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YAYIN KURULU’NDAN

AVUKAT İÇİN YARARLI BİLGİLER

Yeni bir yıla girerken yeni umutlar yaratıp onların peşinden koşmak
isteriz. Umut etmek güzeldir, önemlidir ama salt umutla da yol almamız
olası değildir. Bizi olumlu süreçlere
götüreceğini düşündüğümüz hayalleri gerçekleştirme çabası da bir o kadar yaşamsal…
Karşılaştığımız olayları istediğimiz yönde değiştirip geliştirmek
adına dinamik bir çabayı elden bırakmamalı, başarıya ulaşma yolunda kararlı adımlar atmaktan çekinmemeliyiz. Olumsuz yanlarını görüp
bildiğimiz olguları oldukları gibi kabul etmek çaresizliğin dışa vurumu
değil de nedir?
Bir düşünürün de belirttiği gibi
“bilmek yetmez, değiştirmek gerekir.”
Anayasamızda devletin nitelikleri
arasında sayılan hukuk devleti ilkesinin yerleşmesi ve ilerlemesi için yapılan katkıların içerisinde avukatların
çabaları yadsınamaz. Bunu daha da
ileri götürme yolunda idealler oluşturmalı bu idealleri gerçekleştirmek
için bakış açıları geliştirmeli, tutum
takınmalıyız. İstanbul gibi metropolde görev yapan bir avukat ve stajyer,
sabah güç bela bürosuna gider, günlük duruşma dosyalarını alır, adliye-

nin yolunu tutar ve saatlerce mahkemede duruşma sırası bekler, hacze
çıkar, keşfe katılır, dosya çıkarmak
için icra dairesinde bekletilir.
Erkenden bürosuna dönebilirse
ertesi günün dilekçelerini yazar, ara
kararlar için hazırlıklara girişir.
Akşam olduğunda ise doğal olarak bir okumaya ve araştırmaya ne
zaman kalır ne de bunun için gerekli
olan enerji…
Baro dergimiz bu süreçlerin bilincinde hareket eden bir yayın anlayışı ile hareket ediyor. Yargıtay kararlarının özet biçiminden tutun da
dergide yer verdiğimiz yazıların konu
seçimleri bu bilincin sonucunda ortaya çıkıyor.
Baro Dergisi, bir avukat dergisidir; İstanbul Barosu’na üye avukatlarındır. Avukat dayanışmasının
ürünüdür. Her yayın ve yazı avukatlar içindir.
Örneğin her yılın ilk sayısında
yer verdiğimiz Yararlı Bilgiler bu düşüncenin somut göstergesidir.
Tüm meslektaşlarımızın yeni yılını kutlarken, başka yayınlarda buluşmayı umut ederiz.
Yayın Kurulu

YAZILAR

TUTUKLAMA UYGULAMALARINA BİR BAKIŞ:
TUTUKLAMADA GEREKÇESİZLİK SORUNU
Prof. Dr. Ersan ŞEN • Av. Bilgehan ÖZDEMİR
1. Genel olarak
Türk Ceza Yargılaması Hukuku’nun klasik ve kronikleşen sorunu, işlendiği iddia olunan suçlarla ilgili kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olgular
bulunduğundan bahisle, adaletten kaçma veya delil karartma şüphesinin kuvvetli olduğunu gösteren tespit ve adli kontrol tedbirinin yetersiz kaldığı durumlarda başvurulması mümkün olabilen, ancak somut fiili sebeplerden ziyade,
soyut hukuki sebepler ile basmakalıp sözlerin dayanak gösterildiği tutuklama
tedbiridir. Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) m.100 ve 101’e göre, maddi hakikate ulaşmak, failin adaletten uzaklaşmasını veya adaleti yanıltmasını önlemek amacıyla tutuklama tedbiri uygulanabilir. Ancak bu tedbirin uygulanması, alt alta birçok şüpheli veya sanık ismini yazıp, “haklarında kuvvetli suç
şüphesini gösteren olguların bulunması, kaçma şüphesini uyandıran somut
olguların varlığı, atılı suçların vasıf ve mahiyeti ile cezalarının süresi, atılı suçlar ile tutuklu kalınan süre arasındaki orantı, makul sürenin henüz aşılmamış
olması, delillerin tam olarak henüz toplanamaması, tutuklama sebeplerinin
devam etmesi ve adli kontrol kararının yetersiz kalma ihtimali sebepleriyle
tutukluluk hallerinin devamına” gibi esas itibariyle kişi hürriyeti ve güvenliğini
sınırlamaya yönelik somut gerekçe olma niteliğini haiz olmayan, yalnızca bazı
kalıplaşmış ifadeler kullanılarak devam etmektedir.
Ülkemizde devam eden uzun süreli yargılama temel sorunundan kaynaklandığını düşündüğümüz sık, uzun süreli ve somut gerekçeden yoksun uygulanan tutuklama tedbirine maalesef çözüm bulunamamaktadır. Anayasa
m.19, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi m.5, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararları, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) m.100, 101, 109 ve en son
05.07.2012 tarihinde büyük beklentilerle yürürlüğe giren 6352 Sayılı Kanun
da dahil olmak üzere, tutuklama tedbirinin uzun süreli ve somut gerekçeden
yoksun uygulamalarına çare olamamıştır.
Bu konuda kimisi Türk yargısının kronikleşmiş “uzun yargılama” sorununu, kimisi suç ve ceza siyasetinde devam eden bozuklukların bir yansıması
olarak tutuklamanın ceza yerini aldığını, kimisi de “ihsas-ı rey”, yani “önceden
görüş bildirme” endişesi sebebiyle tutuklamada somut gerekçe göstermekten
imtina edildiğini, hukuk kültürümüzdeki bozukluk düzelmedikçe ve tutuklama tedbirine karar veren veya bu tedbiri kaldıran ayrı uzman yargıçlık sistemi
olmadıkça, bu tür sorunların yaşanmaya devam edeceğini söylemektedir.
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Kendisine göre haklı olduğu düşünülen bu gerekçelere rağmen ortada net
bir doğru durmaktadır; o da, bir tedbir olan tutuklamanın ancak, masumiyet/suçsuzluk karinesine sahip olmakla birlikte, kuvvetli suç şüphesini gösteren olgular altında bulunduğu söylenen şüpheli veya sanığın, adaletten kaçma
veya delil karartma ihtimalini gösteren somut şüphelerinin varlığı halinde, kişi
hürriyetinin geçici olarak sınırlandırılmak suretiyle yargılama için muhtemel
olumsuzlukların önüne geçilebilmesi, maddi gerçeğe ve adalete ulaşılabilmesini sağlamak amacıyla uygulanabileceğidir. Bunun dışında hiçbir gerekçe, örneğin CMK m.100/3’de gösterilen suçlardan birisinin işlendiği (katalog suçlar)
iddiası veya iddiaya konu suçla ilgili uygulanma ihtimali bulunan cezanın alt
ve üst sınırlarının ağırlığı, birer önyargı göstergesi şeklini alıp, tutuklama tedbirinin tatbikine, devamına, uzatılmasına gerekçe yapılamaz.
Bir tedbir olarak tutuklamanın amacı ve fonksiyonu dışında kullanıldığını
söylerken, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun kişi hürriyeti lehine hükümlerine
yer verdiğimiz halde, tutuklamanın gereğinden fazla uygulanmasına dayanak
olabilecek hatalı veya yanlış uygulamaya müsait hükümlerinin de bulunduğunu ve maalesef uygulamada bu soyut hükümlerin dayanak gösterilmek suretiyle tutuklamaya, tutukluluğun devamına ya da uzatılmasına karar verildiğini
görmekteyiz. Aşağıda kısaca yer vereceğimiz bu hükümlerin, tutuklama tedbirinin amaç ve fonksiyonlarına uygun ve soyut gerekçe gösterilmeye dayanak
olmaktan uzak şekilde gözden geçirilip değiştirilmesi gerektiğini ifade etmek
isteriz. Bunun sebebi, elbette masumiyet/suçsuzluk karinesine ve kişi hürriyetinin korunmasının esas, kısıtlanmasının istisna olduğu gerçeğinden kaynaklanmaktadır.
5 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6352 sayılı ve toplumda adı
“Üçüncü Yargı Paketi” olarak bilinen Kanun'un 96, 97 ve 98. maddeleri ile değiştirilen CMK m.100, 101 ve 109. maddelerinden hareketle tutuklama tedbirindeki sorunların çözüleceği, bu tedbirin sık ve uzun süreli tatbikinin önüne
geçileceği iddia edilmiş idi. Ancak bu iddia, Kanun'un yürürlüğe girmesi ile
birlikte kısa sürede hayal kırıklığına dönüştü. Bu konuda devam eden sorunda gözle görülür bir düzelmenin olmadığı, bir tedbir olan tutuklamanın, mahkemelerce ceza yerine veya cezaya alternatif olarak uygulandığı görülmektedir.
6352 Sayılı Kanun olmasa bile, Anayasa m.141/3, CMK m.34, 100, 101 ve
109. maddeler uyarınca her bir şüpheli veya sanık yönünden somut hukuki gerekçelerin altını dolduran fiili gerekçelerin tutuklama, tutuklamanın devamı ve
adli kontrol tedbirine ilişkin kararlarda gösterilmesi zorunludur. Ancak mahkemeler uygulamasında, Anayasa'nın amir hükmü dahi dikkate alınmaksızın,
yukarıda örneği verilen şekilde, hatalı, kişi onurunu zedeleyen, kişi hürriyeti
ve güvenliği hakkının özünü zedeleyen gerekçeden yoksun kararlarla, tutuklama ve adli kontrol tedbirlerinin tatbiki devam etmektedir. Türk Yargısı’nın bir
an evvel bu hatalı uygulamadan kurtulması zorunludur. Aksi halde, geciken
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adalet, bir tedbir olan tutuklamanın cezaya dönüşen uygulamaları, şüpheli ve
sanık sayısının çok olduğu yargılamaların “dürüst yargılanma hakkı” esasının
öngördüğü şekilde yapılamaması, “hukuk devleti” ilkesi ve İnsan Hakları Avrupa
Sözleşmesi uygulaması karşısında Ülkemizi sıkıntıya sokmaya devam edecek,
bu konuda Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yolu da çözüm getirmeyecektir. Sorun bu şekilde devam ettiği takdirde, tutuklama, tutukluluğun devamı
ve uzatılmasına dair kararları verenlerin sorumluluğu yoluna gidilmesine dair
yasal düzenlemeler gündeme gelebilecektir. Ümit ederiz ki, bu tür düzenlemelere ihtiyaç kalmadan tutuklama tedbiri ile ilgili yaşanan sorun çözüme kavuşur
ve bu konuda Türk Hukuk Kültürü’nün yaşadığı sorun geride kalır.
Tutuklama, tutukluğun devamı ve adli kontrole ilişkin kararlarda, her
bir şüpheli veya sanıkla ilgili olarak somut gerekçe gösterilmesi, bu tedbirlerin yargılamanın esası ile ilgili olmaması sebebiyle ihsas-ı rey, yani hakim
veya mahkemenin önceden görüş bildirmesi niteliğinde değildir. Bu nedenle,
hakim veya mahkemenin somut gerekçe göstermekten kaçınmaması gerekir.
Gerek CMK m.100, 101 ve 109 ve gerekse Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun
27.10.2010 tarih, 2010/4-553 E. ve 2010/537 K. sayılı kararına göre, hakim
veya mahkemenin tutuklama kararında gerekçe göstermesi ihsas-ı rey sayılmayacağı gibi, aksine kişi hürriyeti ve güvenliğinin korunması yönünden bir
zorunluluktur.
Bu tedbirlerde asıl sorun, uzun yargılamalar ve tutuklamanın ceza gibi tatbiki olarak yerleşen hukuk kültürü bozukluğundan kaynaklanmaktadır. Tutuklama tedbirinde yaşanan sorunun ise, bunun kaçınılmaz sonucu olduğunu
söylemek isteriz.
Aşağıda, mahkemeler tarafından verilen gerekçelerin hata ve eksikliklerine
ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.
2. Suçun mahiyeti ve yasada gösterilen olası cezasının sınırı, CMK
m.100/3 ve muhtemel cezalandırma halinde verilecek cezanın tutuklama tedbirine dayanak alınması
Tutuklama tedbiri her durumda ve uzun süreli uygulanabilen tedbir değildir. Çünkü bu tedbir, kişi hürriyeti ve güvenliğini sınırlamaktadır. Şüpheli
ve sanığın tutuklanmasına; sıradan bir tedbir, ceza niteliğinde, masumiyet/
suçsuzluk karinesi sürerken, şüpheli veya sanığı “suçlu” görerek, kişi hürriyetinin kısıtlanması ileride cezadan mahsup edilecek zihniyet ve önyargısı
ile bakılamaz. Tutuklama, soruşturma ve kovuşturmanın esasından ayrıdır.
Çünkü tutuklama, şüpheli veya sanığın adaletten kaçma veya delil karartmaya
dair somut kuvvetli şüphelerin olduğu hallerde uygulanabilen geçici bir ceza
yargılaması tedbiridir.
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Şüpheli veya sanığın tutuklanmasına karar verilmesi ile başlayan bu koruma tedbiri, soruşturma aşamasında savcı veya hakim, kovuşturma aşamasında da mahkemece kaldırılıncaya kadar yürürlüğünü korur. Hakim tarafından
soruşturma aşamasında verilen tutuklama veya adli kontrol kararı, kovuşturma aşamasında da kaldırılmadığı sürece geçerli olup, yeni bir kararla kaldırılıncaya kadar yerel mahkeme ve Yargıtay aşamalarında devam eder. Bu
devamlılığın sınırını, CMK m.102’de gösterilen azami tutukluluk süreleri oluşturur. Soruşturma aşamasından kovuşturma aşamasına geçilmekle, soruşturma aşamasında verilen tutuklama ve sair tedbirler kendiliğinden yürürlüğünü
yitirmez.
Tutuklama tedbirinin uygulanmasında, somut olayın tüm şartları değerlendirilmeli ve tutuklama tedbiri tüm şartların bulunması halinde son çare
olarak uygulanmalıdır. CMK m.100/1’de “… şüpheli veya sanık hakkında tutuklama kararı verilebilir.” denilerek, somut olayda tutuklama şartları olsa
dahi hakim veya mahkemece bu tedbirin uygulanmasının zorunlu olmadığı
vurgulanmıştır.
CMK m.100/3’de yer alan bu katalogun otomatik olarak tutuklama kararı verileceği şeklinde anlaşılması ve özellikle isnad edilen suçun cezasının tutuklama kararına dayanak olarak gösterilmesi, İnsan Hakları Avrupa
Mahkemesi’nin müstakar içtihatlarına aykırılık teşkil etmektedir. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi 30.03.2006 tarihli Pekov – Bulgaristan kararında, “…
mercilerin ‘ciddi kasıtlı suçlar’ sözkonusu olduğunda, duruşma öncesi dönemde tutuklama kararlarının her zaman zorunlu olduğu yönünde bir karine oluşturacak şekilde hukuki uygulama geliştirilmesinin …” sözleşmeyi
ihlal edeceği sonucuna varmıştır. Yine Mahkeme 27.06.1968 tarihli Wemhoff
– Almanya kararında, mahkumiyet halinde verilmesi muhtemel cezanın kaçma
tehlikesine dayanak teşkil etmeyeceğini vurgulamıştır.
CMK m.100/3’e göre, Kanunda yazılı bazı suçların işlendiği hususunda
kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı halinde tutuklama nedeni varsayılabilir.
Şüphelinin CMK m.100/3’de yazılı suçlardan herhangi birisini işlediğine dair
kuvvetli şüphe olsa bile, hükümde yazılı olan “varsayılabilir” ibaresinden hareketle tutuklama kararı veya tutukluluğun devamına karar vermek hukuka
aykırıdır. Sadece şüphe tutukluluk için yeterli görülemez. Soruşturmanın, kovuşturmanın ve tutuklama tedbirinin temelinde “şüphe” zaten olmak zorundadır. Tutuklama tedbirine başvurulmasında, şüpheli ve sanığın somut olarak
adaletten kaçma veya delilleri karartma ihtimalinin ciddi biçimde bulunup bulunmadığı incelenmelidir. CMK m.100/3 hükmü ile sanığın muhtemel mahkumiyet halinde alabileceği ceza tutuklama tedbirine dayanak gösterilmesi kabul
edilemez.

Tutuklama... • Prof. Dr. Ersan ŞEN - Av. Bilgehan ÖZDEMİR

19

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’ne göre, kişinin suç işlediğinde şüphe
duyulması ve bu kuşkunun sürmesi tutukluluğun devamı için olmazsa olmaz
koşuldur. Ancak bir süre geçtikten sonra, tutukluluğu inceleyecek olan hakim
veya mahkemenin, diğer şartların özgürlükten kısıtlanma durumunu doğrulayıp doğrulamadığını incelemesi ve bazı ek nedenler araması gerekir1.
İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi 10.11.1969 tarihli Stögmüller –
Avusturya kararına göre, “… Sözleşmenin 5/1-c maddesinde gözaltına
almak için aranan suç işlediğinden makul kuşku duyma şartı, bir kimsenin tutukluluğunun geçerliliği için olmazsa olmaz koşuldur. … Sözleşmenin
5/3. maddesine göre, tutukluluğu devam ettirebilmek için makul kuşkunun
sürmesi, belirli bir süre geçtikten sonra yeterli değildir”. Kişi özgürlüğü ve
güvenliği hakkının “suç işlendiği yönünde makul şüphe bulunması” sebebiyle
kısıtlanmasında tutukluluğun devam etmesini gerektiren şartlar somut olaya göre değerlendirilmelidir. İlk aşamada tutukluluğun devamını haklı kılan
sebepler, tutuklama süresi uzadıkça artık yeterli olmayacaktır. Bu sebeple,
tutukluluk incelemeleri önyargısız şekilde ve dikkatle yapılmalıdır. Kişinin suç
işlediği yönünde makul şüphe bulunsa da, tutuklama tedbirinin uygulanması
ölçülü değilse derhal tutukluluğa son verilmelidir.
CMK m.100/1’in ikinci cümlesine göre,”İşin önemi, verilmesi beklenen
ceza ve güvenlik tedbiri ile ölçülü olmaması halinde, tutuklama kararı verilemez”. Bu hükmün ters anlamından anlaşılmaktadır ki, işin önemi, iddiaya
konu suçun karşılığında gösterilen ceza ve güvenlik tedbirinin ağırlığı fazla
olup da, tutuklama tedbiri ile bu tedbirin uygulanma süresi arasında ölçülülük
bulunmakta ise, tutuklamaya karar verilebilecektir. Elbette bu kararı verecek
hakim veya mahkeme, somut olayın özelliklerini inceleyecek, şüpheli veya sanığın suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olgular
ile CMK m.100’ün ikinci fıkrasında sayılan tutuklama nedenlerinden birisinin
varlığını somut olarak tespit ettikten sonra, isnada konu suç için gösterilen
ceza ve güvenlik tedbirinin ağırlığı ile uygulamayı veya devamını düşündüğü
tutuklama tedbiri arasında paralellik olup olmadığına karar verecektir. CMK
m.100/1’in ikinci cümlesi, ancak kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren
olgular ile aynı maddenin ikinci fıkrasında sayılan tutuklama nedenlerinden
birisinin somut olarak tespitinden sonra uygulanabilmesi mümkün olan bir
hükmü içermektedir. İşin önemi, verilmesi beklenen ceza veya güvenlik tedbiri
ile ölçülü olması halinde tutuklama kararı verilebilmesi, tutuklama nedenlerinin somut olarak gerçekleştiğine dair tespitin gözardı edilmek suretiyle uygu1

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin 26.01.1993 tarihli W. – İsviçre kararına göre, “Yakalan
kişinin suç işlediğine yönelik ciddi şüphelerin sürekliliği, devam eden tutukluluk halinin
meşruluğu için olmazsa olmaz şarttır, ancak belli bir süre geçtikten sonra Mahkemenin,
yasal otoritelerce sağlanan diğer zeminlerin, özgürlükten kısıtlanma durumunu doğrulayıp
doğrulamadığına bakmaksızın hükümde bulunması elzemdir. Sözkonusu zeminlerin ‘ilgili’ ve
‘yeterli’ olması durumunda Mahkeme, yetkin ulusal otoritelerin adli kovuşturmayı ihtimamla
ve büyük bir özveri ile yürütüp yürütmediğini araştıracaktır”.
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lanması mümkün olan bir yöntem değildir. Tutuklama kararının; basmakalıp
sözlerle, yani CMK m.100’de sayılan sebeplerin soyut olarak sıralanması ve
“sanıklar hakkında isnat edilen suçların Yasada öngörülen hapis cezasının
alt ve üst sınırları ‘ölçülülük’ ilkesi kapsamında değerlendirildiğinde” gerekçesi kullanılmak suretiyle verilmesi doğru değildir.
Tüm çalışmalarımızda, ihsas-ı rey baskısını hissetmeden bir tedbir olan
tutuklamanın, esas itibariyle maddi hakikate ulaşmak amacıyla yapılan yargılamanın özünden farklı olduğunu, bu nedenle de tutuklama kararlarında
somut fiili gerekçelerin gösterilmesi gerektiğini, hatta yargıcı zor durumda bırakan “kuvvetli suç şüphesi” yerine, “yeterli suç şüphesi” ibaresinin tercih edilmesini, CMK m.100/1’de bu yönde değişikliğe gidilmesini, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi madde 5’in ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararlarının da
bu yönde olduğu, bu değişikliğin tutuklama tedbirinin sayı ve süresinde artışa
yol açmayıp, aksine yargıç üzerinden davanın esası hakkında görüş bildirme
baskısını azaltacağını savunduğumuzu belirtmek isteriz.
Bu açıklamalar ışığında, keyfi uygulamaya elverişli, hakim veya mahkemeyi önyargılı olmaya iten ve kararda yer aldığında, karara muhatap olan şüpheli veya sanığın dürüst yargılanma hakkına yönelik güvenini sarsan, yargıcın
tarafsızlığında şüpheye düşülmesine sebep olabilecek CMK m.100/1’in ikinci
cümlesinin kaldırılması gerektiğini düşünmekteyiz.
Aynı eleştirimiz, CMK m.100/3’de sayılan tutuklama nedenlerinin varsayılabilirliği ve bu hükümde gösterilen katalog suçlar için de geçerlidir. Bu
hükme göre, “Aşağıdaki suçların işlendiği hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı halinde, tutuklama nedeni varsayılabilir: …”. Yazımızda, bu
katalog suçların neler olduğu, hangi suçların katalogdan çıkarılması veya kataloga eklenmesinin gerektiği noktasında açıklama ve öneride bulunacak değiliz.
Teoride, tutuklama tedbirinin daha az tatbik edilmesini sağlamak amacıyla
kabul edilen bu hüküm, maalesef uygulamada tersi yol izlenmek suretiyle tutuklamanın sayı ve süresinin artmasına yol açmıştır. Bu hüküm gerekçe gösterilip, CMK m.100/2’de sayılan tutuklama nedenlerinin varlığına ilişkin somut
fiili gerekçe sunulmaksızın tutuklama kararları verildiğini ifade etmek isteriz.
Kanun koyucunun hükümde kullandığı “varsayılabilir” ibaresi, isnada konu
suçun CMK m.100/3’de sayılan suçlardan olması halinde, kararda ayrıca tutuklama nedenlerinden en az birisinin varlığının somut fiili gerekçelerle gösterilmesine yer olmadığı biçiminde anlaşılıp uygulanmaktadır. Esasında madde
metni, tedbir amaçlı olsa da kişi hürriyetini sınırlayan tutuklama ile ilgili bu
tür bir gerekçesizliği önermemektedir. Aksine 101. maddenin değişik 2. fıkrası, tutuklama ile ilgili kararlarda her durumda somut gerekçe gösterilmesini
emretmektedir. Bu nedenle, tutuklama kararlarında yer alan “sanıklar hakkında isnat edilen suçların CMK m.100/3’de sayılan suçlardan olması” gerekçesinin kabul edilebilir bir yanı yoktur. Bu soyut gerekçe ile tutuklama ka-
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rarı verilmesi, CMK m.100’ün amacına ve 101/1-2’nin lafzına açıkça aykırıdır.
Sonuç olarak, ya CMK m.100/3’de tutuklama tedbirinin amaç ve fonksiyonuna
uygun şekilde tatbikini sağlayacak değişikliğe gidilmeli ya da bu hüküm tümü
ile kaldırılmalıdır.
3. Tutuklama ile ilgili karar gerekçesinde dosyada yer alan delillerin
isimlerinin sayılması, mevcut olan bu delillerin şüpheli veya sanıklar
hakkında kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olgular olarak kabul edilmesi, bu olguların tutukluluk değerlendirmesi açısından halen
devam ediyor olmasının tutuklama tedbirine dayanak alınması
Arama, yakalama ve elkoyma tutanakları, hazırlık beyanları ve diğer belgeler, iletişimin tespiti tutanakları bir bütün olarak değerlendirildiğinde, mevcut
olan bu delillerin şüpheli veya sanıklar hakkında kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olgular olarak kabul edilmesi, bu olguların tutukluluk değerlendirmesi açısından halen devam ediyor olması gerekçesi tutukluluğun devamı
kararı için yeterli olmayacaktır. Tutukluluğun devamı kararında, dosyada yer
alan bir kısım deliller ve hukuka aykırı belgelerin sayılması, bu belgelerin “suç
şüphesini gösteren olgu” olarak nitelendirilmesi hatalı bir uygulamadır. Bu
belgeler, dosyada mevcut olan ve dosya içerisinden çıkarılması halinde mahkeme kalemlerinin sorumluluğunu gündeme getirecek belgelerdir. Bu belgelerin dosyadan çıkarılması mümkün değildir. Hal bu iken, “olguların halen
devam ettiği” biçimindeki soyut gerekçeden bahsetmek isabetli olmayacaktır.
Bu belgeler, “kuvvetli suç şüphesini gösteren olgu” olarak kabul edilemez. Bu
tür belgeler, olgu değil sadece durum tespiti yapan belgeler olup, suç işlediğine
dair kuvvetli şüpheye veya tutukluluğun devamına gerekçe olarak gösterilen
“adaletten kaçma şüphesi” için de dayanak olamaz.
Ayrıca, kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunması tutuklama kararının devamına tek başına dayanak alınamaz. Bu olgu dışında, CMK m.100’e
göre somut olayda şüpheli veya sanığın kaçacağının veya delillere müdahale
edeceğinin ortaya konulması gerekir.
Belirtmeliyiz ki, CMK m.100, özellikle 101 ve 102/3’e göre, tutuklamaya,
tutukluluğun devamına veya uzatılmasına dair kararlarda, hukuki gerekçeleri
karşılayan, yani tipe uyan somut fiili gerekçelere yer verilmesi gerektiği halde,
tutuklamaya son vermek anlamına gelen tahliye/salıverme yönünden somut
gerekçe gösterilmesi zorunluluğu aranmamıştır (CMK m.101/2). Kanun koyucu, tutukluluğun reddi, tahliye veya tutukluluğun uzatılmaması kararları için
bu gerekçe zorunluluğunu aramadığı gibi, kişi hürriyetini tümü ile kısıtlayan
tutuklama yerine adli kontrol tedbirinin tatbikinin de önünü açmıştır. Savcının tutuklama ile ilgili taleplerinin reddi kararlarının da, yargıç tarafından
verilen her kararın gerekçeli olması zorunluluğundan dolayı somut gerekçeli
olması gerektiğini savunmakla birlikte, kanun koyucunun kişi özgürlüğünün
önünü açan hakim veya mahkeme kararlarında bir duruş sergilemek adına
CMK m.101/2’de bu tür bir yasalaştırma yoluna başvurduğu düşünülebilir.
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4. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi içtihatlarına göre makul süreyi
aşan bir durum bulunmadığının tutuklama tedbirine dayanak olarak
gösterilmesi
Kişi hakkında verilen tutuklama kararı hangi gerekçe ve sebeple devam
ediyor olursa olsun, tutuklama bir tedbir olması sebebiyle uzun süre uygulanamaz. Belirli bir sürenin geçmesi ve uygulanmasının gereksiz olması durumunda tedbire son verilmesi ve kişinin salıverilmesi gerekir. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nde kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkına makul şüphe
sebebiyle getirilen kısıtlamada, tutmanın makul süre uygulanması gerektiği
düzenlenmiştir. Başka bir ifadeyle, Sözleşme tutuklamayı “makul süre” ile
sınırlamıştır. Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi’nin 9.
maddesinin üçüncü fıkrasında da belirtildiği üzere, yargılanan bir kimsenin
tutuklanması genel bir kural olamaz.
Tutukluluk süresinin makullüğü somut olayın şartlarına göre değerlendirilmelidir. Tutukluluğun devamı gerekçeleri, şüpheli/sanığın kaçma riski ve
adaletin işleyişine müdahale riskidir. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin
birçok kararında vurguladığı üzere, kişinin suç işlediği yönünde makul şüphe
bulunması tutuklama kararı verilmesi için mutlak surette gereklidir. Ancak belirli süre sonra makul şüphe tutukluluğun devamı için yeterli kabul edilemez.
İşte bu durumda kişinin kaçma, adaletin işleyişine müdahale etme ve tekrar
suç işleme riski ile kamu düzeninin korunması ihtiyacı tutukluluğun devamı
için gereklidir. Bu neden ve gerekçeler incelenmeksizin tutukluluğun devamına karar vermek, keyfi uygulamalara yol açacak ve Sözleşmenin 5. maddesinde düzenlenen kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkını ihlal edecektir. Her olayda
şüpheli veya sanığın tutukluluğun devamının makul olup olmadığı, o olayın
özelliklerine göre değerlendirilmelidir. Bu hususta dikkate alınabilecek faktörler çok çeşitlidir. Bu sebeple, belirli bir tutmanın makul olup olmadığının
değerlendirilmesinde geniş görüş farklılıklarının bulunması da mümkündür.
Sanık, kesin mahkumiyet hükmüne kadar suçsuz sayılacağından, tutuklulukta makul süre emreden madde hükmünün amacı, tutuklu olarak geçen
sürenin makul niteliğini kaybeder kaybetmez sanığın serbest bırakılmasını
sağlamaktır.
İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin yerleşmiş içtihadına göre, ulusal
adli merciler somut olayda tutukluluk halinin makul süreyi aşıp aşmadığına
karar verirken, suçsuzluk karinesini de gözönünde tutarak, kişinin özgürlüğüne saygı ilkesine istisna getirmeyi meşru kılan bir kamu yararının varlığını
kabul veya redde gerekçe teşkil edecek tüm koşulları araştırıp inceleyecekler
ve ilgilinin salıverilme istemine ilişkin olarak verdikleri red kararında, reddin
gerekçesini açıkça belirteceklerdir.
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İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin 27.06.1968 tarihli Neumeister
– Avusturya kararına göre; “Mahkeme önce Sözleşmenin 5/3. fıkrasının
ikinci hükmünü yorumlamıştır. Mahkemeye göre bu hükümdeki aksine ifade tarzına rağmen, yargılaması süren sanığın salıverilmesi ile yargılamanın
makul bir sürede bitirilmesi arasında Devletin bir tercih yapması mümkün
değildir. Tutuklulukta geçirilen sürenin makullüğü değerlendirilirken
sanığın mahkum oluncaya kadar masum sayılması ilkesi dikkate alınır; üçüncü fıkradaki hükmün amacı, bir kimsenin tutukluluğunun
makullüğü ortadan kalktığı zaman kendisinin salıverilmesidir; ulusal makamlar tutukluluğun makul sınırları aşıp aşmadığına karar
verirken, tutukluluk için kamu yararının gerçekten bulunup bulunmadığı konusunda lehte ve aleyhte bütün şartları dikkate almak zorundadırlar. Mahkeme, tutukluluğun Sözleşmeyi ihlal edip etmediğine karar verirken, salıverilme talepleri üzerine yargısal makamların
verdikleri kararlardaki gerekçelere ve tutukluluğa karşı yapılan itirazda gösterilen maddi olaylara dayanır”.
“Makul süre” uygulaması, temel hak ve özgürlükleri korumak amacıyla
getirilmiştir. Bu gerekçe, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkını kısıtlamak için
kullanılamaz.
5. Sanıkların serbest kalması halinde kaçma şüphesinin, atılı suçun
nitelik ve ağırlığına göre karine olarak kabul edilmesinde zorunluluk
bulunmasının tutuklama tedbirine dayanak olarak alınması
İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin 27.06.1968 tarihli Wemhoff – Almanya kararında, mahkumiyet halinde verilmesi muhtemel cezanın kaçma
tehlikesine dayanak teşkil etmeyeceğini vurgulamıştır.
Tutuklama tedbirinin uygulanmasında dikkate alınması gereken temel
ilke ölçülülüktür. CMK m.100/1’in ilk cümlesinde; “İşin önemi, verilmesi beklenen ceza veya güvenlik tedbiri ile ölçülü olmaması halinde tutuklama kararı
verilemez.” şeklindeki ifadeyle, tutuklama tedbirinin ölçülü uygulanması ilkesi
vurgulanmıştır. Ölçülülük, kişi hürriyetinin kısıtlanması sonucunu doğuran
koruma tedbirlerinden hafiften ağıra doğru giden sıralama içinde uygulama
yapılması gerektiren bir ilkedir. Bu ilkeye göre, hakim veya mahkeme tarafından, tutuklama tedbirine karar verilmesi öncesinde orantılık (ölçülülük) ilkesinin gereği olarak, amaca yeterli diğer tedbirlerin varlığını gözönüne alınmak
zorundadır. Hakim veya mahkeme, somut olayda tutuklama tedbirinin yasal
şartları gerçekleşmiş olsa dahi, bireyin bu kısıtlamadan en az zarar görmesini
amaçlamalı ve bu doğrultuda ilk olarak diğer tedbirlerin tutuklama tedbirinin
yerine geçip geçmeyeceğini değerlendirmelidir.
Tutuklama tedbirine, ancak somut olayda fiili sebeplerin şüpheli veya sanığın suç işlediğine dair kuvvetli şüpheyi gösteren olguların varlığını ortaya
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koyması ve bunun yanında şüpheli veya sanığın adaletten kaçması veya adaletten kaçması yönünde kuvvetli şüphenin tespit edilmesi halinde başvurulabilir.
Tutuklama ikincil tedbir niteliğinde olup, öncelikle adli kontrol tedbirinin dikkate alınması, bir an için tutuklama tedbirine başvurulması gerekli olsa bile
bu tedbirin tatbikinin kısa tutulmasına ve yerine adli kontrol tedbirinin tercih
edilmesi gerekir.
Türkiye Cumhuriyeti uzun süreli yargılama, gerekçesiz, uzun süreli tutukluluk olarak yaşanmaya devam eden ve maalesef bir hukuk kültürü bozukluğu
ile toplumda benimsenen bu sorunları çözmek zorundadır. Bu da ancak iyi ve
istikrar kazanmış suç ve ceza siyaseti, yani Ceza Hukuku, Ceza Yargılaması
Hukuku ve İnfaz Hukuku enstrümanlarının amaç ve fonksiyonlarına uygun
kullanılması vasıtasıyla sağlanabilir. Aksi halde, kısa vadeli, geçici, sürekli değişen ve bir türlü istikrar elde edemeyen kanun ve müesseselerle olumlu sayılabilecek bir adım yol alamayacağımız gibi, “hukuk devleti” ilkesi ve “hukuk
güvenliği hakkı” konularında da iyileşme yaşayamayız.
Bu tespitlerimizi, suç ve suçlunun savunulması gibi görüp basit, konunun
amacından uzak, otoriter ve polis devleti yaklaşımları ile eleştirmeye kalkışmak, ortaya koyduğum düşüncenin ana dayanağı ve felsefesi olan “hak ve adalet” ile “hukuk devleti” ilkesini gözardı etmek ve kolaycılığa kaçmak olarak değerlendirdiğimizi peşinen söylemek isteriz. Türk Hukuku için bu derece önemli bir konunun, müessesenin amaç ve fonksiyonundan saptırılmak suretiyle
tartışılması isabetli olmayacaktır. Hukuk vasıtalarının amaç ve fonksiyonları
çerçevesinde kullanılması ile ortak akıl ürünü olan doğrulara ulaşılabilmesi,
adaletin sağlanması ve toplum düzeninin korunması mümkündür. Bunun dışında, kağıt üzerinde şekle uygun, fakat özde hukuk müessesesinin amaç ve
fonksiyonuna ters düşen ve sırf hedeflenen sonuca ulaşılabilmesi amacı ile
tahkik sistemine uygun, fakat itham sistemine ters düşen, hukuku amaç değil,
araç olarak gören yöntemler kabul edilemez. Bu durum, öncelikle hukukçunun vicdanını rahatsız etmelidir. İstikrarlı, hukukun evrensel ilke ve esaslarına uygun işleyen ideal ceza yargılama sistemine ulaşılmada, Türk Hukukçularına her zamankinden daha fazla sorumluluk düştüğünü belirtmek isteriz.

ULUSLARARASI VE ULUSAL BOYUTTA AİLE İÇİ
ŞİDDETLE MÜCADELE
Av. Aydeniz Alisbah TUSKAN1

İnsan Hakları Bağlamında Kadın Hakları
Temel kavramlar
Kadın hakları insan haklarıdır. Kadınların birey olarak doğrudan sahip
oldukları insan onur ve kişiliğinin gelişmesi için gerekli olan, hak eşitliği temeline dayanan hiç bir ayırıma bağlı olmaksızın özellikle politik sosyal ekonomik
ve kültürel sahalarda olmak üzere bütün alanlarda sahip olduğu insan hakları
ve özgürlükleridir
Eşitlik
Sadece yasal ve ayırımcılığın önlenmesi bağlamında değil kadınların kalkınma sürecine fiilen katılan , gerçekleştiren, hak ve sorumluluk ve fırsatlarda
eşitlik olarak yorumlanmalıdır.
Kadınlara Karşı Ayırım
• Kadınların insan hakları ve temek özgürlükleri kullanılması ve bunlardan
yararlanılmasını engelleyen, ortadan kaldıran, cinsiyete bağlı olarak yapılan
her hangi bir ayırım, mahrumiyet ve kısıtlamadır.
• Dayatmayı sağlamak amacıyla, saldırganlıkla ilgili bir olgu olan şiddet fiziksel, düşünsel, kültürel, duygusal, ekonomik ve cinsel olabilir.Toplumda genellikle kadınlara, çocuklara ve yaşlılara yöneltilir.
• Şiddete uğrayan için bu durum haksız ve zarar vericidir. Ancak bazen
uygulayan için kendi açısından meşru görülebilir. Erkeğin bazı davranışları
mesela baskıcı olanları aile içinde ve dışında cinsiyetçi davranış toplum tarafından meşrulaştırılmıştır.
• Şiddet zaman kültür ve topluma göre değişkenlik arz etmektedir.
• Kadına yönelik şiddetin yaygın olması eşitsiz anlayış ve ayrımcılık ruhu
taşımakta ve kadına ikincil varlık olarak bakma , aşağılama , güç gösterme,
zarar verme ve denetleme amacıyla yapıldığını ortaya çıkarmaktadır .Bu durum ideolojiktir. Ataerkil ve cinsiyetçi anlayış bu ideolojiyi yaygınlaştırmıştır.
Asıl belirleyici olan şiddette etkisi olan olguda kültür ve toplumsal yapıdır. Bu
etken tarihsel süreçte değişkenlik arz edebilir.
1

İstanbul Barosu Avukatlarından
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• Kadının kimliği ve namusu başkasına bağlıdır. Örneğin evlenmeden önce
babasına sonra kocasına ait bir mal olarak değerlendirilmekte ve bu şekilde
aşağılanmaktadır. Kadın giyinirken, bir yere giderken, çalışma yaşamına katılırken genelde erkekler karar verir.
• Şiddet bireyseldir. Psikolojik yapı yanında sosyal faktörler temel alma
özelliği arz eder. Stres, saldırganlık, aile içindeki huzursuzluk, alkol bu olguyu doğuran sebeplerdendir. Geleneksel rolde burada önemlidir. Ebeveynler
ise çocuklarla ilişki kurma yöntemi olarak şiddeti benimseyebilirler. Özgüven
eksikliği bağımlı kişilik, depresyon, sorumluluktan kaçma gibi sebeplerle çocuklara şiddet uygulanmaktadır. Bu konuda uluslararası boyutta 1946 Yılında
BM’de Kadının Statüsü Komisyonu kurulmuştur. 4.9.1992‘de Viyana da BM
Ekonomik ve Sosyal Konsey Kadına Yönelik Şiddetin Yok Edilmesi Bildirisini
yayınladı.
Bu tanıma göre;
1. Fiziksel şiddet daha çok bedene yönelik acı ve korku yaşatan davranışlardır.
2. Psikososyal şiddet bağırıp hakaret etmek, evden çıkmaya izin vermemek, tehdit etmek, evden kovmak şeklindedir.
3. Cinsel şiddet vücuduna aklına güç gösterisi olarak cinselliği kullanılarak yapılan haksız hareketlerdir. Tecavüz, istemediği cinsel davranışlarda
bulunmak vs.
4. Ekonomik şiddet; çalışmaya izin vermeyen, satın alma hakkını engelleyen, iş yaşamına engel olan vs. davranışlardır.
Şiddet uygulanan kişi açısından bakıldığında kaygı, depresyon intihar,
eziklik, yaralama suçu vs. gibi rastlanan sonuçları vardır.
Aile sevgi, güven, şefkat ve düzen gibi kavramları kapsar.1975 –1985 yılları Dünya Kadın Yılı kabul edilmiştir. Temmuz 1985 Nairobi de Dünya Kadınlar
Konferansında her ülkede değişik boyutlarda şiddet olduğu ve bunun önlenmesi gereği vurgulandı. Her toplumda şiddet konularını takip edecek ulusal
bir mahkemenin oluşturulması gereği konuşuldu. 1975‘de yine suçun önlenmesi ve suçlulara karşı davranış BM 5. Kongresinde tecavüzün büyük ölçüde
gizli bir suç olduğu ve arttığı tespiti yapılmıştır.
1985’de BM’de Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi kabul edilerek CEDAW Komitesi 8. Oturumunda her türlü şiddete karşı
önlem alınması gereği vurgulanmıştır.
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Şiddetle ilgili ulusal stratejiler şunlardır
1. Koruma Emri
14.1.1998’de kabul edilen 4320 Sayılı Yasa Ailenin Korunması Hakkında
Kanun
Şiddet gören haricinde şiddete uğrayan veya bunu duyan veya bilen bir
kişinin mahkemeye müracaatı
2. Özel Kadın Polis Merkezleri
3. Aile içi şiddete müdahale (DAIP) Eğitim programları
4. Ayrıca Kadın Konukevleri projeleri
Avrupa da kadına karşı şiddeti önlemeye yönelik özel bir düzenleme olmamakla beraber Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde yer alan “ işkence yasağı,
insanlık dışı ve kötü muamele yasağı gibi” kurallardan hareketle , Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin BM Kadınlara Karşı Şiddetin Önlenmesine İlişkin
Bildirgedeki ilkelerle ve kurallarla örtüşen kararları olduğunu görüyoruz.
Avrupa Birliğinde çıkarılan son yönergelerde de “iş yerinde cinsel tacizin”
erkek ve kadına eşit davranma ilkesine aykırı düştüğü bu nedenle önlenmesi gerektiği ve bu gibi ayrımcılığın engellenmesi gündeme getirilmiştir. Diğer
Avrupa ülkelerinde olduğu gibi yeni İş Kanunumuzda konuyla ilgili maddeler
konulmuştur.
Bütün bu uluslararası belgelerden kadınların;
Aile içi şiddete uğradıkları (Dayak, hakaret, cinsel istismar, evlilik içi tecavüz vs.)
Toplum tarafından şiddete uğradıkları (iş yerinde, eğitim kurumlarında ,
sokakta, cinsel taciz, sindirme, kadın ticareti, fahişeliğe zorlama vs.)
Devlet kaynaklı , devletin işlediği ya da göz yumduğu şiddet olduğu (işkence, göz altında ve silahlı çatışmalarda tecavüz vs.) saptanmıştır.
Tüm bu açıklamalardan sonra aile içinde kadınlar yaygın şekilde şiddete
uğramaktadırlar. Aile içi şiddetin mağdurları kadınlar ve çocuklar olmaktadır.
En çok aile içi şiddet uygulayanların aile bireylerine sevgi ve saygı göstermesi
gereken erkekler olduğu görülüyor. (Baba , ağabey, eş gibi)
Anayasamızda yer aldığı gibi “ aile toplumun temelidir ve devletin korunma ile ilgili gerekli tedbirleri alması gereklidir. Ekonomik özgürlükten yoksun
olan kadın genelde, çoğunlukla şikayette bulunmamaktadır.
Kadına yönelik şiddet insan hakları ihlalidir. Devlet konuyla ilgili yasalar çıkarmasına rağmen koruyucu, gerekli teşkilatı halen kuramamıştır. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu'nun yaptırdığı bir araştırma sonucuna göre
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ailelerin % 39’da fiziksel şiddet % 53’ünde sözlü şiddetin uygulandığı açıklanmıştır. 14 Ocak 1998 tarihinde bu gelişmeler iç hukukumuza yansıtılmış
olup “4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun” kabul edilmiş 26.04.2007
tarih, 5636 Sayılı Yasa ile de değişiklikler ve eklemeler yapılmıştır.
Tarih boyunca fiziksel olarak güçlü olan daha zayıf durumda olana karşı
şiddet uygulamıştır. Şiddet yıllarca sadece fiziksel şiddet olarak vasıflandırılmışsa da şiddetin sadece fiziksel nitelikte olmayıp psikolojik, ekonomik ve
cinsel boyutlarının da olduğu yıllar içinde tespit edilmiştir.
Tarihsel boyutta kadın erkek eşitliği ilk kez 1945 yılında İnsan Hakları
Bildirgesinde ele alınmış ve kadın erkek eşitliği uluslar arası boyutta kabul
edilerek, BM tarafından ilan edilmiştir. 1948 tarihli İnsan Hakları Beyannamesi ve 1975 yılında yapılan Mexıco City Konferansı bu gelişmeleri takip etmiştir.
1975 yılı BM tarafından “uluslararası kadın yılı ” olarak kabul edilmiş ve aynı
yıl BM Dünya Kadın Konferansı Mexico City’de gerçekleştirilerek toplumsal
cinsiyet eşitliğinin tam olarak sağlanması, ayrımcılığın önlenmesi, kadının
kalkınmaya katılımı ve entegrasyonu, dünya barışının sağlamlaştırılmasına
kadınların katkısının arttırılması konuları üzerinde durularak, 1976- 1985
yılları arası “ Kadın On Yılı ” olarak ilan edilmiştir.
Kadınlarla ilgili ilk uluslararası belge 1979 tarihli Kadınlara karşı her Türlü
Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW)’dır. Bu sözleşme de dahi şiddet
konusu yer almamıştır. 1981 yılında son şeklini alan CEDAW’ı ülkemiz 1985
yılında imzalamış ve 1986 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu sözleşmeye göre;
- yaşam hakkı
- Kadın erkek eşitliği
- kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi
- kadına karşı şiddetin önlenmesi
- cinsiyet ayırımcılığının önlenmesi
- eşit ve ayırımcı olmayan eğitim hakkı
- karar alma mekanizmalarına eşit katılım
- özgürlük ve bireyin güvenlik hakkı
- adil ,uygun,eşit iş koşulu ve ücret
- kanun önünde eşit korunma hakkı
- insanlık dışı ve aşağılayıcı davranışlara maruz kalmama hakkı
Kadın haklarının temelini oluşturur.
1980 yılında Kopenhag’da yapılan İkinci Dünya Kadın Konferansında, aile
içinde kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin kabul edilen ilke kararında,
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şiddet daha çok sağlık konusu olarak ele alınmış, kadınların ve çocukların
şiddetten korunması için programların geliştirilmesi konusunda çağrı yapılmıştır.
Kadına yönelik şiddet konusu en kapsamlı biçimde 1985’de Nairobi’de
gerçekleştirilen 3. Kadın Konferansında ele alınmıştır
1992 yılında BM Genel Kurulu'nda kabul edilen Kadınlara Karşı Şiddetin
Önlenmesine Dair Bildiri de ilk kez şiddete dair bir düzenleme yapılmış ve
şiddetin fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik boyutları ele alınmıştır.
1993’de Viyana’da gerçekleşen Dünya İnsan Hakları Konferansı ile kadının
insan hakları kavramı Birleşmiş Milletler insan hakları belgelerine girmiştir.
Kadın hareketinin yoğun çabası ile Viyana İnsan Hakları Bildirgesinde kadına
yönelik aile içi şiddet ve kadının insan hakları konusunun yer alması, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda “Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması
Bildirgesinin” kabulü için itici bir güç olmuştur.
1993 yılında kabul edilen Kadınlara Karşı Şiddetin Tasfiye Edilmesine
Dair Bildirge de Aile içi şiddet hakaret aşağılama kötü muamele dayak cinsel
taciz – istismar evlilik içi tecavüz çocukların istismarı başlık parası kadın sünneti her türlü fiziksel cinsel psikolojik şiddet uygulamaları bu bildiri de yer
almıştır.
1994 yılında Kahire‘de dünya Nüfus ve Kalkınma Konferansı gerçekleştirilmiş ve konferansın en önemli konusu olarak cinsiyet eşitliği ve kadının
güçlendirilmesi ele alınmıştır.
1995 tarihli Pekin Konferansında kadının güçlendirme için tüm engellerin
ortadan kaldırılması, çevre, medya, kız çocuklarının durumu kadınların insan
haklarının desteklenmesi konularında çalışmalar yapılmasına karar verilmiştir.
2000 yılında Pekin Konferansının Değerlendirme Toplantısı yapılmıştır
BM Milenyum Deklerasyonu yapılarak 2000 yılında Bireysel Kalkınma hedefleri gündeme gelmiştir.Bu hedefler;
- Yoksulluk ev açlığını kaldırmak,
- Herkes için ilköğretim,
- Toplumsal cemiyeti geliştirmek,
- Çocuk ölümlerini azaltmak,
- Kalkınma için küresel ortaklıktır.
30 Nisan 2002 de AB ve Avrupa Konseyi kararlarında kadının şiddete karşı korunması haklarında tavsiye kararlarını kabul etmiştir.
Aile içi şiddetin kabul edilemez olgu olduğu resmen kabul edilerek toplumsal cinsiyet ve şiddet mağdurlarının uğradığı şiddetin önlenmesi ,sorunun
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araştırılmasında mücadele programları oluşturulması,yasal düzenlemeler yapılarak, medyanın bilgi ve bilincinin arttırılması, meslek içi eğitim kuruluşlarında Aile içi şiddet mağdurlarına uzun süre destek verilmesi gerekliliği kabul
edilmiştir.
Kadın erkek arasında maddi eşitliğin sağlanması, kapsamlı bir çerçeve
politika, mağdur için koruma ve yardım tedbirleri,
Uluslararası iş birliğini teşvik etmek,
Bütün kurumlarca entegre bir yaklaşım,
Bu sözleşme kadınları etkileyen orantısız aile içi şiddet dahil her türlü
şiddette uygulanacaktır.
Barış ve çatışma halinde bu sözleşme geçerlidir.
Toplumsal cinsiyete dayalı duyarlı politikalar geliştirilmelidir. Bunların en
önemli eşitlik politikasıdır. Konuyla ilgili partiler hükümet STK’lar etkin bir iş
birliği kurmalıdır.
Uygulama izlenmeli, önleme politikaları şiddetin her türüyle mücedele etmelidir. Biliçlendirme, farkındalık yaratma kadın örgütleriyle iş birliği dahil
olmak üzere kampanyalarla bilinç ve anlayışı arttırmak gerekir.
Cinsiyet rollerinde eşitlik eğitimi, meslek içi eğitim sözleşmenin 14. ve 15.
maddesinde yer alan önemli konulardır.
Önleyici müdahale ve tedavi programları sözleşmenin içeriğindedir. Suçluların tedavisi mağdurlar için uzman destek hizmetleri önemlidir.
Medyada kadına yönelik şiddeti önleyici, onların onuruna saygı gösterici
koruma ve destek programları olmalıdır.
Bu sözleşmeye göre hukuki ve psikolojik danışmanlık, konut, mali yardım
eğitim, öğretim konularında destek sağlanacaktır.
Tazminat
Makul sürede zarar görenlere yani ciddi biçimde yaralananlara tazminat
ödemesi sağlanacaktır.
MADDE 31 – Velayet, ziyaret hakları ve güvenlik
Çocukların konularla ilgili güvenliğinin sağlanması önemlidir.
MADDE 32 – Zorla evlilik sivil sonuçları
Bu evliliklerin iptali
MADDE 33- Psikolojik şiddet
Baskı ve tehdit yoluyla bir kimsenin psikolojik bütünlüğünü bozan kasıtlı
davranışların suç olmasını sağlayan gerekli yasal ve değer önlemler alınacaktır.
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MADDE 34 – Güvenlik
MADDE 35 – Fiziksel şiddet
Bu eylemlerin kasıtlı suç sayılmasını sağlamak için önlemler
MADDE 36- Cinsel şiddet tecavüz de dahil kasıtlı suç davranışlarda bulunma sağlamak için gerekli yasal önlemleri alacaktır.
MADDE 37 - Zorla Evlilik
MADDE 38 - Kadın sunneti
MADDE 39 - Zorla kürtaj ve kısırlaştırma
MADDE 40 - Cinsel taciz
MADDE 41 - Yardıma veya yataklık girişimi
MADDE 42 - Namus adına işlenen suçlar kabul edilemez. Tarafların gelenek, din, gelenek – sosyal, kültürel savunmaların kabul edilmez olduğu
MADDE 43- Suç uygulamaları
Mağdur ve fail arasındaki ilişkinin doğasına bakılmaksızın uygulanacaktır.
MADDE 44- Uluslararası kurallara uygun bir yargı olmalıdır.
MADDE 45- Yaptırımlar ve önlemleri.
İzleme ve hükümlü kişilerin denetimi bu maddede önem arzeder.
MADDE 46- Ağırlaştırıcı durumlar
Savunma karşı çocuğa karşı 2 veya daha fazla kişi tarafından işlendiğinde
aşırı olduğu olduğunda t…. ve silahla işlendiği vs.durumlardır.
MADDE 47- ve 48- Cezalandırma da her türlü uzlaşma gibi hükümlerin
uygulanmayacağı
MADDE 49- Genel yükümlülükler soruşturma için gereken yasal önlemlerin alınması gibi yasal Usul Hukukunda uyuşma sağlama önlemlerin alınması
gibi.
Ulusal Boyutta Aile İçi Şiddet
Aile İçi Şiddet
Toplumsal, kamusal veya özel alanda meydana gelen, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zararla veya acıyla sonuçlanan yahut sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskı ya da özgürlüğün
keyfi engellenmesini de içeren, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik her
türlü tutum ve davranıştır.
Kadına karşı aile içi şiddet sorumluları genelde eşler, erkek kardeşler,
babalar ve oğullardır
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Aile İçi Şiddeti Ortaya Çıkaran Faktörler
1. Bireysel Faktörler (Erken yaşta evlenme, depresyon vb.. )
2. İlişkilerin Yanlışlığı (Ailede problemleri çözememe )
3. Yakın Çevre Faktörü (Şiddeti Olağan Sayma )
4. Toplumsal Faktörler
Şiddeti Destekleyen Normlar
Göç, yoksulluk, doğal faktörler vb…

Kültürel- ekonomik yasal ve siyasi faktörler erkeklerin aile şiddet uygulamasını etkileyen faktörlerdir.
Medya bazen şiddete yol açan modeller bazen duyarsızlığa yol açacak şiddet örnekleri sunmakta bazen de şiddetle mücadele için araç olmaktadır. Kültür kadına yönelik şiddetin mazereti olamaz.
Yasal Durum
Anayasa 10. Madde; Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin Kanun
önünde eşittir.
Anayasa 41. madde; Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında
eşitliğe dayanır.
4320 Sayılı Yasa; Ülkemizde 1998 yılında Ceza Kanunları'ndan ayrı olarak aile içi şiddetin önlenmesi amacıyla 4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair
Yasa Yürürlüğe girmiştir.Önemli bir dönüm noktasıdır. 2007 yılında 5636 sayılı yasayla Kanunda bazı önemli değişiklikler yapılmış, 2008 yılında yasanın
uygulama şeklini gösteren yönetmelik yürürlüğe girmiştir. Yasa'nın uygulanması ve yaygınlaşmasında sorunlar yaşanmıştır. 2011 yılında Kadına Yönelik
Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa
Konseyi Sözleşmesi'nin imzalanmasından sonra, şiddetle mücadele konusunda yeni bir yasal düzenleme yapılmış ve 8 Mart 2012 yılında 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kabul
edilmiştir.
Ülkemizde şiddetle mücadele konusunda yapılan çalışmalar Barolar, kadın örgütleri ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın uzun yıllar boyunca gösterdiği emek ve mücadelenin sonucudur.
08.05.2001 Tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 24396 Sayılı Kadın
Konukevleri Yönetmeliği'nde; Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet; “ister kurumsal ister özel alanda; kadınlara fiziksel, cinsel, psikolojik olarak acı veya ızdırap veren ya da ve verebilecek cinsiyete dayalı bazı eylem, uygulama ya da bu
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tür eylemlerle tehdit etme zorlama veya keyfi olarak özgülükten yoksun bırakmalar” olarak tanımlanmıştır.
2002 yılında 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu; yürürlüğe girmiştir.
Kanunda en köklü değişiklik Aile hukuku alanında yapılarak, eşitlikçi bir anlayış sergilenmiştir. Kadın erkek eşitliğine aykırı bir çok hüküm kaldırılmıştır.
2006 yılında 2006/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi yayınlanmış ve
bu genelgeye bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından‘’ Töre ve namus cinayetlerinin önlenmesine yönelik tedbirlerin koordinasyonu ile 01.01.2007 tarih 2007/8 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi yayınlanarak çocuk ve kadınlara
yönelik şiddet hareketleri ile töre ve namus cinayetlerinin önlenmesi konularında yürütülmesi gereken çalışmalar belirtmiştir. 270 personel eğitici olarak
yetiştirilmiştir.
Aile içi şiddet durumunda başvuru kolluğa yapıldığında bu durum savcılığa bildirilmektedir. Muayene ve tedavi için en yakın Sağlık Kuruluşuna kişinin
sevki sağlanmaktadır.
9 Ocak 2003 tarih 4787 Sayılı Kanun'la Aile Mahkemeleri kurulmuştur. Aile Mahkemeleri aile hukukundan doğan dava ve işleri görmek üzere kurulan özel mahkemelerdir. Aile Mahkemesine atanacak Hakimlerin nitelikleri
kanunda özel olarak belirtilmiş olup, adlî yargıda görevli, evli ve çocuk sahibi,
otuz yaşını doldurmuş ve tercihan aile hukuku alanında lisansüstü eğitim yapmış olan hâkimler arasından seçileceği belirtilmiştir.
20.05.1982 tarihli 2675 sayılı Milletlerarası Özel ve Usul Hukuku Hakkında Kanunu'na göre Aile Mahkemeleri Aile Hukukuna ilişkin mahkeme kararlarının tanıma ve tenfizini de yapabilir.
2003 yılında yürürlüğe giren İş Kanunu'nda da kadın işçinin haklarıyla ilgili düzenlemeler yapılmış tır. ”iş ile işçi ve işveren arasından cinsiyet dahil
hiçbir nedenle insan hakları bakımından ayrım yapılamayacaktır” şeklinde bir
düzenleme İş Kanunu'ndaki yerini almıştır.
2005 yılında kabul edilen Türk Ceza Kanunu'nun da; cinsel suçlar kişiye karşı suçlar bölümünde yer almış, topluma karşı olmaktan çıkarılmıştır.
Aile İçi Şiddet toplum için tehlikelidir.En çok kadın ve çocuklar şiddet
toplumundan sayılmaktadır. Devlet anne ve çocukların korunması için gerekli
tedbirleri almalıdır. Devlet yasal düzenlemeleri yapmak ve yasaların hayata
geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür.
Kolluk kuvvetleri, adli kurumlar, belediyeler, sağlık kuruluşları, SHÇEK,
Barolar ve sivil toplum kuruluşları aile içi şiddetle mücadelede üzerine düşen
görevleri yerine getirmelidir.
Aile içi şiddetle mücadele konusunda tarihsel süreçte çeşitli STK’lar tarafından kampanyalar düzenlenmiş ve bu konuya dikkat çekmek istenilmiştir.
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1987 yılında “dayağa hayır kampanyası” ile 2004 yılında yapılan “ kadına karşı
şiddete son kampanyası ” ses getiren kampanyalardır. 1987 yılında İstanbul
da başlayan ve daha sonra Ankara ve bir çok ile yayılan kampanyanın ardından Sığınma Evi ve kadın dayanışma merkezleri açılmıştır.
Özellikle erkeklerin bilinçlendirilmesi ve farkındalık kazandırılması çalışmaları başlamıştır.
6284 Sayılı Yasa;
Kadının ve Aile Bireylerinin Şiddetten Korunması İçin Başvuru
Yolları
Kadına ve Aile Bireylerine Karşı Şiddet Nedir?
• Toplumsal, kamusal veya özel alanda meydana gelen,
• Fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmenizle,
acı çekmenizle
• sonuçlanan yahut,
• Sonuçlanması muhtemel hareketleri,
• Buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da
• Özgürlüğün keyfi engellenmesini de içeren,
• Fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve
davranıştır.
Şiddet Mağduru Kimdir?
Şiddete;
• Doğrudan ya da dolaylı olarak maruz kalan
• Kalma tehlikesi bulunan kişiler;
Şiddetten;
• etkilenen
• Şiddetten etkilenme tehlikesi bulunan kişilerdir.
Kadınlar, çocuklar, aile bireyleri ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan
kişilerdir.
Toplumsal ve kamusal alanda bu şiddet türlerinin herhangi bir türünü
gören,
Evli bekar ayrımı olmaksızın tüm kadınlar, boşanmış veya boşanma sürecindeki kadınlar da başvurabilir.
Aile İçi Şiddet Uygulamanın Suç Olduğunu Biliyor Musunuz?
Türkiye’nin neresinde olursanız olun!
• Savcılık
• Aile Mahkemesi
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• Karakol
• Jandarma
• Mülki Amirlere (Valilik-Kaymakamlık)
İhbar ya da başvuru ile harç ödemeksizin en kısa sürede güvenliğiniz için
gerekli tedbirler alınacaktır.
Şiddete Dur Demek İçin Şiddeti Duyan, Gören, Bilen Herkes İhbar
Edebilir.
Bu sizi davaların tarafı yapmaz. Sadece ihbar olarak değerlendirilir. İhbarı
alan kamu görevlileri yetkililere şiddeti haberdar etmekle yükümlüdür
Şiddete Karşı Korunmada Tedbir Kararları Nelerdir?
Şiddet mağdurları ve şiddet uygulayanlar hakkında istem üzerine veya
kendiliğinden;
• Hakim
• Kolluk görevlileri
• Mülki amirler tarafından
• Koruyucu ve önleyici tedbir kararları verilir. Şiddetin özelliğine veya
mağdurun durumuna göre aşağıda belirtilen tedbirlerden birine veya birkaçına karar verilebilir
Mülki Amir Tarafından Alınan Koruyucu Tedbirler
• Size ve beraberinizdeki çocuklara bulunduğunuz yer veya başka yerde
barınma yeri sağlanması
• Geçici maddi yardım yapılması, (asgari ücretin 1/30ne kadar günlük
ödeme yapılır)
• Psikolojik, mesleki,hukuki ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi,
• Hayati tehlike bulunması halinde talebiniz ile ya da resen geçici koruma altına alınmanız,
• Çalışıyorsanız çocuklarınıza 2 ay kreş imkanı sağlanması, çalışmıyorsanız çalışmanızı desteklemek için 4 ay kreş imkanı sağlanması,
Karakol - Jandarma Tarafından Alınan Koruyucu Tedbirler
• Size ve beraberinizdeki çocuklara bulunduğunuz yer veya başka yerde
barınma yeri sağlanması,
• Hayati tehlike bulunması halinde talebiniz ile ya da resen geçici koruma altına alınmanız,
• Gecikmesinde sakınca olan hallerde, karakol ve jandarma tarafından
verilen bu kararlar, mülki amirin onayı ile devam eder
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Hakim Tarafından Alınan Koruyucu Tedbirler
• İşyerinizin değiştirilmesi
• Evli olmanız halinde ayrı yerleşim yeri belirlenmesi,
• Tapu kütüğünde aile konutu şerhi konulması,

• Hayati tehlikeniz varsa rızanız ile kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerin değiştirilmesi.
• Karakol -Jandarma Tarafından Alınan Önleyici Tedbirler
• Şiddet tehdidi hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve
davranışlarda bulunmaması,
• Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhal uzaklaştırılması ve
müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi,
• Şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve çocuklarınıza
yaklaşmaması,
• Korunan kişilere bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine
yaklaşmaması,
• Talep halinde kişisel eşya ve belgelerin kolluk marifetiyle teslim alınması,
• (Hakim onayı ile devam eder)
Hakim Tarafından Alınan Önleyici Tedbirler
• Şiddet tehdidi hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve
davranışlarda bulunmaması,
• Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhal uzaklaştırılması ve
müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi,
• Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta,okula ve işyerine
yaklaşmaması,
• Çocuklarla kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması,
• Şiddete uğramamış olsa bile yakınlarınıza, tanıklarınıza ve çocuklarınıza yaklaşmaması,
• Şahsi eşyalarınıza ve ev eşyalarına zarar vermemesi,
• İletişim araçları ile veya sair surette rahatsız etmemesi,
• Bulundurulması veya taşınması kanunen izin verilen silahları kolluğa
teslim etmesi,
• Silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde bulunan silahı kurumuna teslim etmesi,
• Bulunduğunuz yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde
kullanmaması ya da bu maddelerin etkisinde iken bulunduğunuz yerlere
yaklaşmaması, bağımlılığının olması halinde, hastaneye yatmak dahil, muayene ve tedavisinin sağlanması,
• Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavisi için başvurması ve tedavisinin sağlanması,
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• Velayet, kayyım, nafaka ve kişisel ilişki kurulması hususlarına karar
verme,
• Gerekli olması halinde talep olmasa dahi nafakaya hükmedilmesi (Nafaka SGK‘ya bağlı kişinin aylık maaş ve ücretinden kesilir. Masrafları savcılıklar öder)
Karakol Ya Da Mahkemede Ücretsiz Avukat İsteme Hakkı
• Tedbir kararlarına başvurmak için herhangi bir harç ödenmez.
• Tedbir kararı ile birlikte hakim nafakaya hükmedebilir. Nafaka İcra
Müdürlüğüne, Aile Mahkemesi tarafından bildirilir.
• Tedbir kararları en fazla 6 ay için verilir. Şiddetin devam etmesi halinde tekrar başvurularak, tedbir kararı uzatılabilir.
• Tedbir kararları gizlidir ve bunlarla ilgili tüm resmi kayıtlar talep halinde veya gerektiğinde gizli tutulur.
• Hiçbir sağlık güvencesi olmayan şiddet mağdurunun sağlık giderleri
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesinden karşılanır.
• Ceza kanununa göre eylemlerin suç oluşturması halinde ayrıca ceza
takibatına da geçilir.
Aile İçi Şiddeti Engelleyebilmek İçin,
- Şiddeti suç sayan yasaların ve politikaların olması,
- Tüm kurumların işbirliği,
- Bu konuda kurumlarda eğitilmiş personel istihdam edilmesi,
- Tüm program ve politikalarda konunun öncelik arz etmesi,
- Önleme çabaları tüm sektörlerde yaygınlaşmalı ,
- Bu politikalar yönetmeliklerle desteklenmeli ,
- Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini önleme stratejisi geliştirmeli ve şiddeti
uygulayanlar dahil edilmeli,
- İşbirliği,
- Evlilikleri aktif olarak işin içinde bulundurmak ve bunun bir toplumsal
sorumluluk olduğunu vurgulamak ,
- Kadının güvenliğini sağlayacak ortamlar oluşturmak,
- Her türlü ayrımcılığı dikkate almak,
- Eğitimi yaygınlaştırmak,
- Yoksulluk ve eğitimsizliğin kaldırılmasıyla ilgili mücadele etmektir.
Toplumsal cinsiyet
- Toplumun verdiği roller görev ve ve sorumluluklar
- Toplumun bireyi nasıl algıladığı gördüğü beklentileri ile ilgili kavramdır.
- Ayrımcılığa maruz kalan kadınlar siyasal sosyal yasal ekonomik haklara
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sahip olmada bu hakları kullanmada birçok eşitsizliğe uğramaktadır.Bu konuda hakkaniyet gerekir.Kaynaklara erişim ve faydalanma da adil olmak gerekir.
Toplumsal cinsiyet eşitliği Gelişim Endeksi bu konuda ölçütü olmuştur.
(2007 de)
3 temel gösterge vardır.
- Yasama süreleri
- Yetişkinlerde okuma yazarlık oranı
- Okullaşma oranı

KAYNAKÇA
• Kadınlara yönelik şiddete karşı bildirge
• Uluslararası Belgelerde Kadın Erkek Eşitliği Nazan Moroğlu İstanbul Barosu Yayınları 2005
• İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi'nin Kadın ve Kadına Şiddet Konulu Yayınları

KONİŞMENTOSUZ YÜK TESLİMİ
Prof. Dr. M. Fehmi ÜLGENER

a. Genel Olarak
Konişmento taşıyan veya taşıyanın temsilcisi vasfı ile kaptan ya da bu hususta yetkili bulunan acente tarafından tek taraflı olarak ve yazılı şekilde yükü temsil etmek amacı ile düzenlenen kıymetli bir evraktır. Konişmentonun kıymetli
evrak fonksiyonunu haiz olması, bu belgenin devri ile yükün zilyetliğini devretmeden mülkiyetinin nakil edilebilmesine imkan verir. Bu sayede yük gemi ile bir
limandan diğerine taşındığı sırada hamilin konişmentoyu devretmek suretiyle
yük üzerindeki ayni hakkı da devretme imkanı meydana gelmektedir.
Konişmento hamilinin kıymetli evrak hukukundan kaynaklanan haklarından dolayı, boşaltma limanında yükün teslimini talep etme hakkı sözleşmeden
bağımsızdır. Konişmento düzenlenmesi sonucunda taşıyan
• yükü konişmentoda tarif edildiği şekilde teslim aldığını beyan etmekte
(ki yükü bu şekilde boşaltma limanında teslim edemediği durumda bu
hususla ilgili olarak sorumluluk altına girmektedir.)
• sefer tamamlanıp gemi boşaltma limanına vardığında konişmento hamiline yükü konişmento veya bunun atıfta bulunduğu sözleşmedeki
şartlar çerçeve-sinde, konişmentoda yazılı olduğu şekilde ve senedin
iade edilmesi karşılığında teslim edeceğini taahhüt etmektedir.
b. Konişmentosuz yükün teslimi
Konişmentonun malı temsil edebilme özelliği ise taşıyan bakımından bir
zorunluluk getirmektedir ki, buna göre taşıyanın varma limanında yükü teslim
edebilmesi için öncelikle konişmentonun kendisine verilmesi gerekmektedir.
Aksi takdirde sonradan konişmentonun ciro edilmesi ile buna bağlı olan yük
üzerindeki ayni hakkı iktisap etmiş olan bir şahıs taşıyandan teslim talebinde
bulunduğu anda taşıyanın bunu yerine getirememesi söz konusu olacaktır ki,
bu durumda kendisi teslim edemediği mal tam zıya’a uğramışcasına tazminat
ödemek durumunda kalacak, daha da önemlisi P&I Kulübü de konişmentosuz
teslim sebebiyle meydana gelen bu zararı, kurallara aykırı olması sebebiyle,
himaye etmeyecektir.
Buna karşılık uygulamada konişmentoların geminin boşaltma limanına
ulaşması anına kadar yetiştirilemediği hallere sıklıkla rastlanılmakta ve taşıyanlar bu durumda yükü teslim etmek bakımından baskı altında kalmaktadırlar.
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Böyle bir durumda yük limana gelmekte, ancak gönderilen henüz konişmento eline geçmemiş olduğundan dolayı ne yük üzerindeki ayni hakkını ispat
edebilmekte, ne de taşıyanı bu suretle meydana gelecek olan rizikolardan koruyabilmektedir.
Konişmentonun çalınmış, kaybolmuş ya da özellikle hamiline ulaşmasının
gecikmiş olduğu (bu duruma deniz ticaretinde sıklıkla rastlanmaktadır, zira
deniz yolculuğu safhası bazı hallerde çok kısa olmakla birlikte, işlemlerin ve
konişmentonun katedeceği yol bundan daha uzun olmakta ve boşaltma limanındaki hamiline ulaşması daha fazla zamana gerek duymaktadır.) haller ile
ilgili olarak İngiliz Hukukunda görülmüş bulunan the Houda (1993.1, LLR.,
shf.333) davasında ilk derece mahkemesi, zaman çarteri sözleşmeleri bakımından taşıtanın talebi üzerine taşıyanın yükü konişmentosuz teslim edebileceği yönünde karar vermiştir. Buna karşılık söz konusu karar temyiz edilmiş
ve üst derece mahkemesi kararı bozarak bu alandaki genel görüşü korumuştur. Buna göre zaman çarteri halinde dahi, taşıyan taşıtanın talimatına rağmen
konişmentosuz teslimde bulunmak zorunda bulunmamaktadır.
c. Uygulamadaki çözümler
Sözleşmede aksine şart bulunmadığı ya da boşaltma limanındaki teamüller farklı yönde olmadığı takdirde, teslim bakımından genel olarak kabul edilen kural taşıyanın yükü konişmento karşılığında teslim edeceğidir. Bunun
istisnası ise yükün teslimini talep eden şahsın konişmentoyu ibraz edememesine rağmen, aslında yetkili konişmento hamili olduğu konusunda kuvvetli delillerle kesin bir kanaat uyandırmasıdır. Bununla birlikte, söz konusu halde
dahi, taşıyan ticari bir karar vermekte, dolayısı ile ileride sorumluluğu üstlenme rizikosunu almaktadır. Bu sebeplerden dolayı günümüzde kabul edilen
görüş konişmentonun bulunma-ması halinde taşıyanın yükü teslimden haklı
olarak imtina edebileceğidir.
Taşıyanı konişmentoyu almaksızın yükü teslime ikna edebilmek için kendisini ileride konişmentonun ibrazı sonucunda tazminat ödemek durumunda
kalmayacağını temin ve ikna etmek gerekmektedir. Uygulamada konişmentosuz yük teslimi hakkınde birbirlerinden farklı yöntemler kullanılmaktadır.
Bunlar aşağıdadırlar:
a. Çarter sözleşmesine konan bir kloz ile taşıyanın konişmento verilmeden
de yükü teslim etmesi sağlanabilmektedir. Böyle bir durumda yükün teslimi
halinde ileride konişmentonun farklı bir elden ortaya çıkması bir sorumluluk
kaynağı oluşturacağından, yükün tesliminden imtina edilmesi ise sözleşmeye
aykırılık teşkil edeceğinden, dolayısıyla yine bir sorumluluk kaynağı ortaya
çıkaracağından, taşıyanın bu tür klozları ihtiva eden bir sözleşmeyi taşıtanın
ancak büyük ve tanınan bir şirket olması halinde imzalaması uygun olacaktır.
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Bu tür klozlara örnek Beepeevoy 3 çarterpartisinin 37/2 klozudur; burada
boşaltma limanında konişmentonun ibraz edilememesi halinde, bu sebeple taşıyanın uğrayacağı zararların tazmin edilmesi, bu konuda dava masraflarının
karşılanması, yeterli teminatın sağlanması ve en yakın zamanda konişmentoların teslim edilmesi şartıyla, taşıyan konişmentosuz teslime mecbur tutulmaktadır.
Shellvoy 5 çarterpartisinde ise (cl.33/6) taşıtandan yazılı teyid olmadan ve
yeterli teminat sağlanmadan taşıyana konişmentosuz teslimden imtina etme
hakkı tanınmaktadır.
Buna karşılık bazı çarter sözleşmelerinde geminin boşaltma limanına ulaşması anında konişmentolar henüz buraya varmamışsa, taşıyana yükün tamamını teslim etmek yükümlülüğü veren klozlar kullanılmaktadır. (“Should bills
of lading not arrive at discharging port in time then Owners’ agree to release
the entire cargo without presentation of the original bill of lading”) Bu tür klozların kullanılması taşıyanlar açısından son derece tehlikelidir. Zira bu klozun
işlerlik kazanması ile zaten P&I sigortası kapsamı haricinde bulundukları bir
sahada, taşıyanlar ayrıca taşıtanlarına karşı rücu etmek haklarını kaybetmektedirler. Yükün gemi boşaltma limanına ulaştığında bunu teslim almaya yetkili
olan şahsa verilmesi koniş-mento hukukunun ana kavramlarından birini teşkil etmektedir. Yukarıda da izah edildiği üzere teslim konişmento karşılığında
gerçekleştirilmektedir.
b. Sözleşmede bu yönde bir özel kloz olmadığı takdirde, (ki taşıyanın karşı-sındaki taşıtanın büyük ve tanınan bir şirket olmaması durumunda, kuvvetle böyle bir klozu bulunduran çarter sözleşmesinin kabul edilmemesini tavsiye
etmekteyiz.) konişmentoyu ibraz edemeyen gönderilene karşı, taşıyan da yükü
teslimden imtina edebilmekte, ancak böyle bir durumda fiili olarak bir çözümsüzlük söz konusu olmaktadır.
Bu konuda P&I Kulüpleri, konişmentosuz yük tesliminin himaye haricinde
yer aldığını beyan ederek, teslimin ancak taşıyan tarafından kabul edilecek
olan bir banka tarafından verilecek bir teminat mektubu karşılığında gerçekleştirilebileceğini sigorta ettirenlerine (üyelerine) tavsiye etmektedirler.
Bunun gibi P&I Kulüplerinin önerdikleri benzer diğer bir yol da, konişmentosuz teslim sebebiyle taşıyanın uğrayacağı tüm zararların tazmin edileceğini taşıtanın bir mektupla (ki bu mektup standart bir form halinde P&I kulüpleri tarafından hazırlanmıştır) garanti etmesi ve uluslararası bir bankanın
bu mektubu kefil / kontrgarantör olarak imzalamasıdır.
Söz konusu standart form uyarınca gönderilen taşıyana konişmentonun
henüz ele geçmediğini, ancak buna rağmen yükün kendisine teslim edilmesini
talep ettiğini beyan etmekte ve bunun karşılığında taşıyana:
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Yükün konişmentosuz olarak teslim edilmiş olması sebebiyle taşıyanın uğrayacağı her türlü zarar ve zıyanın tazmin edileceği,

2. Bu şekilde teslim edilen yük sebebiyle kaptan, acente ya da taşıyanın diğer
bir yardımcı şahsının yapmış olduğu harcamaların tazmin edileceği,
3. Bu şekilde teslim edilen yük sebebiyle taşıyan, kaptan, acente ya da diğer
bir yardımcı şahsa karşı bir davanın ikame edilmiş olması halinde bununla ilgili masrafların karşılanacağı,
4. Bu sebeple geminin seferden men edilmesi halinde ya da bu yönde bir
tehdit ile karşı karşıya kalınması durumunda kararın kaldırılması ya da
tehdidin bertaraf edilmesi için gerekli olan teminatın sağlanacağı ve geminin serbest bırakılması ile bağlantılı olan işlemlerin yapılacağı,
5. Yükün söz konusu talepte bulunan gönderilenin zilyetliğinde bulunduğu
sürece, gerekirse iade edileceği,
6. Konişmentonun gönderilenin eline geçer geçmez cirosu tamamlanmış olarak taşıyana teslim edileceği,
7.

Bu mektup uyarınca taahhütte bulunan şahıslar bakımından (burada şahıslar ile taahhütte bulunan gönderilen ve buna katılan ve teminat sağlayan banka kastedilmektedir.) sorumluluğun müşterek ve müteselsil olduğu ve her hangi bir şarta bağlı bulunmadığı,

8. Bu mektup ile ilgili olarak İngiliz Hukukunun geçerli olduğu ve taşıyanın
talebi üzerine taahhütte bulunan şahısların İngiliz Mahkemelerinin yetkili
ve görevli olduğunu kabul edecekleri,
Bu mektubun yükün CIF değerinin %125’ine kadar olan bir değeri teminat
altına aldığı ve yükün ulaştığı ya da ulaşması gereken tarihten itibaren 15 ay
süre ile geçerli bulunduğu taahhütlerinde bulunmaktadır.
Standard form of undertaking to be given to owners in return for
delivering cargo without production of the original bill of lading
To:
The Owners of SS / MV:
Dear Sirs,
SS / MV:
Goods:
No:
Description:
Marks:
The above goods were shipped on the above vessel by Messrs: .................
...............................(and consigned to us) but the relevant bills of lading have
not yet arrived.
We hereby request you to deliver such goods to: (us) ................................
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Without production of the original bill of lading.
In consideration of your complying with our above request we hereby agree
as follows:
1. To indemnify you and hold you harmless in respect of any liability loss
or damage of whatsoever nature which you may sustain by reason of delivering
the goods to: (us) ................................................... in accordance with our request.
2. To pay you on demand the amount of any loss or damage which the
master and / or agents of the vessel or any other of your servants or agents may
incur as a result of delivering the goods as aforesaidi
3. In the event of any proceedings being commenced against you or any of
your ervants or agents in connection with the delivery of the goods as aforesaid, to provide you or them from time to time on demand with sufficient funds
to defend the same.
4. If the vessel or any other vessel or property belonging to you should be
arrested or detained, or if the arrest or detention thereof should be threatened,
to provide on demand such bail or toher security as may be required to prevent
such arrest or detention, or to secure the release of such vessel or property and
to indemnify you in respect of any loss, damage or expenses caused by such
arrest or detention whether or not the same may be justified.
5. If called upon to do so at any time while the goods are in our custody,
possession or control to redeliver the same to you.
6. To produce and deliver to you the bills of lading for the above goods duly
endorsed, as soon as these documents shall have arrived.
7. The liability of each and every person under this indemnity shall be joint
and several and shall be not conditional upon your proceeding first against any
person, whether or not such person is party to ot liable under this indemnity.
8. This indemnity shall be construed in accordance with English Law and
each and every person liable under this indemnity shall at your request submit
to the jurisdiction of the High Court of Justice of England.
9. This guarantee is for an amount equal to 125% of the CIF value of the
goods and valid for a period of 15 (fifteeen) months after the goods have or
shuld have arrived.
Yours faithfully,
For on behalf of .........................................................................................
We join in the above as primary obligator
For on behalf of (Bankers) ........................................................................

İŞÇİNİN MEMURİYET DÖNEMİNE İLİŞKİN KIDEM
TAZMİNATININ HESAPLANMASI
Av. Yörük KABALAK1

Görev yaptıkları kamu kurumundan emeklilik sebebiyle ayrılan işçilerin
kıdem tazminatlarının hesaplanmasında haksızlık yapıldığı düşünceleriyle zaman zaman İş Mahkemeleri'nde davalar açılmaktadır.
Bu davaları açanlar; çalıştıkları kamu kurumunda ya da bir başka kamu
kurumunda memuriyet döneminde geçirmiş oldukları sürelerin işçilik statüsünde geçirilen süreyle birleştirilmesinde ve memuriyet dönemine isabet eden
kıdem tazminatının hesaplanmasında haksızlık yapıldığını iddia etmektedirler.
Bilindiği gibi şu anda yürürlükte bulunan kıdem tazminatına ilişkin 1475
Sayılı Yasa’nın 1475 maddesinde:
“T.C Emekli Sandığı Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu’na veya
yalnız Sosyal Sigortalar Kanunu’na tabi olarak sadece aynı ya da değişik
kamu kuruluşlarında geçen hizmet sürelerinin birleştirilmesi suretiyle
Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre yaşlılık veya malullük aylığına ya da
toplan ödemeye hak kazanan işçiye, bu kamu kuruluşlarında geçirdiği
hizmet sürelerinin toplamı üzerinden son kamu kuruluşu işverenince
kıdem tazminatı ödenir.
Yukarıda belirtilen kamu kuruluşlarında işçinin hizmet akdinin evvelce bu maddeye göre kıdem tazminatı ödenmesini gerektirmeyecek
şekilde sona ermesi suretiyle geçen hizmet süreleri kıdem tazminatının hesabında dikkate alınmaz.
Ancak, bu tazminatın T.C Emekli Sandığına tabi olarak geçen hizmet süresine ait kısmı için ödenecek miktar, yaşlılık veya malullük aylığının başlangıç tarihinde T.C Emekli Sandığı Kanunu'nun yürürlükteki hükümlerine göre emekli ikramiyesi için öngörülen miktardan fazla
olamaz “
Hükümleri bulunmaktadır.
Bir kamu kurumundan emeklilik sebebiyle ayrılan işçinin kıdem tazminatı, eğer o işçi geçmişte değişik kamu kurumlarında çalışmış veya işçilik statüsüne geçmeden önce bir süre memur veya sözleşmeli personel olarak çalışmış
ise, kıdem tazminatı yukarıda belirtilen hükümler doğrultusunda hesaplanmaktadır.
1

İstanbul Barosu Avukatlarından
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Yargıtay’ın öteden beri benimsediği uygulamaya göre,işçinin geçmişindeki
memuriyet dönemi veya sözleşmeli personel olarak çalıştığı dönem de dikkate
alınmak suretiyle kıdem tazminatını belirleyecek olan toplam hizmet süresi
hesaplanmaktadır.2
Günlük yaşamda bu uygulamaya “ hizmetlerin birleştirilmesi “ denilmektedir.
Yasa metninde de açık bir şekilde belirtildiği gibi, kamu kurumunda çalışan bir işçinin kıdem tazminatının hesaplanmasında memuriyet ya da sözleşmeli personel olarak çalıştığı dönemin dikkate alınabilmesi için öncelikle o
işçinin çalıştığı kurumdan emeklilik sebebiyle ayrılması gerekmektedir.
Yargıtay’ın görüşü de aynı doğrultudadır.3
Bu duruma göre, çalıştığı kamu kurumundan emeklilik dışında başka bir
sebeple ayrılmış olan işçinin kıdem tazminatının hesaplanmasında memuriyet
dönemi veya sözleşmeli personel olarak çalıştığı dönem dikkate alınmayacaktır.
İşçinin kıdem tazminatının hesaplanmasında memuriyet veya sözleşmeli
personel olarak çalıştığı dönemin dikkate alınıp hizmet birleştirilmesi yapılabilmesi için gerekli ikinci koşul, hizmet birleştirilmesine konu olacak dönemin
kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde sona ermiş olmasıdır.
Bir diğer deyişle, memuriyette geçen veya sözleşmeli personel olarak çalışılan dönem sonunda kıdem tazminatına hak kazanamayacak şekilde çalıştığı
kurumla ilişkisini kesmiş olan işçinin memuriyet süresi veya sözleşmeli personel olarak çalıştığı süre işçi statüsünde çalıştığı süre ile birleştirilemeyecektir.
Buna göre, memuriyet dönemi sonunda çalıştığı kamu kurumundan istifa
ederek işçi statüsüne geçmiş olan işçi, memuriyet dönemi çalışmasını kıdem
tazminatına hak kazanmayacak şekilde sonlandırdığından, memuriyet dönemi
işçilik statüsünde geçirilmiş olan dönemle birleştirilemeyecektir.
Bu husus,yukarıda belirtilen Yasa metninde de açık bir şekilde vurgulanmış
olup, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin yerleşik içtihadı da aynı doğrultudadır.4
İşçinin kıdem tazminatının hesaplanmasında memuriyet veya sözleşmeli
personel olarak çalıştığı dönemin dikkate alınıp hizmet birleştirilmesi yapılabilmesi için gerekli üçüncü koşul, kıdem tazminatı hesaplamasında Yasa’nın
belirlediği “özel tavanın“ aşılmamasıdır.

2

3
4

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi’nin 20.6.2011 Gün 2009/17945-2011/18388 ve 1.10.2010 Gün
2008/35023 – 2010/26662 Sayılı Kararları İş Hukuku Yargıtay İlke Karları Şahin ÇİL
2011 Ankara Sh.811 ve 844 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 22.2.2010 Gün ve 2008/5986 –
2010/4621 Sayılı Kararı. Kazancı Hukuk Sitesi. Yargıtay 9.Hukuk Dairesi’nin 6.10.2009 Gün
ve 2009/33853 – 2009/25789 Sayılı Kararı . Yayınlanmamıştır.
Bkz.Yukarıda belirtilen Yargıtay Kararları.
Bkz.Yukarıda belirtilen Yargıtay Kararları.
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Bunun anlamı şudur:

Kamu kurumundan ayrılan işçinin memuriyet dönemi dahil tüm hizmet
süresine ilişkin kıdem tazminatı hesaplanırken,o işçinin T.C Emekli Sandığı
Kanunu'na tabi olarak geçirdiği memuriyet dönemine isabet eden kıdem tazminatı miktarı anılan kanun hükümlerine göre işçiye ödenmesi gereken emekli
ikramiyesini geçemeyecektir.
Bu konuyu biraz daha açarsak; işçinin emeklilik sebebiyle kamu kurumundan ayrıldığı tarih itibariyle, önceki memuriyet döneminin sona erdiği derece
ve kademesine göre ödenmesi gereken emekli ikramiyesi miktarı aşılmayarak,
memuriyet dönemine isabet eden kıdem tazminatı miktarı hesaplanacaktır.
Uygulamada açılan davalarda bu noktada yanılgı oluştuğu ve kamu kurumundan emekli olduktan sonra dava açan işçilerin memuriyet dönemine
ilişkin kıdem tazminatının da İş Kanunu kapsamındaki hizmet akdinin sona
erdiği tarihte ödenen ücrete göre hesaplanması gerektiğini düşündükleri görülmektedir.
Oysa, Yasa’nın öngördüğü sistem açık ve nettir.
Buna göre, kamu kurumundan emekli olarak ayrılan işçinin memur veya
sözleşmeli personel olarak geçirdiği dönemin kıdem tazminatı, işçinin o dönem itibariyle alabileceği Emekli Sandığı ikramiyesini aşamayacaktır.
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin yerleşik uygulaması da aynı doğrultudadır.5
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi “Kıdem tazminatı tavanını öngören kuralların
kamu düzeniyle ilgili olduğunu, bu nedenle 1475 Sayılı Yasa’da belirlenen
özel tavanı ortadan kaldıran sözleşmelerin geçersiz olduğunu da “ bir kararında ayrıca vurgulamıştır.6 Buna göre, memuriyet statüsünden işçilik statüsüne geçerken işçinin çalıştığı kurumla 1475 Sayılı Yasa’da belirlenen özel tavanının uygulanmayacağı yolunda yapmış olduğu sözleşme de geçersiz olacak ve
o işçi çalıştığı kurumdan emeklilik sebebiyle ayrılırken memuriyet dönemine
isabet eden kıdem tazminatı hesaplamasında her halükarda Yasa’nın öngördüğü özel tavan uygulanacaktır.

5
6

Bkz.Yukarıda belirtilen Yargıtay Kararları.
Bkz Yukarıda belirtilen Yargıtay 9.Hukuk Dairesi’nin 6.10.2009 Gün ve 2009/33853 –
2009/25789 Sayılı Kararı

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ
KONUSUNDA UYGULAMA HATALARI
Prof. Dr. Etem Saba ÖZMEN1 • Dr. Tuba Akçura KARAMAN2
Uygulamada yoğunluğu artmış ve 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun” başlıklı yasa ile daha da artacağı kuşkusuz olan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri konusunda yaşanan ve tüm
ilgililere yansıyan hatalar anlaşılır gibi değildir. Araştırmamızın amacı bilimsel
gerçeklikler karşısında, bu hataların neredeyse “galat-ı meşhur” niteliği kazanarak hukuki doğruyu söyleyenlerin küçümsendiği noktaya gelmeden bilimsel
gerçekleri ortaya koymaktan ibarettir.
I. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesiyle İlgili Genel Açıklamalar
A. Tanımı ve Terim Sorunu
İnşaat ülkesi olan Türkiye’de yaygın olarak gelişen sözleşme tipi olan “arsa
payı karşılığı inşaat sözleşmesi” kanunda düzenlenmemiş bir sözleşme tipidir.
Aşağıda inceleneceği gibi bu sözleşmeye uygulamadan kaynaklı ihtiyaçlar sonucunda birçok kanun maddesinde (MK m. 1009, Tapu Kanunu m. 26, Tapu
Sicil Tüzüğü m. 55/c gibi) sadece ismen yer verilmiştir. Diğer taraftan ne sözleşmenin unsurları, hükümleri ne de tanımı düzenlenmiştir. Bu nedenle arsa
payı karşılığı inşaat sözleşmesinin tanımını yapabilmek ve dolayısıyla unsurlarını belirleyebilmek için uygulamada yapılageldiği şekliyle tarafların karşılıklı
edimlerinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Sözleşmenin tarafları iş sahibi (arsa sahibi) ve yüklenicidir (müteahhit). Arsa sahibinin borcu,
üzerine inşaat yapılacak taşınmazın bir bölümünün mülkiyetini geçirmekken,
müteahhidin borcu da inşaat yapmak ve yapılan bağımsız bölümleri devretmektir?. Dolayısıyla “arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri”, iş sahibinin arsanın belli bir payının devri karşılığında müteahhidin arsa üzerine inşaat yapmayı taahhüt ettiği sözleşmeler olarak tanımlanabilir3. Ancak, bu sözleşmenin
yüklenici ve arsa sahibinin aynı arsada hak sahibi olacak şekilde yapılması
gerekliliğinden söz edilmeyecektir. Bu sonuçla yüklenici kendine devredilecek
başka bir arsa karşılığı, arsa sahibine ait arsadaki (bütünleyici parça olarak
kalacak) tüm imalatları inşa etmeyi de üstlenebilir. Hatta aşağıda gelir pay1
2
3

Okan Üniversitesi Hukuk fakültesi Özel Hukuk Bölüm Başkanı
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi
Tanım için ayrıca bkz. Hasan Erman, Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, İstanbul 2007, s.
1; Cevdet Yavuz, Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, İstanbul 2009, s. 555; Bilal Kartal,
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, Ankara 1993, s. 14, 15; Özgür Katip Kaya, Arsa Payı karşılığı
Kat Yapımı Sözleşmesi, İstanbul 1993, s. 5; Mustafa Alper Gümüş, Borçlar Hukuku Özel
Hükümler, C.2, İstanbul 2010, s. 213; Turgut Uygur, Açıklamalı İçtihatlı İnşaat Hukuku Arsa
Payı Karşılığı (Kat Karşılığı) İnşaat Sözleşmesi, 2. Cilt, Ankara 1998, s. 29.
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laşımı sözleşmelerine dayalı anlatımlara esas olacak şekilde arsa sahibi tarafından devredilecek bağımsız bölümlere ilişkin olarak sözleşme süresince
taşınmaza bağlı hak sahibi olması da beklenmemelidir. Yüklenici ani edimli
nitelikli sözleşmede, arsada yapacağı inşaatlara bağlı olarak alacak hakkı sahibi olması yeterli olacaktır.
Ancak belirtelim ki bu tanım sadece uygulamada en çok rastlanılan türdeki
arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin tanımıdır. Bu sözleşmelere uygulamada getirilen farklı koşullar sonucu çok farklı içerikler kazandırılabilmektedir4.
Mesela arsada kat irtifakı kurulmuş ise yapılacak inşaata karşılık müteahhide
kat irtifakı payı taahhüt edilmekte veya bazen de müteahhide baştan arsanın
tamamının mülkiyeti geçirilip arsa sahibi lehine teminat ipoteği konulmaktadır.
Burada belirtelim ki “arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi” ile ilgili olarak
uygulamada bir terim kargaşası yaşanmaktadır ve bu kargaşanın artık çözüme kavuşturulması zorunludur. Yargıtay’ın genellikle tercih ettiği “kat karşılığı
inşaat”5 veya “daire karşılığı inşaat” ve Tapu Sicil Tüzüğü’nün 55/c hükmünde kullanılan “kat karşılığı inşaat hakkı” gibi; hele hele Tapu Kadastro Genel
Müdürlüğü’nün yayınlamış olduğu “Hizmet Standartları” isimli ve ilgililerin
başvurusunda aranan belgeleri gösteren listenin 29 nolu bendinde yer alan
“kat karşılığı temlik”6 gibi tabirler terk edilmelidir. Zira artık sözleşmenin unsurları düzenlenmemiş olsa da Medeni Kanun m. 1009 ve Tapu Kanunu m.
26 hükümlerinde “arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi” olarak adlandırması karşısında bu terimin tercih edilmesi doğru olacaktır. Yasal düzenleme ile
ismi konmuş olan bir sözleşme hakkında farklı tabirlerin alışkanlığa dayalı
kullanılması hukukçular arasında anlaşmayı güçleştirdiği gibi, noter ve tapuda sıkıntı yaşanmasına yol açabilmektedir.
Tam bu noktada yapılan başka bir hataya artık son verilmesi gerektiğine
inanıyoruz. Şöyle ki aşağıda değineceğim Tapu Kanunu ve TST değişikliklerinden önce “Arsa payı karşılığı inşaat” niteliğinde olan sözleşmeler bu isim
ile yapıldıklarında tapuya şerhleri mümkün olmadığından uygulamada “gayrimenkul satış vaadi şeklinde kat karşılığı inşaat” veya buna benzer ifadeler içinde tapuya şerhi mümkün olan “satış vaadi” tabiri kullanılarak yapılagelmiştir.
Bu tür isimle yapılagelen sözleşmelerin, yapılma gerekçesinde yatan düşünce
tamamen kaybolmasına rağmen halen bu isimle yapılmaya devam edildiğini ne
yazık ki görmekteyiz. 1994 yılından bu yana artık bu başlığa gerek kalmamıştır. Şöyle ki, Bakanlar Kurulu Kararıyla 7.6.1994 tarihinde Resmi Gazete’de
yayınlanan Tapu Sicil Tüzüğü’nün7 55/c maddesinde “kat karşılığı inşaat hakkı” ismi altında bu sözleşmelere şerh imkânı tanınmıştır. 1994 yılı öncesinde
bu sözleşmelerin tapuya şerhinin sağlanabilmesi için uygulayıcılar tarafından
4
5
6
7

Bu türlerle ilgili daha fazla bilgi için bkz. Yavuz, s. 561-563; Gümüş, C.2, s. 214-218.
Yarg. İBK 30.9.1988, E. 1987/2, K. 1988/2 (www.kazanci.com.tr).
http://web.tkgm.gov.tr/files/dosyalar/TKGMHIZMETSTANDARTLARI.doc
Bakanlar Kurulu Kararı, 18.5.1994, 94/5623; RG 7.6.1994, 21953
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pratik bir çözümle bu sözleşmelerin ismine şerhi mümkün olan “taşınmaz satış vaadi” ifadesini ekleyerek aslında “arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi” olan
bu sözleşmelerin de şerhleri olanaklı kılınmaktaydı. Uygulamanın yaratmış
olduğu bu “gayrimenkul satış vaadi şeklinde kat karşılığı inşaat” sözleşmeleri
şu şekilde işlemekteydi: Sözleşme “satış vaadi” imiş gibi gösterilip bir taşınmaz satış bedeli belirleniyor ve böylece tapuya şerhi sağlanıyor, aynı sözleşmede ayrıca yüklenicinin kendisine bırakılan taşınmazın tamamı veya bir kısmı
karşılığında ödemesi gereken bedel borcunu taşınmaz üzerinde bina yaparak
ödeyeceğine ilişkin hüküm getiriliyordu. Yukarıda andığımız gibi 1994 yılında
RG yayınlanan Tapu Sicil Tüzüğü’nün m. 55/c hükmü sonucu, arsa payı karşılığı sözleşmelerinin şerhi olanaklı hale gelmiştir. Hatta 2001 yılında kabul
edilen yeni Medeni Kanun’un8 1009. hükmü9 ve 2009 yılında Tapu Kanunu’nu
26 maddesine yapılan değişiklik10 aracılığıyla ve yine aynı isimle MK m. 1009
değişikliği sonucu pekiştirilmekle “arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin”
tapuya şerh verilmesi kanun düzeyinde yasal dayanağa kavuşturulmuştur. Söz
konusu yasal düzenlemelerle artık “arsa payı karşılığı inşaat” sözleşmelerinin şerh verilebileceği açıkça düzenlenmiş olduğundan artık bu sözleşmelere
“satış vaadi” türünde eklemeler yapmak amaçsız ve yararsız kalmıştır. Hatta
böyle bir eklemenin yapılması mahkemelere yansıyan uyuşmazlıklarda kargaşaya yol açabilecektir. Zira “gayrimenkul satış vaadi şeklinde kat karşılığı
inşaat sözleşmesi” ile esasen taşınmaz için bir bedel biçilip yüklenici ile bu
bedelin ödenmesi karşılığında “taşınmaz satış vaadi” yapılıyormuş gibi gözükmekte; ancak sözleşmeye konan bir hüküm ile müteahhide, taşınmaz satışı
karşılığındaki borcunu bedel olarak değil de inşa edilen binadaki bağımsız bölümlerin bir kısmının arsa sahiplerinin mülkiyetinde kalması şeklinde ifa edileceği yönünde bedel yerine “ifa yerini tutan eda/datio in solutum”11 ile ödeme
mecburiyeti getirilmektedir. Böyle müteahhide getirilen “ifa yerini tutan eda”
ile ödeme imkânı taraflar açısından beklenmedik sonuçlar doğurabilecektir.
Bu konuda en büyük handikap taraflar arasındaki sözleşme taşınmaz satışına
yönelik kurgulandığından ihtilaf çıkması halinde bu sözleşmeler doğrudan satım sözleşmeleri olarak değerlendirilip satım hükümlerince yorum getirilmesi
söz konusu olacaktır: Çünkü ifa yerini tutan edim yenileme (tecdit) niteliğinde
bir sözleşme olmayıp; aksine tasarruf işleminin aynı sözleşmeye dayalı yeni
8
9

4721 Sayılı Kanun, RG 8.12.2001, 24607.
MK m. 1009/f.1: “Arsa payı karşılığı inşaat, taşınmaz satış vaadi, kira, alım, önalım, gerialım
sözleşmelerinden doğan haklar ile şerh edilebileceği kanunlarda açıkça öngörülen diğer haklar
tapu kütüğüne şerh edilebilir .”
10 Anılan değişiklik 5831 Sayılı Kanun’un 1. maddesiyle (RG, 15.1.2009, 27123) yapılmıştır.
Değişiklik sonrası Tapu Kanunu m. 26/f.7 hükmü şu hale gelmiştir: “Noterlik Kanun'unun 44
üncü maddesinin (B) bendi mucibince noterler tarafından tanzim edilen gayrimenkul satış vadi
sözleşmeleri ile arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri de taraflardan biri isterse gayrimenkul
siciline şerh verilir.”
11 “İfa yerini tutan eda” ile borç derhal sona erer. Bu konuda detaylı bilgi için bkz. Kemal
Oğuzman/Turgut Öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C.1, İstanbul 2011, s. 292; Rona
Serozan, İfa, İfa Engelleri, Haksız Zenginleşme, İstanbul 2006, §7, N. 26 vd.

50

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 87 • Sayı: 1 • Yıl: 2013

bir edime vücut vermektedir. Oysa “arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi” nde
borçlanılan edim eser sözleşmesinin esaslı noktasını oluşturmaktadır. Bu durum anlaşılacağı üzere müteahhidin ifada temerrüde düşmesi halinde uygulanacak hükümler anlamında da karışıklığa sebep olabilecektir.
B. Hukuki Niteliği
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi yukarıda belirttiğimiz ve öğretide tartışmasız olarak kabul edildiği gibi “isimsiz (atipik)”, diğer bir ifadeyle kanunda
düzenlenmemiş bir sözleşmedir12. Türk Medeni Kanunu'nun 2001 yılında kabulü ile yürürlüğe giren 1009. maddenin “Arsa payı karşılığı inşaat, taşınmaz
satış vaadi, kira, alım, önalım, gerialım sözleşmelerinden doğan haklar ile
şerh edilebileceği kanunlarda açıkça öngörülen diğer haklar tapu kütüğüne
şerh edilebilir” şeklindeki ifadesi ile bu sözleşmenin adlandırılmış olması onu
isimli sözleşme niteliğine sokmayacaktır. Bu durumda yasa metninde esaslı
noktaları ortaya konularak isimlendirilmiş olan, mesela Borçlar Kanunu'nun
207 ve 209. maddelerdeki “satım sözleşmesi” ve “taşınır satımı”, 247. maddesindeki “örnek üzerine satım sözleşmesi”, 285. maddedeki “bağışlama sözleşmesi”, 299. maddedeki “kira sözleşmesi” gibi bir sözleşme karşısında olmadığımız açıktır. Türk Medeni Kanunu'nun 1009. maddesinde “arsa payı karşılığı
inşaat sözleşmesi” adlandırmasına yer verilmesinin sebebi, Türk uygulamasında sıkça görülen bu sözleşmelerin tapuya şerhini olanaklı kılmaktan ve buna
bağlı olarak da, maddenin ikinci fıkrası ile şerhin eşyaya bağlı borç ve munzam etkileri ile donatmaktan ibarettir. Tapu siciline hâkim olan ilke olarak
“numerus clausus”, yani sınırlı sayı kuralı uyarınca sadece kanunda açıkça
şerh edilebileceği gösterilmiş olan haklar tapuya şerh edilebilmektedir. Daha
önce aynı konudaki ihtiyacı gidermek amacı ile Tapu Sicil Tüzüğünde 1994
yılında yapılan değişiklikle 55/c bendi ile “kat karşılığı inşaat hakkı” tabiri
kullanılarak “arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin” şerhi olanaklı kılınmış
olduğundan bahsetmiştik. 1994 yılında yayınlanan Tapu Sicil Tüzüğünde arsa
payı karşılığı inşaat sözleşmesine tanınan şerh imkânıyla ilgili olarak doğabilecek tereddütleri tamamen ortadan kaldırmak amacıyla kanun koyucu 2001
tarihli Medeni Kanun’un 1009. maddesine ve 2009 yılında yapılan değişiklikle13 de Tapu Kanunu'nun 26. maddesine bu konuda açık hüküm getirmiştir.
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, isimsiz (atipik) sözleşmelerden “karma sözleşme (karışık muhtevalı sözleşme)” olarak nitelendirilmektedir14.
Karma sözleşmeler, kanunda düzenlenmiş sözleşme tiplerine ait edimlerin
Kanun'un öngörmediği tarzda mübadele ilişkisi içerisinde konulmasıyla meydana gelen sözleşmelerdir15. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde de sözleşme taraflarından arsa sahibinin borcu, taşınmaz satımının bir unsuru olan
12
13
14
15

Erman, s. 4; Yavuz, s. 558; Kartal, s. 25, 26; Kaya, s. 16, 17.
5831 Sayılı Kanun m. 1 (RG, 15.1.2009, 27123)
Yavuz, s. 558; Erman, s. 5; Kartal, s. 25, 26; Kaya, s. 16, 17; Gümüş, C.2, s. 213.
Haluk Tandoğan, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, C. I/1, İstanbul 2008, s. 12; Erden
Kuntalp, Karışık Muhtevalı Akit, 1971 Ankara, s. 102; Yavuz, s. 507; Erman, s. 5.
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taşınmaz mülkiyetinin geçirilmesidir ve diğer tarafın yüklenicinin istisna sözleşmesinin bir unsuru olan inşaat (eser) yapma ve yapılan bağımsız bölümü
devretme borcu ile mübadele ilişkisi içinde bulunmasıdır; yani kanunla düzenlenmiş iki sözleşme tipine ait edimler, Kanun'un öngörmediği bir tarzda
mübadele ilişkisi içinde olmaktadır. Yargıtay kararlarında bu sözleşme için
“çift tipli karma sözleşme” deyimi kullanılmaktadır16.
Burada ayrıca uygulamada “hâsılat (gelir) paylaşımlı inşaat sözleşmesi” adlandırılması ile yapılan sözleşmelerden de bahsetmek gerekmektedir. Bu isim
altında yapılan sözleşmelerde genellikle, müteahhit sadece binayı inşa edip
belli bağımsız bölümleri arsa sahibine bırakmamakta, müteahhidin bağımsız
bölümleri üçüncü kişilere satarak elde edilen gelirin tamamını veya bir kısmını arsa sahibine aktarması beklenmektedir. Böylece müteahhidin bağımsız bölümleri satıp elde edilen geliri (hasılat) arsa sahibine geçirmesi beklenen sözleşmelerin “arsa payı karşılığı inşaat” sözleşmesinden farklılıkları sorgulanmaya
başlanmıştır. İNAL, “gelir paylaşımlı inşaat sözleşmelerinin”, eser sözleşmesi,
adi ortaklık sözleşmesi ve sui generis bir iş görme sözleşmesi unsurlarının
kanunda öngörülmemiş bir şekilde bir araya getirilmesinden meydana gelmiş
farklı bir tip sözleşme olduğu kanaatindedir17. Görüşümüzce sözleşmelerde
“gelir paylaşımlı” türünden adlandırmalarda bulunulurken çok dikkatli davranılmalıdır. Aslında sözleşmenin hukuki niteliğinin ne olduğu belirlenirken
BK m. 19 hükmünce18 tarafların gerçek iradeleri araştırılır; ancak, tarafların
“hâsılat (gelir) paylaşımı” şeklindeki isimlendirmesi, taraf iradeleri yorumlanırken istenmeyen sonuçlara gidilmesine sebep olabilir. “Gelir (hâsılat) paylaşımı” tabiri, içeriği yeterli özenle düzenlenmemiş olan bir sözleşme açısından
ihtilaf halinde sözleşmenin tarafların hedeflemediği yönde nitelendirilmesine
ve dolayısıyla da sözleşmeye bambaşka hükümlerin uygulanmasına yol açabilecektir. Şöyle ki; sözleşme bir uyuşmazlığa konu olduğu takdirde sözleşmede
kullanılan ifadeler sonucu hâkim, taraflar arasında BK m. 620 vd. hükümleri
kapsamında adi ortaklık kurulduğu sonucuna varabilecek ve tarafların hiç de
arzu etmediği bir sonuçla söz konusu taşınmazın sermaye olarak konulduğu
ve ortak olarak kabul edilen müteahhidin ve arsa sahibinin taşınmaz üzerinde
elbirliği mülkiyetinin (MK m.701-703) doğmuş olduğu kabul edilebilecektir
(BK m. 638/f.1; EBK m. 534)19. Ayrıca şerh verilebilecek sözleşmelerin kanunda sınırlı sayıda sayılmış olması ve bunlar arasında “gelir paylaşımlı inşaat
16 Bu konuda bkz. Yavuz, s. 507. Y 15. HD 17.5.1982, 573/1184 (Yavuz, s. 507, dn. 16’dan
naklen); Yarg 15 HD, 4.10.1974, E.670, K. 977 (Kaya, s. 17, dn. 44’den naklen)
17 Emrehan İnal, Sonuca Katılmalı Sözleşme Kavramı ve Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesi,
İstanbul 2011, s. 194.
18 BK m. 19/f.1: ”Bir sözleşmenin türünün ve içeriğinin belirlenmesinde ve yorumlanmasında,
tarafların yanlışlıkla veya gerçek amaçlarını gizlemek için kullandıkları sözcüklere
bakılmaksızın, gerçek ve ortak iradeleri esas alınır.”
19 BK m. 638/f.1 : « Ortaklık için edinilen veya ortaklığa devredilen şeyler, alacaklar ve ayni
haklar, ortaklık sözleşmesi çerçevesinde elbirliği ile bütün ortaklara ait olur. »
Adi ortaklıkla el birliği mülkiyeti hükümlerinin uygulandığı ile ilgili olarak bkz. Jale Akipek/
Turgut Akıntürk, Eşya Hukuku, İstanbul 2009, s. 409; Yavuz, s. 917; Kemal Oğuzman/Özer
Seliçi/Saibe Oktay Özdemir, Eşya Hukuku, İstanbul 2011, s. 285.
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sözleşmesi”nin bulunmaması nedeniyle sözleşme tapuda şerh de verdirilemeyecektir. Tıpkı 1994 tarihli Tapu Sicil Tüzüğü öncesi “arsa payı karşılığı inşaat
sözleşmesinin” tapuya şerh edilebilmesi için isminin “gayrimenkul satış vaadi
şeklinde” ibaresi içererek oluşturulması20 örneğinde olduğu gibi bu defa da
“arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi şeklinde gelir paylaşımlı inşaat sözleşmesi” ismini takmak gerekecektir.
Burada ayrıca belirtelim ki, uygulamada “gelir paylaşımlı inşaat sözleşmesi” olarak adlandırılan birçok sözleşme aslında “arsa payı karşılığı inşaat
sözleşmesi”nden başka bir sözleşme değildir. Anılan sözleşmede tipi değiştirmeye sebep olacak başkaca baskın unsurlar bulunmadan, sadece müteahhide
bağımsız bölümlerin üçüncü kişilere satılarak elde edilen geliri arsa sahibine
verme yetkisi ve borcu yükleniyorsa o zaman bu sözleşmede, “arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi” tipinin dışına çıkılmadan tipin kendi içinde farklılaşması söz konusu olmaktadır. Bu durumda müteahhidin bağımsız bölümleri
satarak bedelini arsa sahibine verme borcu, “arsa payı karşılığı inşaat” sözleşmesi kapsamında irade serbestîsi prensibi uyarınca vekâlet sözleşmesine
ilişkin bir iş görme borcu olarak değerlendirilmesi gerekecektir. Dolayısıyla,
yüklenici (müteahhit) arsa sahibinin vekili olarak hareket ederek arsa sahibine ait bağımsız bölümlerin üçüncü kişilere satışını gerçekleştirir. Müteahhidin
bu şekilde arsa sahibinin vekili olarak gerçekleştirdiği bağımsız bölüm satışlarından elde ettiği bedelleri BK m. 508 kapsamında arsa sahibine iade etmesi
gerekmektedir. Vekilin elde ettiklerini müvekkiline tediye borcu bulunduğu
BK m. 508 (EBK m. 392)’de açıkça dile getirilmiştir21. Bu doğrultuda müteahhidin arsa sahibinin vekili konumunda hareket ederek bağımsız dairelerinin
satışından eline geçmiş olan parayı arsa sahibine teslim borcu bulunmaktadır22. Burada ayrıca belirtelim ki bu kapsamda sözleşmeler yaparken bağımsız
bölümlerin satışlarının tamamlanamaması riski daima göz önünde tutulmalı
ve arsa sahibine kalması gereken bağımsız bölümlerin hangileri olduğu sözleşmede, ayni haklara hakim belirlilik prensibince parça borcuna vücut vermekle, açıkça düzenleme konusu yapılmalıdır. Zira bir kriz ortamında satışların
tamamlanamaması durumunda sözleşmenin tasfiyesinin nasıl yapılacağı ve bu
bağlamda satılmamış bağımsız bölümlerden hangilerinin kimin mülkiyetinde
kalacağı sorusu çözümsüz bırakılacak olursa, görüşümüzce yine adi ortaklık
hükümleri ile tasfiyeye gitmekten başka çare kalmayacaktır; ki bu da çoğunlukla arzu edilmeyen bir sonuç olarak karşımıza çıkacaktır.

20 Bkz yukarıda dn. 8 vd ile ilgili metin.
21 Bu yönde bkz. Yavuz, s. 655.
BK m. 508: “Vekil, vekâlet verenin istemi üzerine yürüttüğü işin hesabını vermek ve vekâletle
ilişkili olarak aldıklarını vekâlet verene vermekle yükümlüdür.
Vekil, vekâlet verene tesliminde geciktiği paranın faizini de ödemekle yükümlüdür.”
22 Haluk Tandoğan, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, C. II, İstanbul 2010, s. 498; Yavuz, s.
656.
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Savunduğumuz görüş uyarınca, İNAL’ın belirttiği gibi sözleşmedeki farklı hükümler dolayısıyla çeşitli mahiyetteki sözleşmelerin varlığını kabul etmekle beraber, zaten isimsiz bir sözleşme olan “arsa payı karşılığı inşaat
sözleşmesi”nin mevcudiyetine rağmen bu defa farklı nitelikte yeni bir isimsiz
sözleşme yaratarak “gelir paylaşımlı inşaat sözleşmesi” uygulama ismini takmanın yararı olmadığına inanıyoruz. Bu sonuçla da bu tür sözleşmeleri yapacak hukukçu meslektaşlarımıza, gerek lehlerine olan şerh olanağını kaybetmemek gerekse de bir kriz ortamında tasfiyenin ayni haklara bağlı malvarlığı
değerlerine bağlı yapılmasına olanak sağlamak amacıyla, hele hele adi ortaklık
yorumuna ve bu yorumla kriz ortamındaki müteahhidin borçlarından müteselsilen sorumlu olmaya meydan vermemek amacıyla önerimiz “arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi” ismini kullanmaktır. Ayrıca sözleşmede hangi bağımsız
bölümlerin kime ait olacağı gösterilerek taraflara düşen edimler ayni nitelikli
talep olarak bağlanmalı ve gelir paylaşımı yolunda nakdi edim ayrıca arzu ediliyorsa bunun yüklenici taahhüdü olarak ve yeni bir sözleşme tipi yaratmadan
sadece “arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi” olarak adlandırdığımız sözleşme
tipinin kendi içinde farklılaşması yoluyla sağlanması uygun olacaktır. Diğer
yönden vergi mevzuatında da “gelir paylaşımlı sözleşme” isminin kullanılması
riskli sonuçlar taşıması olasıdır ve bu tür faaliyetler 5 yıl sonra yapılsa bile
vergiye tabi olabilme riski taşıyabileceği unutulmamalıdır. Çünkü gelir paylarına ilişkin ‘elinde çekiç olan her şeyi çivi olarak görür’ sözünü haklı çıkaracak
biçimde kazanç elde etme yolunda ticari faaliyeti hatırlatması sonucu beş yıllık
gelir vergisi istisnasının kaybına yol açabilen sorunlara gebe olacaktır.
II. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Şekliyle İlgili Olarak 		
Uygulamada Yaşanan Sorunlar
A. Sözleşmenin Geçerlilik Şeklinin Resmi Şekil Olması Hususu
“Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi” taşınmaz satımı ile istisna sözleşmesinin unsurlarını taşıyan karma nitelikte bir sözleşme olduğuna göre şekil
sorununun da bu sözleşmeyi oluşturan edimler açısından incelenmesi gerekmektedir. Taşınmaz satımı resmi şekil şartına tabidir (MK m. 706, BK m.
237). İstisna sözleşmeleri açısından ise kanunumuzda hiçbir geçerlik şekli
bulunmamaktadır. Arsa sahibinin edimi belirli bir arsa payının mülkiyetini
müteahhide geçirmek olduğundan bunun “taşınmaz satışı” niteliğinde olarak
resmi şekilde yapılması gerekmektedir. Müteahhidin edimi, eser sözleşmesinin bir unsuru olan inşaat yaparak arsa sahibine kalması kararlaştırılan bağımsız bölümleri ona teslim etmektir ki bu edimin geçerliliği şekil şartına tabi
değildir. Taraflardan birinin edimi resmi şekle bağlı olduğundan, arsa payı
karşılığı inşaat sözleşmesinin de resmi şekilde yapılması gerekir23.
23 Bu yönde olarak bkz. Yarg HGK 30.4.1997, 15-146/372 (www.kazanci.com.tr); Yarg. 15.HD
17.2.1983, 206/269 (YKD 1983, C. IX, S. 5, s. 745); Yarg HGK 25.10.1985, 14-429/850 ((www.
kazanci.com.tr). Bu yönde başka kararlar için bkz. ERMAN, s. 15, dn. 1.
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Aşağıda detaylı olarak inceleneceği gibi taşınmaz mülkiyetiyle ilgili sözleşmeleri yapmaya yetkili makam tapu daireleri olmasına rağmen yaratılan fiili
durum sonucunda uygulamada bu sözleşmeler her zaman noterler aracılığıyla
yapılmak zorunda bırakılmaktadırlar.
B. Tapu Dairelerinin Yarattığı Fiili Durum Sonucunda Bu 			
Sözleşmelerin Noterler Tarafından Yapılıyor Olması Sorunu
Medeni Kanun m. 706’de “taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleşmelerin geçerli olmasının resmi şekilde düzenlenmiş bulunmalarına bağlı”
olduğu belirtilmiş ancak bu resmi şekle kimin vücut vereceğine ilişkin hüküm
getirilememiştir. Bunun sebebi, mehaz İsviçre Medeni Kanunu’nda ülkedeki
federatif devlet sistemi dolayısıyla resmi şeklin kimin tarafından düzenleneceğinin Federe devletlerin iç mevzuatına bırakılmış olmasıdır. 1926 tarihli Eski
Medeni Kanun'da İsviçre Medeni Kanunu'ndaki boşluk aynen iktibas sonucunda doldurulmadan o şekilde bırakılmıştır. Bunun sonucu olarak da resmi şekil şartını yerine getirecek makamın neresi olduğu konusu tartışmalara sebep
olmuştur. Ancak 10.6.1931 tarihli ve 2/40 sayılı Yargıtay İBK24 ile bu sözleşmeye ait resmi senedin noterler tarafından değil tapu sicil müdürü ve memurları tarafından düzenleneceği belirlenmiştir. Daha sonra da 1934 tarihli Tapu
Kanunu’nun25 26. maddesiyle26 bu durum açıkça düzenlenmiş ve böylece Medeni Kanun'daki boşluk ayrı bir kanuni düzenlemeye vücut verilerek giderilmeye çalışılmıştır. Bugün hâlâ yürürlükte bulunan Tapu Kanunu hükümlerinin eski Türkçe ve zaman zaman yapılan değişikliklerle yeni Türkçe ifadelerin
yarattığı garip çelişki kolaylıkla fark edilebilecektir. Oysa 2001 tarihli Medeni
Kanun'un değişikliği sırasında artık Tapu Kanunu’nun ilga edilerek anılan hükümlerin Yeni Medeni Kanunumuza alınmamış olması büyük eksikliktir.
Tapu Kanunu'nun yukarıda andığımız m. 26/f. 1 hükmünde belirtilen taşınmaz mülkiyetini devir borcu doğuran tüm sözleşmeler ile sınırlı ayni haklara yönelik sözleşmelerde tapu müdürlükleri yetkili kılınmıştır. Bu noktada
özellikle dikkat edilmesi gereken husus, Türk Özel Hukuku'nda illilik prensibi ile birbirine hukuki kaderi açısından bağlanmış “borçlandıcı” ve “tasarrufi” olarak adlandırılan iki tür kazandırıcı işlemin dikkatle ayırt edilmesidir.
Zira mülkiyeti devir borcu doğuran sözleşmeler “borçlandırıcı işlem”lerdir;
diğer taraftan ayni hakkın kazanılması sonucunu doğuran işlemler (ki bu taşınmaz mülkiyeti açısından tapuya tescilidir) ise “tasarrufi işlem”lerdir. Tapu
24 Kararın metni için bkz. www.kazanci.com.tr
25 RG 29.12.1934, sayı 2892
26 Tapu Kanunu m. 26/f.1: “Mülkiyete, mülkiyetin gayrı ayni haklara ve müşterek bir arzın
hissedarları veya birbirine muttasıl gayrimenkullerin sahipleri arasında bunlardan birinin
veya bir kaçının o gayrimenkul üzerinde mevcut veya inşa edilecek binanın, muayyen bir
katından veya dairesinden yahut müstakillen istimale elverişli bir bölümünden münhasıran
istifadesini temin gayesiyle Medeni Kanun'un 753 üncü maddesi hükümlerine göre irtifak
hakkı tesisine veya tesisi vadine mütedair resmi senetler tapu sicil müdürü veya tapu sicil
görevlileri tarafından tanzim edilir.”
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müdürlüklerinin “tasarrufi işlem niteliğindeki” tapuda tescili yapmaya yetkili
makam oldukları şüphesizdir; bu müdürlüklere Tapu Kanunu'nun 26. maddesiyle borçlandırıcı işlem niteliğindeki sözleşmeleri de yapma yetkisi verilmiş olmaktadır. Tapu müdürlerinin ve yetkililerin taşınmaz mülkiyetiyle ilgili
olarak hem borçlandırıcı (taahhüt) hem de tasarruf işlemini birlikte ve ayrı
ayrı yapmaya yetkili oldukları tartışmasızdır. İşte tam bu noktada bu iki tür
kazandırıcı işlemin birbirine illilik27 sonucu bağlı olan fakat birbirinden bariz
bir biçimde ayrılan iki farklı ve bağımsız hukuki işleme vücut verdikleri neredeyse tamamen unutulmuştur. Çünkü taşınmaz mülkiyeti veya sınırlı ayni hak
kurulması sonucunu doğuran “borçlandırıcı işlemler” borçlar hukukunun;
bunlara ilişkin gerekli tescilin ayni hakkın kazanılması sonucunu doğurduğundan eşya hukukunu ilgilendirdiği açıktır. Dolayısıyla, taşınmaz mülkiyeti veya üzerinde ayni hak kurulmasına yönelik isimli veya isimsiz (arsa payı
karşılığı inşaat sözleşmesinde olduğu gibi) “borçlandırıcı işlem” niteliğindeki
sözleşmelerin konusu ve koşulları, borçlar hukukuna hakim olan sözleşme
özgürlüğü ilkesi çerçevesinde belirlenebilecek ve dolayısıyla geciktirici şarta
ve vadeye bağlı yapılması mümkün olacaktır. Hal böyle olmakla beraber, tapu
dairelerinin uygulamaları bambaşka bir yol izlemekte ve “borçlandırıcı işlem”
ile “tasarruf işlem”ini aynı belgede birleştirerek, borçlandırıcı sözleşmeye bu
tür hükümlerin konulmasına izin verilmemektedir. Şöyle ki, de facto uygulamaları ile tapu daireleri bu konuda kullandıkları resmi senet (akit tablosu)
adı altında matbu belgelerle birlikte, hemen akabinde tarafların metne tescili
talep beyanlarını da alarak taşınmaza ilişkin ayni hak kurulmasına yönelik
sözleşmelerin (taahhüt/borçlandırıcı işlem), vadeye veya koşula (şarta) bağlı
sözleşme yapılmasına olanak tanımamaktadırlar. Bu sonuç ile vade ve koşula
bağlı sözleşmeleri taşınmaza ilişkin olarak yapmak isteyen vatandaşlar, tapu
dairelerinin yaratmış olduğu bu durumu aşmak amacıyla mülkiyeti devir taahhütlerini irade serbestîsi uyarınca istedikleri koşulları içeren “ön sözleşme”28
niteliğinde bir “gayrimenkul satış vaadi” şeklinde yapmak zorunda bırakılmışlardır. Bu noktada karşılaşılan diğer bir sorun ise, “gayrimenkul satış vaadi”
sözleşmelerini tapu görevlilerinin yapmayı kabul etmemesidir. Bu uygulama
Noterlik Kanunu m. 60/b.3’e göre taşınmaz satış vaadlerinin noter tarafından
yapılabileceği hükmüne dayandırılmaktadır29. Her ne kadar Noterlik Kanunu
27 Taşınmaz mülkiyetinin kazanılmasında illilik prensibi benimsenmiştir. Buna göre borçlandırıcı
işlem olan satım sözleşmesinin geçerli olmaması halinde bu işleme dayanarak yapılan tescil
(tasarrufi işlem) de mülkiyeti kazandırmaz. Bu husus Medeni Kanun'un 1024/f.II’de açıkça
belirtilmiştir. (MK m. 1024/f. II: “Bağlayıcı olmayan bir hukukî işleme dayanan veya hukukî
sebepten yoksun bulunan tescil yolsuzdur.”)
28 Türk ve İsviçre hukuk doktrini ve yargı kararlarında hakim görüşün “gayrimenkul satış vaadi
sözleşmesinin” “ön sözleşme” olduğu yönünde bkz. Gül Doğan, Ön Sözleşme (Sözleşme Yapma
Vaadi), İstanbul 2006, s. 47.
29 Noterlik Kanunu m. 89 uyarınca taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin düzenleme şeklinde
tanzim olunması gerekmektedir. Noterden sadece imza tasdiki yaptırılmış sözleşmelerin
geçerli olmadığı yönünde bkz. Yarg. HGK 9.6.1982, E. 1979/15-1613, K. 1982/565; Yarg. 15.
HD, 21.1.1981, E. 1981/2789, K. 1981/59 (kararlar için bkz. www.kazanci.com.tr).
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60/b.üçüncü madde noterlerin görevleri başlığı altında “gayrimenkul satış
vaadi sözleşmesi yapmak” ifadesi ile taşınmaz satış vaadlerini tanzim yetkisi noterlere verilmişse de bu konuda öncelikli yetkinin tapu sicil müdürlüklerinde olduğu unutulmamalıdır. Zira ön sözleşme niteliğindeki “satış vaadi
sözleşmesi”nin geçerliliği, ön sözleşmeyle ilgili BK m. 29 hükmünde30 açıkça
belirtildiği gibi asıl sözleşme olan satım sözleşmesinin şekline uygun kurulmasına bağlıdır. Taşınmaz satışının da tapudan yapılacağı Tapu Kanunu’nun
26/f. 1 hükmüyle belirlenmiş olduğuna göre artık taşınmaz satış vaadi sözleşmelerinin de talep halinde tapu dairelerince yapılması gerekmektedir. Noterlik
Kanunu m. 60/b.3’ün mevcudiyeti de dikkate alınacak olursa “gayrimenkul
satış vaadi sözleşmesini” hem tapu daireleri hem de noterlerin yapmaya yetkili
olduğu tamamen unutulmuştur31.
“Ön sözleşme” kurumu Roma Hukuku'ndan alınmıştır. Bu hukuk sisteminde asıl sözleşmenin bir şeyin teslimi (“rıza + malın teslimi”) şartıyla kurulmuş sayıldığı “real akit (contractus realis)” olarak nitelendiren sözleşmelerin
varlığı dolayısıyla “ön sözleşme” kurumunu getirmiştir32. Roma hukukunda
“ön sözleşmeye” özellikle de karz, ariyet ve vedia sözleşmelerinde borçlandırıcı
işleme yönelik ihtiyacı karşılamak için başvurulmaktaydı. Zira bu sözleşmelerde borç ilişkisinin doğması için malın teslim edilmesi gerekiyordu. Bugün
artık hukukumuzda sözleşmeler şeyin karşı tarafa teslimine gerek olmaksızın
tarafların anlaşmasıyla kurulduğundan, Türk Özel Hukukunda “ön sözleşme
(akit yapma vaadi)” kurumuna ihtiyaç olup olmadığı haklı olarak sorulabilir33. Tapu dairelerinin yukarıda anlatılan borçlandırıcı işlemle tasarrufi işlemi birleştiren fiili uygulaması sonucu taşınmaza ilişkin ayni hak kurulmasına
yönelik sözleşmeler “real akit” niteliğine bürünmüştür. Bunun sonucu da “ön
30 BK m. 29 : Bir sözleşmenin ileride kurulmasına ilişkin sözleşmeler geçerlidir. Kanunlarda
öngörülen istisnalar dışında, ön sözleşmenin geçerliliği, ileride kurulacak sözleşmenin şekline
bağlıdır.
Eski BK m. 22: Bir akdin ilerde inşa edilmesine dair yapılan mukavele muteberdir. Kanun iki
tarafın menfaatleri için bu akdin sıhhatini bir nevi şekle riayet etmeğe tabi kıldığı takdirde, bu
şekil o akdin yapılması taahhüdüne de tatbik olunur.
31 Bu görüşten olarak bkz. Necip Kocayusufpaşaoğlu, Türk Medeni Hukukunda gayrimenkul
satış vaadi, İstanbul 1959, s. 118; Doğan, s. 48; Tandoğan, I/I, s. 243; Selahattin Sulhi
Tekinay/Sermet Akman/Haluk Burcuoğlu/Atilla Altop, Tekinay Eşya Hukuku, İstanbul 1989, s.
690; Kemal Gürsoy/Fikret Eren/Erol Cansel, Türk Eşya Hukuku, Ankara 1978, s. 520; Aydın
Aybay/Hüseyin Hatemi, Eşya Hukuku, İstanbul 2010, s. 175.
32 Oğuzman/Öz, C.1, s. 200, dn. 516. JdT 1983 I 544; JdT 1993 I 387.
33 Bu görüşten olarak bkz. Necip Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku Genel Bölümü, Borçlar
Hukukuna Giriş - Hukuki İşlem - Sözleşme, İstanbul 2010, s. 101. Modern hukukta ön sözleşme
kavramının gereksiz olduğu yönünde bkz. İsmet Sungurbey, “Modern Hukukta taraflar arasında
ön sözleşmeye yer yok”, Medeni Hukuk Sorunları, IV, İstanbul 1980, s. 391 vd.
Hukukumuzda sadece Eski TK m. 768/I, c.2’de düzenlenmiş olan eşya taşıma sözleşmesi “real
akit” örneği teşkil etmekteydi. Bu hüküm uyarınca taşıma sözleşmesinin tamam olması için
eşya taşıyıcıya teslim edilmiş olması gerekmektedir. Ancak taşıma sözleşmesinin “real akit”
özelliği 1.7.2012 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 6102 sayılı Ticaret Kanunu m. 856/f.2 ile
kaldırılmış ve taşıma sözleşmesinin tarafların karşılıklı birbirine uygun iradeleri ile kurulacağı
düzenlenmiştir. Böylece hukukumuzda “real akit” niteliğinde bir tek sözleşme bile kalmamıştır.
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sözleşme (akit yapma vaadleri)” taşınmaz hakkında aslında sadece borçlandırıcı işlem yapabilmek amacıyla hortlatılmıştır. Artık bu fiili durum o kadar
kanıksanmıştır ki tapu dairelerinin koşula (şart) ve tescili vadeye bağlayan
sözleşme yapma yükümlülükleri olduğu hatıra dahi gelmeyerek; bu yolda talepte bulunan kişiler eminim cahillikle suçlanarak talepleri reddedilecektir.
Hâlbuki sözleşme yapma özgürlüğünce sözleşmenin konusunu diledikleri
gibi düzenleme haklarına sahip olan kişiler, taşınmazda ayni hak kurulmasına ilişkin sözleşmelerde de tescili vadeye veya koşula bağlı kılan hükümler
getirmelerine kanuni bir engel bulunmamaktadır. BK 243 üncü maddesinin
“Bir taşınmazın koşula bağlı satışında, koşul gerçekleşmedikçe tapu siciline
tescil yapılamaz.”34 şeklindeki hükmü karşısında zaten taşınmaz satım sözleşmesinin şarta bağlı yapılamayacağı iddia bile edilemez. Hal böyle olmakla
beraber, tapu dairelerinin keyfi uygulamalarıyla bu konuda oluşturulmuş olan
fiili engeli aşmak amacıyla, vadeye ve koşula bağlı ayni hak kazanılmasına
yönelik borçlandırıcı işlemler yapabilme ihtiyacını giderebilmek için noterlerde düzenlenen “taşınmaza yönelik akit yapma vaadlerine (EBK m. 22)” yeni
tabirle “ön sözleşmelere (BK 29)” başvurulmuştur. Bu anlatılanların ışığında,
taşınmaz mülkiyetini devri yönünde taahhüt içeren “arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri” de vade ve koşula bağlı yapılabilmeleri için tapu dairelerinin
yarattığı hukuk prensipleriyle bağdaşmaz fiili uygulama sonucu noterden ve
ancak “ön sözleşme” şeklinde yapılabilmektedir.
Bu sonuç ile vade ve koşula bağlı sözleşmeleri taşınmaza ilişkin olarak
yapmak isteyen vatandaşlar gereksiz yere noterlere sürüklenmektedirler. Bu
konuda noter harçları ve değerli taşınmazlarda milyonlara varan damga vergisi ödenmektedir. Ayrıca, sonradan tapuda satım sözleşmesi yapılırken tekrar harç ödemek zorunda kalınmaktadır. Olması lazım gelen (de lege feranda)
açısından önerimiz taşınmaza ilişkin ayni hakların kurulmasına yönelik borçlandırıcı işlemlerin yapılması konusunda tapu sicil müdürlüklerinin görevi
kaldırılmalı bu görev tamamen noterlere bırakılmalı ve hatta bu sözleşmeler
iki tarafın avukatının hazır bulunması halinde adi yazılı şekilde veya belki de
ilaveten yalnızca noter onaması ile geçerli hale getirilmelidir. Böylelikle, tapu
dairelerince hazırlanmış matbu taşınmaz satımı belgesindeki ifadelere katlanılması sorunu bitecek hem de çift harç (noterde ve tapuda ayrı ayrı) ödemek
zorunda kalınmayacaktır. Zira, tapu daireleri söz konusu matbu satım belgelerini kullanmayı sürdürmekte ve sözleşme serbestisi ilkesinin hakim olmasına rağmen tarafların istedikleri hükümlerin dercedilmesine izin verilmemektedir35.
34 Eski Borçlar Kanunu. m. 214 hükmün “Bir gayrimenkulün şartla bey’i halinde şart tahakkuk
etmedikçe beyi, tapu siciline kaydedilmez” şeklindeki hükmü yeni BK’nun 243. maddesinin
“Bir taşınmazın koşula bağlı satışında, koşul gerçekleşmedikçe tapu siciline tescil yapılamaz.”
hükmüyle de dili sadeleştirilerek aynen korunmuştur.
35 Aynı sıkıntı, noterler tarafından yapılacağı Trafik Kanunu’nun 19. hükmü ile belirlenmiş
olan trafik siciline kaydedilmiş araçların satışıyla ilgili sözleşmelerde de yaşanmaktadır.
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C. Noterlerin Sözleşme Düzenlemek İçin Satıcıdan Tapu İbrazını 		
Talep Etmesi Sorunu

Taşınmaz mülkiyetini devir borcu doğuran ve vadeye ve koşula bağlı sözleşmelerin tapu dairelerinin yaptığı yanlış fiili uygulama sonucu sadece noterlerden ve “taşınmaz satış vaadi” niteliğinde düzenlenebildiğine yukarıda
değindik. Kısaca hatırlatacak olursak taraflar tapu dairelerinde istedikleri koşulları haiz satım sözleşmeleri yapamadıklarından dolayı bu yöndeki ihtiyacı
gidermek amacıyla noterlerden “taşınmaz satış vaadi” sözleşmesi yapma yoluna gidilmiştir. İstediği koşullardaki satım sözleşmesini tapuda yaptıramayan
vatandaş bu konuda noterden medet umarken bu sefer de noterlerin başkaca
hukuka uygun olmayan uygulamalarına muhatap olmuştur. Mesela noterler
sıklıkla taşınmaz “satış vaadi sözleşmelerinde” (6098 sayılı yeni BK m. 29 ile “satış
vaadi” tabiri “ön sözleşme” olarak adlandırılmıştır) taşınmaz devir borçlusundan tapu
resmi senedinin ibrazını istemektedir. Noterlerin bu tutumu, “arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi”nin bir “borçlandırıcı işlem” yani “taahhüt muamelesi”
olduğu hatırlanacak olursa sadece abesle iştigal olarak açıklanabilir. Roma
hukukundan beri özel hukukun temeli olan “borçlandırıcı işlem/taahhüt muamelesi” ve “tasarrufi işlem” ayırımının farkında olan hukukçu sayısının azlığı
ürkütücü boyutlara ulaşmıştır.
“Borçlandırıcı işlemi” “tasarruf işlemi”nden ayıran özellik; “borçlandırıcı
işlemin” geçerli bir şekilde kurulması ve hükümlerini doğurması için borç altına giren kişinin taahhüt yetkisinin bulunmasının aranmamasıdır36. Bu nedenle taşınır satımında bir hırsızın yaptığı satım sözleşmesi geçerli olur. Keza,
taşınmaz satış vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerini yapabilmek
için tasarruf yetkisine sahip olmak yani malik olmak gerekmediği hukuk fakültesinde öğretilen temel bilgilerdendir. Bu konuda, sınav kâğıtlarında aksini
beyan fahiş hata olarak kabul edilir. Bu nedenle, satış vaadi veya kanun başlığının altında arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde taşınmaz devir borçlusunun malik olması koşulu ile tapu belgesi arayan noterleri esefle kınıyor,
Noterler Birliği’nin artık kabul edilemeyecek bu tür hatalar için bilimsel genelgeler yayınlaması gerektiğine inanıyoruz.
Şöyle ki; noterde araç bedelinin nakden ve peşinen alındığına dair kayıt matbu resmi satış
senedine dayalı olarak taraflarca imzalanması istenmekte; bu ibarenin çıkarılması talebi
reddedilmektedir. Özmen’in yeni yaptığı bir araç satışında yetkili noter Adalet Bakanlığı’nın
uygulaması sonucu matbu resmi satış senedinin bu şekilde hazırlanması gerektiğini ifade
etmiştir. Hem tapu hem de noterlerde görülen bu saçmalığa bir an önce son verilmesi gereği
açıktır.
36 Borçlandırıcı işlemin geçerliliği için sadece “hukuki işlem ehliyet”inin bulunması
aranmaktayken, “tasarruf işlemi”nin geçerliliği için kişinin hukuki işlem ehliyetinin yanında
“tasarruf yetkisi”ne de sahip olması gerekmektedir. Bu yönde bkz. Kemal Oğuzman/Nami
Barlas, Medeni Hukuk, Giriş-Kaynaklar-Temel Kavramlar, İstanbul 2007, s. 155-157, 159;
Kudret Ayiter, Medeni Hukukta Tasarruf Muameleleri, Ankara 1953, s. 93, 118, 119 vd;
Andreas von.Tuhr, Borçlar Hukuku 1-2, Ankara 1983, özellikle s. 210 ve 190; Tekinay Borçlar
Hukuku Genel Hükümler, s.57-60.
Kira sözleşmesinde kiralayanın malik olmak zorunda olmadığı yönünde bkz. Yarg. HGK
13.10.2004, 13-461/532.
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III. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Nispi Bağlayıcılığı ile
İlgili Uygulamada Yapılan Cahillikler
A. Birden Çok Borçlandırıcı Sözleşmeden Önceki Tarihli Olana
İtibar Edilmesi Yönündeki Yargıtay Uygulaması
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi taraflar arasında borç ilişkisi doğuran
borçlandırıcı bir işlemdir. Borç ilişkileri sadece tarafı olan kişileri bağlamakla
birlikte üçüncü kişilere etki etmezler. Bu “borç ilişkisinin nispiliği"nin
en önemli sonuçlarındandır. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi de, alacaklısı olan tarafa nispi alacak hakkı kazandırır. Borç ilişkisinin diğer önemli sonucu da, bir kişinin alacak hakkının üçüncü kişilerce ihlal edilemeyeceği
olup; ancak borçlu borca aykırı davranabilir. Üçüncü kişiler ahlaka aykırı
bir fiille yani; alacak hakkını kazanmak için değil alacaklıya kasten
zarar vermek amacı ile dahi hareket etmiş olsa bile, BK m. 49/II37 (EBK
m. 41/II) uyarınca alacaklı borç ilişkisini ihlal eden üçüncü kişilerden alacak
hakkının ifasını değil, haksız fiil hükümleri çerçevesinde zararını talep edebilecektir. Ayrıca “borçlandırıcı işlem”, “tasarruf işleminin” aksine malvarlığının
aktifini değil pasifini etkilemektedir. Bu nedenledir ki, birbiriyle çelişen her
borçlandırıcı işlem onu yapan kişiye geçerli bir ifa yükümlülüğü yükler. Mesela, bir taşınmazın birçok kez farklı satım sözleşmelerine (yukarıda verdiğimiz
bilgiler doğrultusunda farklı uygulama sonucu taşınmaz satış vaadine) konu
olması mümkündür ve bu yönde her bir sözleşme geçerli olmakla birlikte,
satıcı kaç tane sözleşme yapılmış olursa olsun tüm sözleşmeler ile aynı
şekilde bağlıdır. Bu sözleşmeler arasında tarih önceliği yoktur ve satıcı sözleşmeden doğan borcunu isterse en son yaptığı sözleşmenin alıcısına ifa etmekte
serbesttir. Roma Hukukundan beri süregelen bu prensiple özel hukukumuzda
birden fazla borçlandırıcı işlemin mevcut olması halinde hiçbir sözleşmenin
tarih önceliği dikkate alınarak üstün olduğu sonucuna ulaşılamaz.
Değerli hukukçular bu bilgileri hukuk fakültesi ikinci sınıf bilgisi olarak
hatırlayacaklardır.
Hukukun bu kadar temel prensiplerinde dahi Yargıtay’ın fahiş hatalı
kararlarının bulunduğu gözlemlenmiştir. Yargıtay’ın “arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerine” dayalı olarak verilmiş hatalı içtihatlarına
ilham veren hatalı kararları ilk olarak “taşınmaz satış vaadleri” konusunda
olmuştur. İçtihatlardaki bu hata “arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine” de
yansımış bulunmaktadır.
Yargıtay’ın “taşınmaz satış vaadi” konusunda insan kanını donduracak nitelikteki 14. HD’nin 13.10.1988 tarihli kararı38 şu şekildedir:
37 BK m. 49/II: “Zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa bile, ahlâka aykırı bir
fiille başkasına kasten zarar veren de, bu zararı gidermekle yükümlüdür.”
38 Yarg. 14. HD, 13.10.1988, E.1987/4244, K.1988/6494 (www.kazancı.com.tr)

60

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 87 • Sayı: 1 • Yıl: 2013

“Bir taşınmazın birden çok kişilere satışının vaadi olunması halinde geçersiz olmadıkça veya münfesih hale gelmedikçe, ilk defa yapılan sözleşmeye değer verilir. Satış vaadi sözleşmesinin tapuya şerh edilmiş olması, Medeni Kanun’un 919/2. maddesi gereğince sadece taşınmaz üzerinde sonradan
temellükte bulunan hak sahiplerine karşı dermeyan olunabilir. Olayda böyle bir durum bulunmamaktadır. Davacı Süleyman’a yapılan sözleşme tarihi
28.11.1978 olup asli müdahil ve davacı durumunda olan İbrahim’e yapılan
satış ise bundan daha öncesine ait ve 1978 gününü taşımaktadır. Şu hali ile
İbrahim’e yapılan satışa değer vermek gerekirken aksine görüş ve düşünce
ile Süleyman’ın davasının kabulü isabetli görülmemiştir. Temyiz itirazlarının
yukarıda gösterilen nedenlerle kabulü ile hükmün Bozulmasına ...”
Görüldüğü gibi Yargıtay aynı taşınmazla ilgili olarak birden çok “taşınmaz
satış vaadi” yapılmış olması halinde ilk yapılan sözleşmeye değer verileceği
yönünde karar vermiştir. Yargıtay’ın bu ve benzeri yöndeki kararları aşağıda görüleceği gibi hukukçuların kanını donduracak sonuçlara ulaşmıştır.
Yargıtay’ın bu kararı sehven verilmiş tek bir karar değildir. Zira bu yönde
birçok başka kararı39 da bulunmaktadır. Bu durum Özmen’in Yüce ile birlikte
kaleme aldığı “Taşınmaz Satış Vaadlerinde Tarih Önceliğine Üstünlük Tanıyan Yargıtay Kararlarına İlişkin Düşünceler” başlıklı makalesinde40 kıyasıya
eleştirilmiştir.
Yargıtay “taşınmaz satış vaadleri” nin noterden yapılan sözleşmeler olarak
resmi şekilde yapılmasından hareketle, aynı taşınmazla ilgili olarak geçerli olarak yapılmış birden fazla borçlandırıcı işlemlerde önceki tarihli olana
üstünlük tanımakta ve sonradan edinenlere Yargıtay ifadesiyle “tapu iptal davası”; hukukî ifadesiyle, tescile zorlama davası (MK 716) davası açma hakkı
tanımaktadır41. Bu kararlar Roma hukuku kökenli özel hukukumuz açısından
kara leke niteliğindedir.
Andığımız Özmen/Yüce tarafından kaleme alınmış makalede42 de belirtilmiş olan Yargıtay kararlarıyla yaratılmış olan durumun vahametini tekrar
etmek gerekirse, Türkiye’de 1642 adet noter43 bulunduğuna göre Türk halkının güvenli bir tapu edinebilmesi için bu noterleri tek tek dolaşarak, bütün
işlemlerini yevmiye defterinden tek tek incelenip (hatta ilgili belgelerin “cilbent”
39 Bu yönde bkz. Yarg. 14 HD. 13.4.2000, 2066/2448 (www.kazancı.com.tr); Yarg. 14. HD.
1.3.2004, 2003/8604, 2004/1301 (www.kazancı.com.tr); Yarg. 2. HD, 7.2.1989, E. 1988/8129,
K. 1989/1227 (www.kazanci.com.tr); Yarg. 14. HD. 21.9.2006, 9207/9484 (www.kazancı.com.
tr); Yarg. 14 HD., 13.10.1998, K. 88/6494 (Safa Reisoğlu, Borçlar Genel, İstanbul 2011, s. 97,
dn.4’den naklen)
40 Saba Özmen/Melek Yüce, “Taşınmaz Satış Vaadlerinde Tarih Önceliğine Üstünlük Tanıyan
Yargıtay Kararlarına İlişkin Düşünceler”, Prof. Dr. Hayri Domaniç’e 80. Yaş günü Armağanı,
İstanbul 2001, C. II, s. 952- 998
41 Bu konuda ayrıca bkz. Özmen/Yüce, s. 952.
42 Özmen/Yüce, s. 992
43 Bilgi için bkz. Türkiye Noterler Birliği’nin resmi sayfası: www.tnb.org.tr/ACIK/NoterBul.aspx
(çevrim içi: 14.08.2012)
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adı verilen klasörlerden bulunarak) söz konusu taşınmazla ilgili bir satış
vaadi sözleşmesi yapılıp yapılmadığının araştırması gerekecektir. Hatta
genel sözleşme ile zamanaşımının 10 yıl (BK m. 146) olduğu hatırlanacak olursa, bu araştırmanın geriye doğru 10 yıla yayılması hatta zamanaşımının durma
ve kesilmesi gibi haller göz önüne alınarak Türkiye’deki tüm noterlerin kuruluşundan bu yana işlemlerinin incelenmesi gerekecektir.
İşte görüldüğü gibi Yargıtay Roma Hukukundan gelen temelleri değiştirmeye yönelik içtihatlarını oluşturmaya devam etmektedir. Hatta bu içtihatlar
Hukuk Genel Kurullarında da aynen kabul edilerek onanmaktadır. Yukarıda
aktardığımız birden fazla satış vaadi sözleşmesi yapılan hallerde tarihte önce
olana geçerlilik tanıyan Yargıtay içtihatlarından 1989 tarihli bir Hukuk Genel Kurulu kararında44 şu şekilde hüküm verilmiştir:
“Taraflar arasındaki “tapu iptali tescil davasından dolayı” yapılan yargılama sonunda; Ceyhan 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce davanın kabulüne
dair verilen 12.12.1988 gün ve 583-732 sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 14. Hukuk Dairesi'nin
6.4.1996 gün ve 3620-3468 sayılı ilâmı ile;(...Taşınmaz maliki önce davalıya
11.4.1985 günlü sözleşme ile ve daha sonra davacıya 28.1.1986 tarihli sözleşme ile satış vaadinde bulunmuştur. Davalının satış vaadi sözleşmesi öncelik taşıdığı için iki sözleşmeden öncelik taşıyan davalı sözleşmesine
itibar gerekir. Davacının kendi sözleşmesini tapuya şerh ettirmesi bundan
sonra taşınmazı alacak olanlara uyarmağa yöneliktir. Yoksa bu şerh daha
önce şahsi hak elde eden davalıyı etkilemez. Davalının daha sonra kendi
sözleşmesi doğrultusunda taşınmazı tapuda iktisap etmesi durumu değiştirmez. O halde bu hususlar göz önünde tutularak, davanın reddi gerekirken
davacının dayandığı sözleşmenin tapuya şerhine bakılarak yazılı şekilde sonuca gidilmesi doğru görülmemiştir... ) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri
çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda
direnilmiştir.
Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra gereği
görüşüldü:
Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulu'nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle
direnme kararı bozulmalıdır.
Davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının Özel
Daire Bozma Kararında gösterilen nedenlerden dolayı BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.”
44 Yarg. HGK, 6.2.1991, E. 1990/14-632, K. 1991/41 (www.kazanci.com.tr)
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Yukarıda aktarılan hüküm çerçevesinde, borçlandırıcı sözleşmede tarih
önceliğine itibar edilmesi kabul edilebilir gibi değildir. Kararda ayrıca sonraki tarihli sözleşmenin şerh edilmiş olmasının etkisiyle ilgili olarak da yaptığı
hatalı yorumlara da dikkat çekmek gerekmektedir. Kararda “… bu şerh daha
önce şahsi hak elde eden davalıyı etkilemez. Davalının daha sonra kendi
sözleşmesi doğrultusunda taşınmazı tapuda iktisap etmesi durumu değiştirmez.” denilmektedir. Alıntıdaki ilk cümlede, sonraki tarihli sözleşmenin
şerh edilmiş olmasının önceki sözleşmenin alacaklısının hakkını etkilemeyeceği belirtilmiştir. Bu cümle prensipte doğrudur. Zira MK m. 1009/ f.2’de de
belirtildiği gibi şerh “sonradan kazanılan ayni hakların sahiplerine karşı ileri
sürülebilir” diğer bir ifade ile şerhten doğan öncelik hakkı o taşınmaz üzerinde
daha sonraki tarihte bir ayni hak elde etmiş kişiye karşı ileri sürülebilecektir.
Dolayısıyla kararda tesbit edildiği gibi sonraki tarihli şerh edilmiş sözleşmenin
alacaklısı bu hakkını önceki tarihli bir sözleşme alacaklısına (nispi hak alacaklısına) (A)’ya karşı ileri süremeyecektir. Ancak (A) kişisi şerhin konulmasından
sonra taşınmazın mülkiyetini kazanırsa artık MK m. 1009/f.2’nin kapsamına
girecek ve taşınmaz üzerinde sonradan ayni hak elde eden kişi konumuna
geçtiğinden şerhin muhatabı olacaktır. Bu yüzden kararda “Davalının daha
sonra kendi sözleşmesi doğrultusunda taşınmazı tapuda iktisap etmesi durumu değiştirmez” değerlendirmesi kabul edilemez niteliktedir. Sonuç olarak
somut uyuşmazlığa şerhin karıştığı durumlarda eşyaya bağlı borç etkisinden
yararlanarak tapuda şerhten sonra edinilen tescile dayalı hak kazanmış muhataplara, illilik prensibine bağlı borçlandırıcı işlem ve bu bağlamda noter
ön sözleşmelerinde tarih bakımından önce yapılmış olan nispi haklara dayalı
hiçbir hak kazandırmayacaktır.
B. Sözleşmenin Geçerliliği İçin Tasarruf Yetkisinin Mevcudiyetini
Arayan Yargıtay İçtihatları
Bu konuda inanılmaz fahiş hatalı bir kararla paylı mülkiyet konusu arazilerde paydaşlardan birinin veya bir kaçının, fakat oybirliği bulunmaksızın arsa
payı karşılığı inşaat sözleşmesi yapması durumunda Yargıtay paylı mülkiyet
birliğinde yapılan kira sözleşmeleri ile ilgili taşınmazın tamamının zilyetliğini sağlama yolunda MK m. 691/I fıkrada yer alan çoğunluk kararı olmadan
yapılan kira sözleşmesini kesin hükümsüz saymış ve bu sözleşmelerin hukuki imkânsızlık nedeniyle kesin hükümsüz olduğu sonucuna varmıştır. Bu
sonuç paylı mülkiyette, yararlanma ve yönetimin bir hukuki işlem türü olan
“karar”larla yürütülmesine ilişkin getirilen kanuni düzenlemenin inanılmaz
hatalı yorumlanmasından kaynaklanmaktadır. Bu yöndeki içtihatların dayanağı 1946 tarihli bir İBK’dır45. Kararda paylı mülkiyet konusu olan taşınmazın
kiraya verilmek suretiyle kirasından yararlanılmasında, kira akdinin geçerli
45 27.11.1946 tarih, 28/15 sayılı İBK (www.kazanci.com.tr), müşterek mülkiyet konusu olan
taşınmazın kiraya verilmek suretiyle kirasından yararlanılmasında, kira akdinin geçerli
olması için pay ve paydaş çoğunluğu ile kiralanması gerektiği, kabul edilmiştir.
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olması için MK m. 961/f.1 hükmünce aranan pay ve paydaş çoğunluğu ile kiralanması gerektiği sonucuna varılmıştır. Bu karar sonraki birçok Yargıtay
kararına dayanak olan bu karar, geçerli olarak ifa edilebilmesi için şeklinde
anlaşılacak olursa sorun ortadan kalkacaktır46. Gerçekten de yukarıda belirttiğimiz gibi, hukukçular arasında “borçlandırıcı işlem” “tasarruf işlemi” ayırımını bilen hukukçu sayısının azaldığı yolunda dile getirilen söylemler galiba
ciddiye alınmak gerekecektir.
Şimdi bu konuda hırsızın yaptığı satım sözleşmesinin geçerli olduğunu
bir kez daha vurgulayarak tüm bu olgularda yukarıdaki geçersiz kabul edilen
sözleşmelerde paydaşın borçlandırıcı işlem yaptığı neredeyse unutulmuştur.
Medeni Kanun 691. maddesi paylı mülkiyete ilişkin önemli yönetim işlerindeki karar nisabını pay ve paydaş çoğunluğu (nitelikli çoğunluk) olarak belirlemekle, tasarruf işleminin icrasındaki karar nisabını düzenlemektedir. Bu
maddelerdeki karar nisapları düzenlemelerinin amacı borçlandırıcı işlem yapma yolunda irade beyanlarının çoğunluğunu düzenlemek değildir. Buna göre
paylı mülkiyette kira sözleşmesinin geçerli bir ifaya vücut vererek borcun sona
erebilmesi, yani icrası yolunda kiracıya kullanım amaçlı feri dolaysız zilyetliğin sağlanabilmesi, anılan çoğunlukla yapıldığı takdirde söz konusu olacaktır.
Doğal olarak bu tasarruf işleminin bağlandığı geçerli bir borçlandırıcı işlemin
varlığı mutlaka gereklidir.
Ancak, borçlandırıcı kira sözleşmesini temsilci sıfatıyla imzalamamış paydaş, anılan çoğunluğun sağlanamaması sonucu yapılmış olan kira sözleşmesi
nedeniyle sonradan bu paydaşın icazet vermeyerek kira sözleşmesinin icrasını
ifa edemeyecek olması durumunda BK m. 112 (EBK m. 96) hükmünce tazminat ödemekle yükümlü olmaktan başka sonuç bağlanamayacaktır. Hırsızın
yaptığı satım sözleşmesine geçerlilik sonucu bağlayan Roma Hukuku temelli
hukuk bilimi, bu sonucu hırsızı korumak için değil; ifa edemeyeceği bir borcu
yükümlenmesi sonucu alıcıya tazminat talep etme imkânı tanıyarak, alıcının
hukuki menfaatini korumayı amaçlamaktadır. Bu durumda; hırsızla borçlandırıcı sözleşme yapmış olan alıcı, ifa yapılmış olması ihtimalinde malvarlığının
geleceği durumu sağlamayı hedefleyen müspet zararlarının tazmin edilmesini
talep edebilecektir.
Hatalı Yargıtay kararına dayalı aynı sonucu paylı mülkiyete ilişkin geçerli
karar nisabına dayanmayan “arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine de uyarlamak gerekecektir”. Paylı mülkiyete tabi bir araziyle ilgili olarak “arsa payı
karşılığı inşaat sözleşmesi” yapılırken müteahhidin arazinin paydaşlarını tek
tek veya grup halinde toplayarak noterde imzalarını alması ve işin doğal niteliği sonucu geciktirici koşul ile paydaşların sözleşmeyi MK m. 692/I. fıkra hük46 27.11.1946 tarih, 28/15 sayılı İBK ile aynı doğrultuda olan diğer kararlar: Yarg. HGK 13.6.2007,
1-349/349; Yarg 3. HD, 19.10.2010, 1575/16868; Yarg. 1. HD. 9.3.2011, 527/2697; Yarg.
14. HD, 28.3.2008, 2641/4238; Yarg. 1 HD, 24.3.2004, 2636/3322; Yarg 1. HD, 14.2.2005,
1110/1249. Burada geçen kararlar için bkz. www.kazanci.com.tr
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münce oybirliğiyle kabul etmelerini sağlaması gerekmektedir. Aksi takdirde
sözleşmenin tasarruf yetkisi bağlamında arazinin tapuda yüklenici lehine tescil edilmesi halinde sözleşmenin ifası mümkün olmayacaktır. Tam bu noktada
Yargıtay’ın 15. Hukuk Dairesinin bir kararında47 söz edilen ‘Akdin İfasında
İmkânsızlık’ ifadesiyle, her ne kadar borçlandırıcı işlemin yukarıda kira sözleşmelerinde hatalı sonucu veren 15. Hukuk Dairesi'nin içtihadında olduğu
gibi geçersiz olduğundan söz edilmese de icrasının imkânsız olduğu saptaması
(BK m.20; YBK m.27) yine de hatalıdır. Şöyle ki borçlandırıcı işlem niteliğindeki her bir paydaşın yaptığı arsa payı inşaat sözleşmesi ayrı ayrı geçerlidir.
Henüz borçlandırıcı işlem aşamasında ifanın imkansızlığından bahsedilerek,
bu işlemler geçersiz sayılamaz. Sadece her sözleşmenin oy birliği ile kabûl
edilinceye kadar geciktirici (taliki) koşulunun askıda belirsizliği sonucu doğmaktadır.
Bu konuda önümüzde inanılmaz yoğunlukla yaşanacak bir uygulama ile
ilgili olarak önemle vurgulamak gerekirse, afet riski altındaki yapıların dönüştürülmesinde anılan hukuki gerçekler unutulmamalıdır. 6306 sayılı Afet
Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun48’nun 6. maddesi,
ile 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanun'un49 Ek 4. maddesidir. 6036 Sayılı Kanun’un
6. maddesinde50 yasa kapsamına giren arazi söz konusu olduğundan bu arazi
47
48
49
50

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi13.09.1999 tarihli 1999/1573 E. ve 1999/3113 K.
31.5.2012 tarihli ve 28309 sayılı RG
2.7.1965 tarihli 12038 sayılı RG
6306 s. Kanun,
“Uygulama işlemleri” MADDE 6- (1) Üzerindeki bina yıkılarak arsa hâline gelen taşınmazlarda
daha önce kurulmuş olan kat irtifakı veya kat mülkiyeti, ilgililerin muvafakatleri aranmaksızın
Bakanlığın talebi üzerine ilgili tapu müdürlüğünce resen terkin edilerek, önceki vasfı
ile değerlemede bulunularak veya malik ile yapılan anlaşmanın şartları tapu kütüğünde
belirtilerek malikleri adına payları oranında tescil edilir. Bu taşınmazların sicilinde bulunan
taşınmazın niteliği, ayni ve şahsi haklar ile temlik hakkını kısıtlayan veya yasaklayan her türlü
şerh, hisseler üzerinde devam eder. Bu şekilde belirlenen uygulama alanında cins değişikliği,
tevhit ve ifraz işlemleri Bakanlık, TOKİ veya İdare tarafından resen yapılır veya yaptırılır. Bu
parsellerin malikleri tarafından değerlendirilmesi esastır. Bu çerçevede, parsellerin tevhit
edilmesine, münferit veya birleştirilerek veya imar adası bazında uygulama yapılmasına,
yeniden bina yaptırılmasına, payların satışına, kat karşılığı veya hasılat paylaşımı ve diğer
usuller ile yeniden değerlendirilmesine sahip oldukları hisseleri oranında paydaşların en
az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. Bu karara katılmayanların bağımsız bölümlerine
ilişkin arsa payları, Bakanlıkça rayiç değeri tespit ettirilerek bu değerden az olmamak üzere
anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılır. Bu suretle paydaşlara satış
gerçekleştirilemediği takdirde, bu paylar, Bakanlığın talebi üzerine, tespit edilen rayiç bedeli
de Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edilir ve yapılan anlaşma
çerçevesinde değerlendirilmek üzere Bakanlığa tahsis edilmiş sayılır veya Bakanlıkça uygun
görülenler TOKİ’ye veya İdareye devredilir. Bu durumda, paydaşların kararı ile yapılan
anlaşmaya uyularak işlem yapılır.
(2) Üzerindeki bina yıkılmış olan arsanın maliklerine yapılan tebligatı takip eden otuz gün
içinde en az üçte iki çoğunluk ile anlaşma sağlanamaması hâlinde, gerçek kişilerin veya özel
hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetindeki taşınmazlar için Bakanlık, TOKİ veya İdare tarafından
acele kamulaştırma yoluna da gidilebilir. Bu Kanun uyarınca yapılacak olan kamulaştırmalar,
4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun'unun 3 üncü maddesinin ikinci
fıkrasındaki iskân projelerinin gerçekleştirilmesi amaçlı kamulaştırma sayılır ve ilk taksit
ödemesi, mezkûr fıkraya göre belirlenen tutarların beşte biri oranında yapılır. Tapuda
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üzerinde bina yapılabilmesi için en az 2/3 çoğunlukla karar verilmesi aranmıştır. KMK m. Ek 4’de51 ise paylı mülkiyete konu arazide bina inşa edilmesi
için en az 4/5 çoğunluk kararı aranmıştır. Burada ayrıca belirtelim ki her ne
kadar bu iki yasa ile klasik paylı mülkiyette “arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri” gibi olağanüstü yönetim işlerinin konusunu oluşturan hukuki işlerde
aranan oybirliği şartı (MK m. 961) yumuşatılmış gibi gözükse de, aslında kanun koyucu “oybirliği” nden vazgeçmiş değildir. Düzenlemeler daha yakından
incelendiğinde görülmektedir ki, her iki maddede aranılan (2/3 ve 4/5) oranlar aslında oybirliğinin sağlanabilmesi amacıyla olumsuz oy kullananları devre dışı bırakmak için kullanılmaktadır. Şöyle ki, anılan oranların sağlanması
halinde bu oranı oluşturanlar, olumsuz oy kullanan diğerler paydaşları KMK
m. Ek 4 ile paydaşlıktan çıkarıp, 6306 Sayılı Kanun m. 6 ile de paylarının
umuma açık arttırmayla satılmasını sağlayarak yola oybirliğiyle devam edilme
imkânını kazanmaktadırlar. Bu düzenlemeler açısından da Yargıtay’ın anılan
hatalı içtihatları engeller çıkarabilecektir. Bu konuda görüşümüzce anılan yasa
maddeleri de söz konusu hatalı içtihatlar çerçevesinde değerlendirilirse getirilen düzenlemenin gücünün zayıflayacağını söylemek abartı olmayacaktır.
Şöyle ki, anılan mevzuatta arzulanan yönüyle KMK Ek 4 kapsamına giren hallerde paydaşların 4/5 çoğunluğuyla, 6306 Sayılı Kanun m. 6 kapsamına giren
hallerde paydaşların 2/3 çoğunlukla noterden “arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi” yapması halinde, Yargıtay bu sözleşmeleri oybirliğiyle yapılmadığından
ve ifasındaki hukuki imkânsızlık dolayısıyla geçersiz kabul etmesi olasıdır.
Oysa anılan çoğunlukla yapılan borçlandırıcı işlem niteliğinde arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi geçerli olarak, sözleşmeyi imzalayanlar aleyhine müeyyide olarak paydaşlıktan çıkarılma sonucunun uygulanmasını gerektirecektir.
Böylece, tasarruf işleminin yapılmasın da oybirliği sağlanmış olacaktır.
mülkiyet hanesi açık olan taşınmazlar ile mirasçısı belirli olmayan, kayyım tayin edilmiş,
ihtilaflı veya üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilmiş olan taşınmazların kamulaştırma işlemleri
aynı madde hükümlerine tabidir. Bakanlık, TOKİ veya İdare; kamulaştırma işlemlerinin
yürütülmesi için mirasçılık belgesi çıkartmaya, kayyım tayin ettirmeye veya tapuda kayıtlı son
malike göre işlem yapmaya yetkilidir. Tapuda kayıtlı malikin ölmüş olması hâlinde Bakanlık,
TOKİ veya İdare, kamulaştırma işlemi için mirasçılık belgesi çıkartabileceği gibi, gerekiyorsa
tapu sicilinde idari müracaat veya dava yolu ile kayıt düzeltme de isteyebilir. Kamulaştırma
için anlaşma sağlanması hâlinde, Bakanlık, TOKİ veya İdare ile ilgililer arasında taşınmazın
tescil veya terkinine ilişkin ferağ ve muvafakati de ihtiva eden sözleşme ve uzlaşma tutanağı
tanzim edilir ve ilgili tapu müdürlüğüne gönderilerek kamulaştırmanın resen tapu siciline
işlenmesi sağlanır.
51 KMK m. Ek 4: (Ek: 13/4/1983 - 2814/15 md.)
Beş veya daha fazla kişi tarafından üzerinde bir veya birden çok yapı yaptırılmak amacıyla
birlikte bir arsa edinilmiş olması ve pay sahiplerinden en az beşte dördünün kat irtifakına
geçiş konusunda aldığı karara uyulmaması halinde, karara uymayan pay sahiplerinin
gayrimenkuldeki paylarının iptaline ve bu payların, isteyen diğer pay sahipleri adına tesciline
sulh mahkemesi tarafından aşağıdaki şartlarla karar verilir:
a) Müşterek gayrimenkulün yukarıda belirtilen amaçla edinildiğinin ispat edilmiş olması,
b) Müşterek maliklerin yukarıda açıklanan çoğunluğunun kat irtifakına geçiş kararına veya
bununla ilgili yükümlülüklere noterlikçe yapılan tebligata rağmen iki ay içinde uyulmamış
olması,
c) Karara uymayan müşterek maliklerin paylarının mahkemece tespit edilen rayiç bedelinin
mahkeme veznesine depo edilmesi
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C. Sözleşmeden Doğan Nispi Alacak Hakkına Mutlak Hak Niteliği
Tanıyan Hatalı Yargıtay İçtihatları

Burada ayrıca bir taşınmazın mülkiyetinin devri konusunda bir alacak
hakkına sahip olan kimsenin bu hakkına ayni hak niteliği tanımış olan Yargıtay kararlarına da değinmeden geçemeyeceğiz. Bu sorun özellikle de mülkiyetin devrini talep hakkı veren özellikle inançlı temlik (fiducare) niteliğindeki
işlemlerde karşımıza çıkacaktır. “İnançlı temlik”, bir taşınmazın mülkiyetini
güven ilişkisi çerçevesinde kazanmış olan kişinin (inanılan) bu mülkiyeti aradaki sözleşmeye göre kullanacağını ve gerektiğinde de iade edeceğini taahhüt
etmesi ve bu çerçevede taraflar (inanan ve inanılan) arasında mülkiyetin devrinin yapılması işlemidir52. Bu ilişki çerçevesinde inanılan kişi taşınmaz üzerindeki tasarruf hakkını sözleşmeye aykırı kullanır ve taşınmazı bir üçüncü
kişiye devrederse, üçüncü kişi iyiniyetli olmasa yani inançlı temlik ilişkisini biliyor olsa dahi taşınmazı malik konumunda olan inanılan kişiden
almış olmasından dolayı devir geçerlidir ve üçüncü kişi mülkiyeti kesin olarak
kazanır, yeter ki bu devir muvazaalı olmasın. Böyle bir durumda artık inançlı
temlik ilişkisinin diğer tarafı olan inanan kişi üçüncü kişiye karşı taşınmazın kendisine iadesi talebini yöneltemez, o ancak BK m. 112 uyarınca inanılan kişiden tazminat talep edebilecektir. Hukuk fakültesinin III. Sınıf Eşya
Hukuku dersinde taşınmazın inançlı temlikinde (fiducare) inanılanın tasarruf
yetkisi ile inançlı sözleşmeye aykırı davranışta bulunması inanan kişinin BK
m. 112 hükmü uyarınca akde aykırılıktan tazminat talep etmekten başka hukuki yolu bulunmadığı anlatılır.
Bu kadar temel bir prensip Yargıtay’ın içtihatlarıyla görmezden gelinmekte
ve sadece mülkiyetinin devredilmesi yönünde nispinispi bir alacak hakkı sahibi olan kişiye, üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilecek ayni hak sahibi gibi davranılmaktadır. Mesela, Yargıtay’ın 2005 tarihli içtihadına53 konu olmuş olayda,
arsa sahibi bir bina inşa edilmesi için anlaştığı müteahhide bu borcu karşılığında arsanın mülkiyetinin bir kısmını devretmiştir. Müteahhit borcunu yerine
getirmemiş ve temerrüde düşmüştür. Arsa sahibi sözleşmeyi sona erdirerek
müteahhide devredilmiş olan arsanın iadesini istemiştir. Ancak müteahhit bu
arada arsa üzerindeki bazı payları üçüncü kişilere devretmiştir. Yargıtay arsa
sahibi ile müteahhit arasındaki mülkiyetin devri ilişkisinde “inançlı temlik”
niteliğinde bir ilişki bulunduğundan hareketle, müteahhidin borcunu yerine
getirmemesi halinde arsanın da iade edilmesi gerektiği ve bu iade talebinin
müteahhitten ayni hak elde etmiş üçüncü kişilere dahi ileri sürülebileceği gibi
fahiş hatalı bir sonuca varmıştır. Yargıtay’ın söz konusu kararı şu şekildedir:
52 İnançlı temlik hk. Bkz. Oğuzman/Seliçi/Oktay Özdemir, s. 313; Ergun Özsunay, Türk
Hukukunda ve Mukayeseli Hukukta İnançlı Muameleler, İstanbul 1968, s. 85 vd; Saibe Oktay
Özdemir, “Teminat Amaçlı Mülkiyet Devri Sözleşmeleri”, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası
Özel Hukuk Bülteni, Prof. Dr. Aysel Çelikel’e Armağan, 1999-2000, İstanbul 2001, s. 657 vd.
53 Yarg. 15. HD., 4.3.2005, E. 2004/3299, K. 2005/1234
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"Taraflar arasındaki uyuşmazlık 19.6.1995 tarihli arsa payı karşılığı
inşaat yapım sözleşmesinden kaynaklanmıştır.
Davacı arsa sahibi tapunun bir kısmını davalı yükleniciye devretmesine rağmen kararlaştırılan tarihte inşaatın bitirilmeyip terk edilmesi
yüzünden akdin feshini ve tapu kayıtlarının iptalini istemiştir. Mahkemece akdin feshine, tapu iptal ve davacı adına tescil talebinin reddine
karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Dosya kapsamına göre işin zamanında bitirilmediği ve yüklenicinin
temerrüdünün gerçekleşmiş olması nedeniyle akdin feshi şartlarının
oluştuğu anlaşılmaktadır. Esasen akdin feshiyle ilgili hüküm yüklenicinin temyiz etmemesi nedeniyle kesinleşmiştir.
Tapu iptali istemine gelince; yükleniciden pay satın alan kişilerin adına oluşturulan tapu kayıtlarının iptali istemi reddedilmiş ise de, arsa
payı karşılığındaki eser sözleşmeleri nedeniyle yüklenicinin tapuya
hak kazanabilmesi, inşaatın sözleşme, imar mevzuatı ve projelerine
uygun biçimde yapılıp arsa sahibine teslim edilmesi şartına bağlıdır.
Yükleniciden bağımsız bölüm satın alanların da yüklenicinin edimini
yerine getirip tapuya hak kazanması halinde hak sahibi olacakları ortadadır. İnşaat aşamasında arsa sahibince yükleniciye pay devredilmesi, inşaat yapımı sırasında yükleniciye sermaye sağlanması ve işin
bir an önce bitirilmesi amacına matuf olup, bu devirlerin avans niteliğinde geçici bir intikal olarak kabulü zorunludur. Bu nedenle dava konusu olayda inşaatın seviyesi, akdin ileriye etkili feshini haklı kılacak
derecede olmadığı gibi esasen mahkemece akdin geriye etkili şekilde
feshine karar verilip bu husus kesinleştiğinden yükleniciye ait yerleri
satın alan davalılar hakkındaki tapu iptal ve tescil isteminin kabul
edilmesi, dava aşamasında bir kısım tapuların intikal görmesi nedeniyle yeni maliklerin davaya katılması veya bedel talebi HUMK 186.
madde gereğince değerlendirilip dava sonuçlandırılmalıdır.”
Yukarıdaki Yargıtay içtihadındaki hukuki sorunu yine Borçlar Hukuku III.
sınıf bilgisi ile cevaplayalım. Bir borçlandırıcı işlem (yani olayımızdaki arsa
payı karşılığı inşaat sözleşmesi) başlangıçta geçerli iken sonradan ortaya çıkan
bir sebeple (kararda müteahhidin temerrüdü) sözleşmeden dönme/fesih ile ortadan kalkacak olursa tarafların verdiklerini sebepsiz zenginleşme (condictio
causa ob finitam) hükümleri çerçevesinde iade etmeleri gerekir54. Bu iade ilişkisi içerisinde sözleşme hükümlerince karşı tarafa devredilmiş olan taşınmaz
mülkiyetine yönelik iade talebi de dikkatle irdelenmelidir. Unutulmamalıdır ki
54 Sözleşmeden dönme üzerine doğacak hukuki sonuçlar doktrinde tartışmalıdır ancak İsviçre
ve Türk Hukuklarında baskın görüş olan klasik teori uyarınca sözleşmeden dönülmesi üzerine
tarafların aldıklarını iade yükümlülüğü sebepsiz zenginleşme hükümlerine dayanarak yapılır.
Bu konuda detaylı bilgi için bkz. Oğuzman/Öz, C.1, s.548 vd.
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istihkak ile sebepsiz zenginleşme davası asla birbirine eklenmez, yani hatalı
tabirle yarışmaz55 (birbirine “eklenmesi/telahük etmesi” tabiri kullanılmalıdır).
Bir malın iade talebi için istihkak davasının açılabiliyor olması, kişinin eşya
üzerindeki ayni hakkını kaybetmemiş olduğunu gösterir ki bu durumda da
karşı tarafın malvarlığında bir zenginleşme (malikin zilyetliğine sahip olması
aktifinde mülkiyet hakkı olmasına dayanmaz) olmamıştır. Dolayısıyla da sebepsiz zenginleşme davası açılamaz. Somut olayda taşınmazın mülkiyeti selef
malikin tamamen özgür iradesine uygun olarak müteahhide geçmiştir. Bu nedenle artık taşınmazın iadesi istihkak davasıyla değil, sebepsiz zenginleşme
davasıyla talep edilebilecektir. Olayda sebebin sonradan ortadan kalkması
(condictio ob causam finitam) sonucu sebepsiz zenginleşme56 söz konusu olmuştur. Sebepsiz zenginleşme davaları Roma hukukundan beri davacıya nispinispi (kişisel) bir alacak hakkı tanır ve üçüncü kişiler kötü niyetli olsalar
dahi bu talebin muhatabı olamazlar57.
Diğer taraftan eşya hukukunun temel ilkeleri gereğince akıl hastasının
yaptığı veya sahte vekâlet ile yapılan bir taşınmaz satımında illilik prensibi
gereğince alıcının iyi niyetli olsa dahi malik olamadığını hatırlayalım. Böyle
bir satım sonucunda taşınmazın mesela alıcı (A) adına tescil edilmiş olması
ihtimalinde (yolsuz tescil) (A) malik olamayacak, ancak (A)’dan taşınmazı satın
alan iyiniyetli kişilerin kazanımları MK m. 1023 uyarınca korunacaktır. Görüldüğü gibi hukukumuz belirli şartlar altında (MK m. 1023) malik olmayan
kişiden dahi satın alan üçüncü kişinin iyiniyetle mülkiyete sahip olduğunu
kabul etmekteyken, yukarıda belirtilen Yargıtay kararındaki malik olandan taşınmazı yolsuz tescil niteliği bulunmaksızın satın almış olan kişiye taşınmazda
alacak hakkına sahip kişilerin açtığı davada, (tapu iptal davaları adı altında)
davanın kabulüne dair nispi niteliği hiç göz önüne alınmadan verilen kararlar
şok edicidir. Bu yöndeki içtihatlar sonucunda, müteahhitten bağımsız bölüm
satın alan alıcılarının bu tür sözleşmeleri yapmaları esnasında yaşadıkları güvensizlik ve kuşku ortamı çok doğaldır. Ayrıca kararda HUMK m. 186 hükmüne dayalı gerekçe oluşturabilmesi tamamen hatalıdır. Şöyle ki; HUMK 186.
maddenin ‘Dava ikame edildikten sonra iki taraftan biri müddeabihi ahara
temlik ederse diğer taraf muhayyerdir. Dilerse temlik eden taraf ile olan
davasından sarfınazar ederek müddeabihe temlik eden kimseye karşı dava
eder’ lafzındaki ifade ile, Yargıtay’ın içtihadındaki hükmü58 hiçbir şekilde özel
hukuk kuralları sonucu üçüncü kişinin yani; anılan hükümde müddeabihi
üstün hak sahibinin aleyhine edinmiş olan kişinin anılan devirle hakkı iyiniyetle (MK m. 988,999; MK m.1023) veya zamanaşımı ile kazanmışsa iadeye
55 Kemal Oğuzman/Turgut Öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler C.2, İstanbul 2012, s. 326.
56 Oğuzman/Öz, C.2, s. 347.
57 Sebepsiz zenginleşmeden doğan talebin nispi karakterli olması ve üçüncü kişilere karşı ileri
sürülememesi ile ilgili olarak bkz. Oğuzman/Öz, C.2, s. 304
58 HMK m. 125: ”Davanın açılmasından sonra, davalı taraf, dava konusunu üçüncü bir kişiye
devrederse, davacı aşağıdaki yetkilerden birini kullanabilir:
a) İsterse, devreden tarafla olan davasından vazgeçerek, dava konusunu devralmış olan kişiye
karşı davaya devam eder.’ şeklindeki hükmüyle ifade edilir.”
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zorlanamayacağı (MKm.985/I) ve HUMK 186. maddesinde anılan hükümleri
bertaraf eden bir hakkı davanın üçüncü kişiye yöneltilebileceği iddia edilemez.
Unutulmamalıdır ki usul yasalarınca mevcut hakka yargı yönü ile kavuşulması sağlanmaktadır. Özel hukuka tabi bir kuralın usul yasası ile değiştiği öne
sürülemez.
IV. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Tapuya Şerh 		
Edilmesiyle İlgili Olarak Uygulamada Karşılaşılan Yanlışlıklar
A. Genel Olarak Tapuya Şerhin Ne Olduğu
Yukarıda belirtildiği gibi arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden doğan
borçlar ve haklar “borç ilişkisinin nispiliği” prensibi sonucu sadece sözleşmenin taraflarına karşı ileri sürülebilir. Borçlar hukukumuzda genel kural böyle
olmakla beraber, böyle nispinispi bir ilişkiden doğan şahsi hakkın tapuya şerh
verilmesiyle, hakkın etki alanı genişletilmiş olur. Şahsi hakkın tapuya şerhi ile
eşyaya bağlı bir borç ilişkisinin kurulduğu ve iki etkisinin bulunduğu kabul
edilmektedir59. İlk etkisi, tapuya şerh verilmesinden sonra mülkiyetin başkasına geçmesi halinde yeni malikin borç ilişkisine girmiş olacağını ve ilişkiyi
kuran ilk malikin yerine geçmiş olacağını ifade eder. Şerhin bu etkisine eşyaya
bağlı borç etkisi denilmektedir60.
İkinci etkisi ise munzam etki61 olarak adlandırılır ve şerhle kuvvetlendirilmiş ayni hakkın, taşınmaz üzerinde sonradan kurulacak ayni haklara tercih
edileceğini belirtir. Şerh edilmiş şahsi hak sahibi, kendisinden sonra gelen ve şerhle korunan hakkı zedeleyen diğer bir ayni hakka karşı ileri
sürebilir. Bu sonuçlar MK m. 1009/f.2’de şu şekilde ifade edilmiştir: “Bunlar
şerh verilmekle o taşınmaz üzerinde sonradan kazanılan hakların sahiplerine karşı ileri sürülebilir.”
Burada ayrıca belirtelim ki, her şahsi hak şerh verilemez, hakkın şerh
verilebileceğinin açıkça kanunda belirtilmiş olması gerekir. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden doğan şahsi hakkın şerh verilebileceği MK m.
1009/f.1’da açıkça belirtilmiştir62. Yukarıda aktarılanların ışığında özetle, arsa
payı karşılığı inşaat sözleşmesi şerh edilmeden önce bu sözleşmeden doğan
haklar ve borçlar sadece sözleşmenin taraflarını bağlamaktayken sözleşmenin
şerh edilmesiyle (ve şerhin eşyaya bağlı borç etkisi sonucu) sözleşmeye konu
arsanın yeni malikive ve bu defa munzam etki ile de şerhe konu olacak haklarla bağdaşmayan sınırlı ayni hak sahiplerini de bağlar hale gelmektedir.

59 Bu konuda detaylı bilgi için bkz. Oğuzman/Seliçi,Oktay Özdemir, 2006, s. 209; Tekinay/
Akman/Burcuoğlu/Altop, Tekinay Eşya Hukuku, s. 385, 386; Jale Akipek/Turgut Akıntürk,
Eşya Hukuku, İstanbul 2009, s. 317, 318; Özmen/Yüce, s. 972-976.
60 Oğuzman/Öz, C. 1, s. 29, 30.
61 Oğuzman/Öz, C.1, s. 30
62 MK m. 1009/f.1: “Arsa payı karşılığı inşaat, taşınmaz satış vaadi, kira, alım, önalım, gerialım
sözleşmelerinden doğan haklar ile şerh edilebileceği kanunlarda açıkça öngörülen diğer haklar
tapu kütüğüne şerh edilebilir.”
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a. Noterin Şerh Edilmeyen Sözleşmenin Nispi Bağlayıcılığı 		
Olmadığı Yönündeki Hatalı Beyanı

Hukukun bu açık hükümleri ve prensipleri karşısında da noterlerin dehşetengiz şekilde şahsi hakkı şerh edilmeyen borçlu açısından sözleşmenin
bağlayıcılığı olmadığı yönünde görüşler beyan ettiklerini belirtmek zorundayız. Somut bir taleple ilgili olarak bir noter beyanını aktaracak olursak; kat
irtifakının henüz kurulmamış olduğu dönemde kat irtifakına ilişkin bir satış vaadi talebi karşısında noterimiz satış vaadi sözleşmesinin şerhinin henüz
mümkün olmayacağını ve sözleşme şerh edilemediği için de arsa sahibinin
dilediği zaman tek taraflı olarak sözleşmeden dönebileceği yönünde cahilce bir
beyanında bulunmuştur. Bu konuda resmi görevli bu kişiye “satış vaadi” ile
“tescil”in birbirinden farklı müesseseler olduğunu, MK m. 71663 kapsamında
borçlandırıcı işlem niteliğinde olan satış vaadinin, Roma Hukukundan beri
bilinen ve hukukun temel prensipleri arasında sayılan “pacta sunt servanda”,
Osmanlıca da “ahde vefa” 9 (söze sadakat) karşısında hiçbir sözleşmeden ifa
olmaksızın kanunda yer almayan keyfi bir nedenle dönülemeyeceği hatırlatmasını yapmak isteriz.
b. Tapu Kanunu m. 26/f.7’deki Açık Hükme Rağmen Tapunun 		
Taraflardan Birinin Sözleşmenin Şerh Edilmesi Yönündeki
Talebini Kabul Etmemesi
Tapuda yaşanan diğer bir cahillik, görevi ihmal suçunu oluşturma yolunda hiç bir kuşku bırakmayacak niteliktedir. Tapu Kanunu’nun 26/f. 7 hükmü
uyarınca arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin şerh edilmesi için taraflardan birinin başvurması yeterli kabul edilmiş olmasına rağmen bazı tapu daireleri bu hükmü uygulamamaktadırlar.
Medeni Kanun ve Borçlar Kanun'un da öngörülen sözleşmelerin tapuya
şerh verilebilmesi için kural olarak şerh talebinin malik tarafından yapılması
ve şerhin hukuki sebebini oluşturan taraflar arasında şerh anlaşması64 yapılmış olduğunu ispat etmesi gerekmektedir. Buna karşılık Tapu Kanunu m. 26
ile kanun koyucu bu esastan ayrılarak “taşınmaz satış vaadi ve konu başlığımız
altındaki arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri”nde taraflardan birinin şerhi
talep edebileceğini belirtmiştir. Tapu Kanunu m. 26’nın kapsamı 15.1.2009
tarihli 27123 sayılı RG’de yayınlanmış olan 5831 Sayılı Kanun'un 1. maddesiyle yapılan değişiklikle genişletilerek “arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri”
de eklenmiştir. Bu değişiklik sonrası Tapu Kanunu m. 26/f. 7’nin metni şu
şekilde olmuştur:
63 Tescili isteme hakkı, MK m. 716- Mülkiyetin kazanılmasına esas olacak bir hukukî sebebe
dayanarak malikten mülkiyetin kendi adına tescilini istemek hususunda kişisel hakka sahip
olan kimse, malikin kaçınması hâlinde hâkimden, mülkiyetin hükmen geçirilmesini isteyebilir.
64 Şerh anlaşmasının, şerh verilecek kişisel hakkın doğumunu sağlayan borç sözleşmesinin
şekline tabi olduğu kabul edilmektedir. Bu yönde bkz. Yarg. 4. HD, 25.2.1974, E. 1972/14636,
K. 1974/894 (www.kazanci.com.tr); Oğuzman/Seliçi/Oktay Özdemir, s. 186, dn. 609.
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“Noterlik Kanunu'nun 44. maddesinin (B) bendi mucibince noterler tarafından tanzim edilen gayrimenkul satış vadi sözleşmeleri ile arsa payı
karşılığı inşaat sözleşmelerinde taraflardan biri isterse gayrimenkul siciline şerh verilir.
Tapu Kanunu m. 26/f. 7’nin metninden de açıkça görüldüğü gibi, satış vaadi sözleşmesi ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerine dayalı şerh talebini
taşınmazın maliki olmayan taraf da yapabilmektedir.
Ancak belirtelim ki Tapu Kanunu m. 26/f.7’de taraflardan birinin talebinin
yeterli olduğu açıkça belirtilmiş olsa da maddede şerh anlaşmasının sözleşmenin içinde yer alması gerekip gerekmediği yönünde bir açıklık bulunmamaktadır. Bu konuda öğretide tartışmalar yaşanmış ve bazı hukukçular özellikle
“taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri” açısından bu anlaşmaların şerh talebinin
kabul edilebilmesi için ayrıca şerh anlaşmasının da mevcudiyetini aramışlardır65. Öğretide çoğunlukla savunulan ve bizce de daha uygun olan diğer bir
görüş uyarınca ise, Tapu Kanunu m. 26/f.7 kapsamında şerh talebinde bulunabilmek için geçerli bir sözleşmenin mevcudiyeti yeterli olmakta, ayrıca bir
şerh anlaşması aranmamaktadır66.
Görüşümüzce, şerhlerin ülkemizde gördüğü teminat işlevi yolunda amaçsal yorum ilkelerince şerhi olanaklı olan kişisel hakların yer aldığı sözleşmenin geçerli biçimde yapılması (BK m. 11 hükmünce aykırı hükümsüzlük ile
sakat olmaması) koşuluyla taraflardan birinin istemi halinde şerh verilebilmelidir. Tapu Sicil Tüzüğü 55. maddesinin67 lâfzî yorumunun da buna engel
olmadığı tezini savunuyoruz. Bu görüşümüz özellikle, yukarıda incelediğimiz
hatalı Yargıtay İçtihatları karşısında noter senetlerinde yer alan tarihin resmi
tarih olmasına dayalı üstünlüğüne dayalı yasanın, olumsuzluklar karşısında
hiç olmazsa bu tür kararların mağdur vatandaş sayısının azaltılması yolunda
anlamı olacaktır.
c. Şerhin Etkisinin 5 Yılla Sınırlanmış Olmasının Arsa Payı 		
Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri Açısından Uygun Olmaması
Tapu Kanunu madde 26 hükmünün 8. fıkrası ile “Şerhten itibaren beş
yıl içinde satış yapılmaz veya irtifak hakkı tesis ve tapuya tescil edilmezse işbu şerh tapu sicil müdürü veya tapu sicil görevlileri tarafından
re’sen terkin olunur.” şeklindeki ifade ile şerhin etkisinin beş yıllık çerçeve
süre ile sınırlandırılmış olmasına ilişkin hükmün arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinde yansıması ne olacaktır? Kural olarak 2009 tarihinde 5831 Sayılı
65 İsmet Sungurbey, Kişisel Hakların Tapu Kütüğüne Şerhi, İstanbul 1963, s. 47;
Kocayusufpaşaoğlu, Gayrimenkul satış Vaadi, s. 191.
66 Bu yönde olarak Oğuzman/Seliçi/Oktay Özdemir, s. 186; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop,
Tekinay Eşya Hukuku, s. 380.
67 Tapu Sicil Tüzüğü m. 55: “Kişisel hakların, kütük sayfasının şerhler sütununa kaydı için; Alım
(iştira), sözleşmeden doğan ön alım (şuf’a), satış vaadi, bağışlama vaadi ve kat karşılığı inşaat
hakkı için noterce düzenlenmiş sözleşme aranır”.
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Kanun'la yapılan değişiklik68 öncesi Tapu Kanunu m. 26’da “arsa payı karşılığı
inşaat sözleşmesine” yer verilmemekteydi ve şerhin 5 yıl sonra terkin edilmesi
kuralı aslen “satış vaadi” sözleşmesindeki taşınmaz mülkiyeti devir taahhütleriyle ilgili olarak getirilmişti. Ancak 2009 tarihli değişiklik sonucu 26. madde
kapsamına “arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri”nin de alınmasıyla şerhin
5 yıl sonra re’sen terkini hükmü “arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri” için
de uygulanır hale geldiği kabul edilebilecektir ki Tapu Kanunu’nun 26. maddesine 2009 yılında yapılan değişiklikle aynı esaslara bağlı olacağı savunması
olasıdır.
Görüşümüzce “arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri”nde 5 yılın bitmesiyle
tapudaki şerhin re’sen terkinine izin verilmemesi gerekir. Çünkü, tamamen
amaçsal (gai, teolojik) yorum esaslarına bağlı olarak, “arsa payı karşılığı inşaat
sözleşmelerinde” mülkiyetin bedel karşılığı geçişine kıyasla inşaat yapım
sürecinin çok farklı esaslı noktalara ve İmar Kanunu'na tabi özellik arz eden
prosedüre tabi olması beş yıllık süreyi anlamsız kılacaktır. İnşaat ruhsatının
alınması süreci sözleşmenin koşullarına uygun olarak devam etmekte iken yani
hiçbir hukuka aykırılık taşımadığı halde ve ifa sürecinde iken 5 yıllık şerh süresinin bitmesiyle sözleşme tapudan re’sen terkin edilebilecektir.
Bu noktada özellikle, “arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde” inşaatın
kayda değer nitelikte önemli bir oranının69 tamamlanması halinde sözleşmenin geriye değil, ileri etkili olarak sona erdirilebileceği yönündeki Yargıtay
içtihatlarına dikkati çekmek gerekmektedir. Yargıtay inşaatın dürüstlük kurallarınca haklı gösterir oranda tamamlanmış olması halinde sözleşmenin geriye
değil ileri etkili olarak sona erdirilebileceğini (fesih) ve dolayısıyla da müteahhidin o ana kadar yapılmış olan inşaatın bedelini talep edebileceğini kabul etmektedir. Sözleşmede binanın inşası karşılığında müteahhide bedel ödenmesi
değil de belli bağımsız bölümlerin veya arazi payının mülkiyetinin geçirilmesi
taahhüt edilmiş olacağından, müteahhit tamamlamış olduğu inşaata karşılık
düşen oranda mülkiyetin verilmesini talep edebilecektir. Böyle bir durumda
“arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin” tapuda şerhinin devam ediyor olması
halinde müteahhidin “mülkiyetin kendisine geçirilmesi” yönündeki talebinin
çok daha güçlenmiş olacağı açıktır. Diğer taraftan “arsa payı karşılı68 Anılan değişiklik 5831 Sayılı Kanun’un 1. maddesiyle (RG, 15.1.2009, 27123) yapılmıştır.
Değişiklik sonrası Tapu Kanunu m. 26/f.7 hükmü şu hale gelmiştir: “Noterlik Kanun'unun 44
üncü maddesinin (B) bendi mucibince noterler tarafından tanzim edilen gayrimenkul satış vadi
sözleşmeleri ile arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri de taraflardan biri isterse gayrimenkul
siciline şerh verilir.”
69 1980’li yıllardaki Yargıtay içtihatlarında inşaatın %65’inin tamamlanmış olması yeterli
görülürken 1990’lı yılların ortalarından itibaren ileri etkili sona erdirmenin talep edilebilmesi
için yapının en az %90’ının tamamlanması gerekli sayılmıştır. Ayrıca Yargıtay daha yakın
tarihli kararlarında, inşaatın %90’ı tamamlanmamış olsa dahi iş sahibinin sözleşmeden
dönme yerine sözleşmenin feshini talep etmesi halinde de ileri etkili feshe karar verdiği
görülmektedir. Bu bilgiler ve ilgili Yargıtay kararları için bkz. Gümüş, C.2, s. 88, özellikle de
dn. 464, 465, 466’daki Yargıtay kararları ve ilgili metin.
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ğı inşaat sözleşmesi” uyarınca, inşaat karşılığı olan arsa payının mülkiyeti
müteahhide önceden devredilmiş ise müteahhidin inşaatın yarısına dahi gelmeden sözleşmeye son verilmesi halinde tapuda bulunan sözleşme şerhi bu
sefer arsa sahibine, müteahhide önceden devredilmiş mülkiyet üzerinde
etkili bir talep hakkı sağlayacaktır. Görüldüğü gibi “arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi”nin ifası sürecinde çıkabilecek ihtilaflarda adaletin yerini bulması açısından şerhin etkisinin devam ediyor olması önemlidir,
her iki tarafın hakları en iyi şerhin mevcudiyetiyle korunabilmektedir.
d. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Temerrüde Dayalı 		
Hakların Seçimi ve Cezai Şart Saptanmasında Yapılan Hatalar
Özellikle yine hukukçuların düştüğü hatalar sorumlulukları altındaki dosyalarda vahim sonuçlar doğurabilmektedir. Genellikle temerrüt halinde yükleniciye karşı daima ilk akla gelen ‘fesih’ ya da dönme
seçeneği olmaktadır. Oysa arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde
yüklenicinin temerrüdü karşısında aynen ifada ısrar etmek istemeyen
arsa sahibinin genellikle aynen ifadan vazgeçip olumlu zarar istemesi
gerekmektedir. Çünkü, fesih ile talep edebileceği sözleşmenin geçerliliğine duyulan güvenden doğan zarar, kaçırılan sözleşme fırsatının sunduğu elverişli oran – ki ispatı çok güçtür ve sözleşmenin noterlik harç ve vergi masrafları olacak iken (menfi zarar); aynen ifadan vazgeçme sonucu müspet
zarar sözleşme aynen ifa edilse idi uğranılmayacak olan zararlar olarak çok
daha kolay ispat edilebilir zengin zarar kalemleri sunulabilecektir. Bu
nedenler bozucu yenilik doğuran hakların karşı tarafa varması sonucu kullanmakla, rücu edilemez niteliğe kavuşması özelliği karşısında hatadan dönüş
yoktur.
Tam bu noktada temerrüde dayalı seçeneklerin cezai şart ile hukuki bağı
göz önüne alınmadan çok hatalı sözleşme hükmü tercihleri yapılabilmektedir. Şöyle ki,arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde genellikle teslim edilecek her bir bağımsız bölüm için gecikmeye dayalı para cezası aylık olarak
konabilmektedir. Bu takdirde temerrüt durumunda ancak aynen ifadan vazgeçme halinde cezai şart talebine yer olmakla diğer seçenekler de cezai şart
kendiliğinden ortadan kalkmaktadır. Oysa temerrüdün bu seçenekleri de olası
kullanmakla yüklenicinin hukuka aykırı temerrüt oluşturan davranışına bağlı
olarak sözleşmeye konmalıdır.
Hatta bu durumda rayiç kira bedeli ödesin denmesi götürü bedel saptanmamakla cezai şartın varlığını ortadan kaldırmakta yalnızca tazminat
endeksi hükmü haline gelmektedir.
e. Değerlendirme
Yukarıda aktarılan bilgilerin ışığında “arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi”yle
ilgili olarak kuruluşundaki şekil sorunu, tasarruf yetkisinin mevcudiyetinin

74

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 87 • Sayı: 1 • Yıl: 2013

aranması, tarafların taleplerinin niteliği, sözleşmenin şerhi gibi pek çok konuda hukukun temel prensiplerinin hatalı olarak uygulandığına tanık olmaktayız. Hukuk prensiplerimizce açık sorunsuz olan konuların hatta kemikleşmiş
olan ilkelerin yanlış uygulama sonucu deforme edilmesi en başta vatandaşların
hukuka olan güvenlerini sarsan hızla düzeltilmesi gereken bir defodur. Hukuk
fakültelerinde öğretmeye çalıştığımız hukukun en temel prensiplerinin hukuk
uygulayıcıları tarafından uygulanmamasının altında yatan en önemli sebep yetersiz hukuk bilgisi olsa gerek. Bu durumda ne yazık ki hukukun hukuk bilmeyenler tarafından uygulandığı sonucuna götürmektedir. Zaten sözleşme ilişkisinin nispi bağlayıcı nitelikte olduğu ve taraflara sadece alacak hakkı verdiği
kuralının dahi hatalı uygulandığının görülmesi hatta böyle bir alacak hakkının
herkese karşı ileri sürülebilecek mutlak haklardan olarak değerlendirilmesini
yine geçerli bir sözleşme yapılabilmesi için tarafta tasarruf yetkisi bulunmasının
aranmasını da başka türlü açıklamak mümkün değildir.
Bu çalışmada biz Yargıtay’ın, Tapu dairelerinin ve noterlerin uygulamalarındaki hatalara dikkat çekmiş olmakla bu kurumların her zaman
hatalı karar verdiklerini asla iddia etmemekteyiz. Özellikle Yargıtay’ın
burada eleştirdiğimiz kararlarının aksini söyleyen yani hukukun temel prensiplerini olması gerektiği gibi yorumlayan takdire şayan kararları çoğunluktadır. Ancak biz hukuk uygulamamızdaki hataların, özellikle de fahiş hata
niteliğindeki hukuki yanlışlıkların düzeltilebilmesi amacıyla bu çalışmamızda
yapılmış hatalara dikkat çekmek istedik.
Bilimsel veriler tüm köklü yapıları ile insanlık tarihinin bize verdiği değerlerdir. Bu ilkelerin tümü, kişiler arası uyuşmazlıklarda adaleti gerçekleştirme
yolunda insanlık tarihinin tecrübelerine dayanmaktadır. Ne yazık ki bu gerçeğin farkında olunmadan tarihsel tecrübelere dayanan hukuk prensiplerinden
uzaklaşılması halinde araştırmamız kapsamında da ortaya koymaya çalıştığımız birçok olumsuz sonucun ortaya çıkacağı açıktır.

KADASTRO ÇALIŞMALARINDA VAKIF
TAŞINMAZ TESPİTİNDE YAŞANAN SORUNLARIN
İRDELENMESİ
Yakup Emre ÇORUHLU1 • Doç. Dr. Osman DEMİR2
ÖZET
Ülkemiz coğrafi yapısı ve kadastro teşkilatı göz önüne alındığında bu zamana kadar ülke genelinde tüm birimlerdeki tesis kadastrosu çalışmalarının
neden tamamlanamadığı anlaşılmakla birlikte, Dünya Bankası destekli olarak sağlanan kredi ve 2005 yılında Kadastro Kanunu'nda yapılan değişiklikle
özel sektörün işgücünden faydalanarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
kontrolünde çalışmalar yürütülmektedir. Kadastro çalışmalarının tamamlanması ile vergiden, kamulaştırmaya, büyük mühendislik projelerinden tarım
arazilerinin yönetimine ve imar uygulamalarına varıncaya kadar birçok bağlı
işkolundaki altlık sağlıklı bir şekilde çalışır konuma gelmesi sağlanacaktır.
Bunun yanında Avrupa Birliği uyum sürecinde olan ülkemizin önemli sorunlarının başında gelen kalkınma planlarından eylem planlarına kadar üst ölçekli tüm planlarda vurgulanan bir eksikte kapatılmış olunacaktır. Bu denli
önemli olan tesis kadastro çalışmalarının tamamlanması mutlaka sağlanmalı
ve bu iş tamamlanırken kadastro çalışma alanında olan taşınmazların kadastro kanunu ve özel kanunları uyarınca tespit ve tescillerinin yapılması da bir
o kadar önemlidir. Bu tespit ve tescil süreci içinde Osmanlı Devleti'nden Türkiye Cumhuriyeti'ne geçişte varlığını sürdüren vakıflar ve vakıf taşınmazlarda
bulunmaktadır. Ülkemizde mazbut vakıf taşınmazların yönetim ve temsilini
yapan Vakıflar Genel Müdürlüğü de bu tesis kadastrosu çalışmalarını izlemekte ve vakıf taşınmazlarla ilgili süreçleri dikkatli bir şekilde takip etmektedir.
Kadastro çalışmalarında vakıf taşınmazların tespit ve tescil süreçleri ile bu
süreçlerde vakıf taşınmazlar özelinde yürütülen uygulamalar irdelenerek elde
edilen sonuçlar sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Mazbut vakıf, , çalışma alanı, tespit, tescil.
1. GİRİŞ
Vakıf en yaygın tanımıyla kullanım hakkını şahsi mülkiyetten çıkartarak
ebediyen kamu menfaatine tahsis etmek olarak tanımlanabilir.3 Vakıf, özellikle
Osmanlılar zamanında Türk kültür sistemi içerisinde son derece önemli rol
1
2
3

Harita Yük.Müh. Başbakanlık KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Harita Mühendisliği ABD Doktora
Öğrencisi
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Harita Mühendisliği Bölümü, Kamu Ölçmeleri ABD
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM)., 2012. “Bir Medeniyetin İzdüşümü Vakıflar” Vakıflar Genel
Müdürlüğü Yayınları: 101, ISBN 978-975-19-5292-9, İstanbul.
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oynayan müesseselerden birisidir. Zira bu dönemde bir kişi vakıf bir evde
doğar, vakıf bir beşikte uyur, vakıf mallardan yer içer, vakıf kitaplardan okur,
vakıf bir mektepte hocalık yapar, vakıf idaresinden ücretini alır, öldüğü zaman
kendisi vakıf bir tabutla taşınır ve vakıf bir mezarlığa gömülürdü.4 Bu anlamda
çok geniş bir yelpazede değerlendirilmesi gereken vakıf kavramının daha da
iyi anlayabilmek için öncelikle bazı tanımlamaları bilinmesi gerekmektedir.
(Tablo 1.)
Türkiye’ de Vakıflar

Türk Medeni
Kanunundan Önce
Kurulmuş Vakıflar

Mahiyetleri
Bakımından

a- Hayri Vakıflar
b- Zürri Vakıflar

Mülkiyetleri
Bakımından

a- Sahih Vakıflar
b- Sahih Olmayan Vakıflar

Türk Medeni
Kanununa Göre
Kurulmuş Vakıflar

İdareleri
Bakımından

a- Mazbut Vakıflar
b- Mülhak Vakıflar
c- Cemaat ve Esnafa Mahsus Vakıflar

Kullanım
Bakımından
a-Şekilleri
İcare-i Vahideli
Vakıflar
b- İcare-i Vahide-i Kademeli Vakıflar

Tablo 1. Türkiye’deki vakıf çeşitleri.5
Vakıf amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesinde en önemli pay vakıf taşınmazların en optimum şekilde değerlendirilmesinde yatmaktadır. Bu vakıf taşınmazların bazıları şehir merkezlerinde bazıları ise köylerde veya yaylalarda
bulunmaktadır. Vakıf taşınmazların bulunduğu birimlerden bazılarında henüz
tesis kadastro çalışması yapılamamıştır. Bu çalışmada vakıf taşınmazlar ve
tesis kadastrosu çalışmaları arasına ilişki irdeleneceğinden öncelikli olarak
kadastro teması izah edilecektir.
Kadastro, bir ülkede yaşayan insanlar için mal emniyeti ve bunu Devlet
güvencesi ile koruma olduğu kadar; toprağa dayalı bütün üretim faaliyetleri
ve mekan temini çalışmalarında, kamuya hizmet verecek alanların temini ve
düzenlenmesinde birinci derece rolü olan bir hizmet üretim sektörüdür. Kadastronun ürettiği bilgiler, vatandaşların taşınmazlarla ilgili sorunlarına çözüm getirirken, Devlet hizmetlerinin yürütülmesinde temel altyapı oluşturur
4
5

Öztürk, T., 2008, 2008 Vakıf Medeniyeti Su Yılı Etkinlikleri, Panel, “Tarihte Vakıf Anlayışı”,
Prof. Dr. Osman Turan Kültür Merkezi, Trabzon
Çoruhlu YE. ve Demir O., 2009 “Kadastro Sürecinde Vakıf Arazilerinin Yönetim Ve Organizasyon
Sorunları: Trabzon Vakıflar Bölge Örneği” TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12.
Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 11 –15 Mayıs 2009, Ankara
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ve Devletin bütçesine de maddi katkılar sağlar.6 Tesis kadastrosu yapılmamış
meskun alanlarda, bağ ve bahçe gibi kullanım arz eden yerlerin kayıt defterlerinde kayıtları mevcuttur. Bunların çoğunda intikal işlemleri de yapılmamıştır.
Ayrıca meskun alan dışındaki, bağ ve bahçeler haricindeki, tarım alanları eski
miri arazilerden oluştuğundan tapu kayıtları mevcut değildir. Bu bakımdan
resmi bir tasarrufta bulunma imkanı bulunmamaktadır. Özellikle ve öncelikle
tesis kadastrosunun yapılmasına ihtiyaç vardır.7
160 yılı aşkın süredir varlığını sürdüren bir teşkilat olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce (TKGM) yürütülen tesis kadastrosu çalışmaları kurumun kendi imkanları ile yurt genelinde tamamlanmasının zor olacağından ötürü özel sektör ekipman ve işgücünden yararlanılması gerektiği öngörülmüştür.
Bu amaçla 2005 yılında Kadastro Kanununda gerekli değişiklikler yapılarak
ülke sathında tesis kadastrosu çalışmalarının tüm birimlerde tamamlanması
süreci başlatılmıştır.8;9
Teknolojik gelişmeler ve küreselleşmenin sonucu yaklaşımlar, toprağa dayalı hizmetlere de yeni bir anlayış getirmiştir. Ülkemizde sosyal, ekonomik,
teknik ve hukuki alanlardaki gelişmeler, şehirleşme ve imar hareketleri ile
toprağa dayalı her türlü projeler kadastronun öncelikle bitirilmesini gerektirmektedir. Çünkü her türlü yatırım ve mühendislik projelerinin sağlıklı bir
şekilde sonuçlandırılması ancak iyi bir Tapu ve Kadastro bilgisi ile mümkün
olmaktadır.10
2. TANIMLAR
Hayrat: Mazbut, mülhak, cemaat ve esnaf vakıfları ile yeni vakıfların, doğrudan toplumun istifadesine bedelsiz olarak sundukları mal veya hizmetleri,
Akar: Vakıf amaç ve faaliyetlerinin yerine getirilmesi için gelir getirici şekilde
değerlendirilmesi zorunlu olan taşınır ve taşınmazları ifade ederi. Vakfiye kaydı ve şahsiyet kaydı: Bir gayeye bir malı vakfederken vakıf şartlarını belirleyen
belgeye vakfiye denir. Şahsiyet kaydı ise vakıf hizmetinin türünü, çalıştırılacak
6

Bıyık C., Karataş K., 2002. “Yüzyılımızda Kadastroda İçerik Kapsam” Selçuk Üniversitesi
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yıl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002,
Konya.
7 İnam, Ş., ve Dikici, M., 2002. “Tapu ve Kadastro Teşkilatında Değişim İhtiyacı” Jeodezi ve
Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yıl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya
8 Demir, O., 2000. “Ortogonal Yöntemle Şehir Kadastrosu Yapılan Yerlerde Kadastro Bilgi
Sistemi Temel Altlığının Oluşturulması(Trabzon Örneği)” K.T.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü,
Doktora Tezi,Trabzon.
9 Şişman, A., Yıldırım Ö., ve Şahin N., 2008. “İhale Yolu İle Yapılan Tesis Kadastrosu Çalışmaları
ve Bu Kapsamda GPS’ in Kullanımı” hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi,
2008/1, Sayı: 98, Sayfa: 12-19.
10 Anbar ÖA., 2005. “Tapu ve Kadastro Bilgilerinin Önemi ve Kadastro Çalışmalarının
Değerlendirilmesi” Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Mühendislik Ölçmeleri STB
Komisyonu, 2. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 23-25 Kasım 2005, İTÜ – İstanbul,
Sayfa:625-631.
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kişilerin isimlerini, ücretlerini vs. bilgileri içerir. Vakıf taşınmaz mallar kütüğü: Vakıf taşınmaz malların bilgilerinin tutulduğu kütüklerdir.11
A. Medeni Kanundan Önce Kurulan Vakıflar
1. Mülkiyetleri Bakımından Vakıflar
a. Sahih Vakıflar: Her çeşit maddi varlıklarının mülkiyeti vakfın hükmü
şahsiyetine ait olan vakıflardır. Bu tür vakıflarda vakfedilen menkul ve gayrimenkuller vakfın malvarlığını oluşturur.
b. Sahih Olmayan Vakıflar: Devlet Başkanı veya onun izniyle, Devlet arazisi üzerinde meydana getirilen vakıflardır. Miri (Devlete ait) araziden olan
bir yerin aşar veya rüsumu gibi yararlanma hakkı vakfedilirse, buna da sahih
olmayan vakıf (Gayri Sahih Vakıf) ismi verilir. Burada arazinin rakabesi (kuru
mülkiyeti) Devlete aittir. Buna vakıf denmesinin nedeni
devamlı bir tahsis olmasından ileri gelmektedir. Bunlara Tahsisat Kabilinden Vakıf“ veya İrsadi Vakıf“ ismi de verilmektedir.
2. İdareleri Bakımından Vakıflar
a. Mazbut Vakıflar
10 yıl boyunca mütevelli ataması yapılmayan ya da kanunen veya fiilen
hayrî hizmeti kalmadığından dolayı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından temsil ve idare edilen vakıflardır.
b. Mülhak Vakıflar
Medeni kanundan önce vücut bulmuş ve vakfiyelerinde yönetimleri, kurucularının soyundan gelenlere şart edilmiş vakıflara mülhak vakıflar denir.
c. Cemaat Ve Esnafa Mahsus Vakıflar
Cemaat vakıfları olarak, Rum, Ermeni ve Musevilere ait vakıflar akla gelir.
Ayrıca, Bulgar, Gürcü, Süryani ve Kaldanilere ait vakıflar da bulunmaktadır.
B. Türk Medeni Kanunu’na Göre Kurulan Vakıflar
Bu kanuna göre bir mamelekin bütünü veya gerçekleşmemiş veya gerçekleşeceği anlaşılan her türlü geliri veya ekonomik değeri olan haklar vakfedilebilir.12
Bilindiği gibi Kadastro Kanunu ve Genelgelerinde mevcut olup kadastro
çalışmalarının yapıldığı sırada doğabilecek hataların ve eksikliklerin minimum seviyede kalması için birtakım kontrol mekanizmaları olarak askı ilanları tanımlanmıştır. Askı ilanları da, kadastro bölgelerinin belirlenmesi ve ilanı,
orman askı ilanı, bilgilendirici askı ilanı ve normal askı ilanı olmak üzere 4
kısımda toplanmaktadır. Aslında bu askı ilanlarından önce kadastro çalışmalarının başlanacağı gün ve saat dahi ilan edilmekte ve özel ve tüzel kişilerin
11 T.C. Resmi Gazete. 5737 sayılı Vakıflar Kanunu, Başbakanlık Basımevi, Tarih: 27/2/2008
Sayı: 26800 Tertip: 5 Cilt: 47 Sayfa:10241-10263
12 URL-1., 2012. http:\\www.vgm.gov.tr
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kadastro çalışmaları sırasında bilirkişi heyeti ve kadastro ekibi arazideyken
arazide olması veya bilgi ve belgelerini sunması hedeflenerek, yerlerin doğru
tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Böylece doğabilecek hak kayıplarının, yanlışlıkların önüne geçilmiş olunacak ve bunlardan dolayı ortaya çıkacak davalar
oluşmayacak, neticede yargının da yükü hafifletilmiş olacaktır. Ancak bu bazı
durumlarda sağlanamamaktadır. Özellikle vakıf arazilerini ilgilendiren tespit
ve tescil işlerinde birtakım hataların hemen her kadastro çalışma alanında
olmasının önüne geçilememektedir.13
Vakıf taşınmazlar özelinden bakılacak olunursa bu kadastro süreçlerinin
takibi yapılmakta vakfiye ve benzeri nitelikteki belgeler ilgili kadastro müdürlüğü ekiplerine iletilmekte ve vakıf taşınmazların uygulanmasının sağlanması
hedeflenmektedir. Bu çalışma kapsamında bilgi ve belge gönderilmediği halde
kadastro ekiplerince vakıf adına tespit ve tescili yapılan hayrat niteliğindeki
taşınmazların durumu araştırılacaktır. Bu taşınmazların neden vakıf adına
tespitinin yapıldığı, tespitin yapılmasının hukuki ve teknik dayanaklarının neler olduğu tespit ve tescil sürecinin vakıflarca takibi, konunun yargıya intikal
etmesi durumundaki farklı yargı kararlarının oluşumu ve genel durum değerlendirmesi yapılarak ortaya konulacaktır.
3. Kadastro Çalışmalarında Askı İlanları
3.1. Orman Askı İlanı
Kadastro genel sınır çalışmalarının belirlenmesinden sonra orman sınırlarının tahdit ve tespit işlemleri yapılmaktadır. Orman askı ilanı sürecinde
orman sınırlarının belirlenmesi ve orman parsellerinin maliye hazinesi adına
tespit görmesi işlemi yapılır. Bu işlemler sırasında bazı parsellerin orman vasfı kazandığı ya da orman sınırlarının genişlediği, dolayısıyla gerçek kişilerin
kullanımında olan taşınmazlar, devletin hüküm ve tasarrufu altına alınmaktadırlar. Özellikle doğal orman sınırlarıyla özel mülkiyet sınırlarının iç içe geçtiği ya da kadastro çalışmaları yapılırken taşınmazın orman vasfı kazanmış
olduğu ve özel kişilere tespit görememesi durumu Doğu Karadeniz bölgesinde
çokça görülmektedir.
Orman sınırlarının tahdit ve tespiti yapılırken bu tip problemler vakıf taşınmazlarda da meydana gelmektedir. Bu gibi durumlarda en çok yaşanılan
sorun ise, taşınmaz sınırlarının arazideki yerlerinin bilinememesidir. Özellikle
kadastro görmeyen yerlerde elde mevcut taşınmazların tapu senetleri olsa bile
bunu araziye aplike etmek neredeyse olanaksızdır. Böylece, orman askı ilanındaki orman paftalarından bu gibi yerleri belirlemek imkânsız hal almıştır.
Orman sınırları içinde kalan taşınmazın olduğu mahalde daha önce kadastro
çalışması yapılmışsa ya da arazi zeminde biliniyor olsa bile, eğer orman komisyonunca arazinin orman vasfı kazandığı takdir edilmişse bile, bu durumda
13 Çoruhlu YE. ve Demir O., 2009 “Kadastro Sürecinde Vakıf Arazilerinin Yönetim Ve Organizasyon
Sorunları: Trabzon Vakıflar Bölge Örneği” TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12.
Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 11 –15 Mayıs 2009, Ankara
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herhangi bir şey yapılamamakta. İşin yargı yoluna gitmesi halinde bile çoğunlukla durum değişmemektedir.
3.2. Bilgilendirici Askı İlanı
Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 04.10.2007 tarih ve B.09.1. TKG.0100000074/238-3943 sayılı yazısı gereği askı ilanından önce, 15 gün askıda kalmak
üzere bilgilendirici askı ilanı kavramı ortaya konulmuştur. Bununla birlikte
özel ve tüzel kişiliklerin 15 günlük bilgilendirici askı ilanı süresinde yapacakları itirazlar, belgelendirilmek kaydıyla idari yoldan düzeltilecektir hükmü, kadastroya kazandırılmıştır. Böylece yargıya kadastro tabanında daha az problem aksetmiş olacaktır. Ancak bilgilendirici askı ilanı süresince birtakım problemlerle karşılaşılmaktadır. Bazı kadastro müdürlüklerince bilgilendirici askı
ilanı gönderilmemektir. Bilgilendirici askı ilanı gönderilen kadastro çalışma
alanlarından, bölgeye uzak yerlerden gelen ilanların müdürlüğe ulaşması bu
15 günlük sürenin son günlerine rastlayabilmekte ve böylece zaman problemi
ortaya çıkmaktadır.
3.3. Kesin Askı İlanı
Bilgilendirici askı ilanı, ilan panosundan indikten sonraki süreçte normal
askı ilan süreci başlar. Askı ilanı süresi, 30 gün olup, ilan askıya çıktığı ilk
günde başlar. İlgili askı ilanı yazısı bölge müdürlüğüne ulaştıktan sonra, askı
ilanı panodan inmeden itiraz kadastro mahkemesine yapılabilmektedir. İlan
incelendikten sonra, kurumu ilgilendiren herhangi bilgi-belge varsa bunlar yazılarak alınır. Askıya ilan edilecek olan köylerin kurum içindeki kayıtlarının
araştırılmasından sonra eğer herhangi kayda rastlandıysa bunlara dikkat edilir. Kadastro askı ilanına itiraz edilebilmesi için ya vakıf kaydı olan bir yerin
kadastroca uygulanamaması ya eksik uygulanması, isim ya da cins yanlışlarının yapılması vs. gibi hataların tespit edilmesi halinde mümkün olmaktadır.
Herhangi bir itiraz durumunun tespit edilmesinden sonra, kadastro mahkemesine dava açılması yönünde varsa belge-bilgi kadastro müdürlüğünden ve
kurumdan temin edilerek gerekçeleriyle birlikte hukuk servisine dava açılması
yönünde yazı yazılır.
Hukuki süreç ise şöyle işlemektedir. Askı ilanı sürecindeki 30 günlük
müddette herhangi bir itiraz yapılması durumunda bu itiraz ilgili mahaldeki
kadastro mahkemesine yapılır. Eğer bu 30 günlük süre içinde yapılması gereken bir itiraz varsa ve herhangi bir sebeple yapılamamışsa askı ilanı indikten
sonra 10 yıl boyunca Asliye Hukuk Mahkemelerine dava açılabilir.(Şekil 1.)
Kadastro çalışmalarında vakıf taşınmazlarında içinde bulunduğu birimlerde yürütülen iş akışı aşağıdaki şekilde sunulmuştur. Görüleceği üzere kadastro çalışma biriminde vakıfla ilişkili olabilecek her türlü bilgi ve belge gerek
taşra gerekse merkez birimlerinde araştırılarak varsa belge örnekleri ilgili kadastro müdürlüğüne iletilmektedir. Böylece akar veya hayrat nitelikli olabilecek olan vakıf taşınmazların vakıfları adına tespit ve tescillerinin yapılması
hedeflenmektedir.
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İlgili Kadastro Müdürlüğünce
Kadastro bölgelerinin
Kayıt Varsa

Vakfiye ve Tapu kaydının
olmadığı, ancak çalışma alanı
sınırları içersinde vakıf olarak
biline gelen yer varsa vakıf adına
tespit ve tescilinin yapılması
gerektiği şeklinde yazı yazılır.

belirlenmesi ve ilanı
Vakıf Taşınmazlar Kütüğü
Kayıt Yoksa

Vakfiye Fihristleri

Kayıt Yoksa

Kayıt Varsa

Gönderilir
.

V.G.M. den Vakfiye
Kaydı İstenir
Kadastro Çalışma Alanı
İlan ve İtiraz
İtiraz Varsa

Orman Askı İlanı
İtiraz Yoksa

İtiraz Varsa

Bilgilendirici Askı İlanı
İtiraz Yoksa

İtiraz Yoksa

Mevcut
Kayıtların
Revizyonu

Kadastro Sınırlandırma

İtiraz

İlanı

Varsa

İtiraz Yoksa

Tapunun Teslim Alınması

V.G.M. ne Karar
için Gönderilir
Gelen Olumlu Cevapla
Kütüklere

Senetsizden
Tespit
( Eğer Akaratı
Olmayan Taşınmaz
İse İtiraz Edilir. )

( Kadastro )
Mahkemesine
Dava Açılır

Aleyhte
Karar

Lehte Karar

Yargıtay
Mahkemesine
Dava açılır
Aleyhte
Karar
Ülkemizdeki Yargı
Süreci Biter

ve Bilgi Sistemine Kayıt Edilir.

Şekil 4 Kadastro Vakıf İlişkisini Gösterir İş Akış Şeması
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Yukarındaki iş akış şemasından görüleceği üzere senetsizden vakıf adına
hayrat vasıflı olan taşınmaz tespitinin yapılması durumunda kadastro askı ilanına itirazlar yapılması öngörülmektedir. Bu çalışma kapsamında bu gibi durumlarda hangi yasal ve haklı sebeplere dayanarak taşınmazın ne şekilde vakıf
adına tespitinin yapıldığı araştırılacak, tespiti gerektirecek nedenlerin kadastro tutanaklarına ne şekilde aktarıldığı, hangi yasal hükümlere dayanarak bu
durumlara itiraz edilmesi gerektiği, itirazların kadastro komisyonlarınca ve
ilgili mahkemelerce ne şekilde değerlendirildiği ortaya konulacaktır.
4. KADASTRO ÇALIŞMA ALANINDAKİ TAŞINMAZLARIN 		
SINIRLANDIRILMASI
4.1.Kadastro Öncesi Vakfiye veya Kayıtların Uygulanması
Kadastro çalışma alanında kadastro öncesi zabıt kaydı, tapu kaydı veya
vakfiye niteliğinde bilgi ve belge varsa bunlar mutlaka ilgili kadastro müdürlüğüne iletilerek VGM ve mahalli bilirkişiler vasıtası ile uygulanması sağlanır.
Kadastro öncesi kayıttaki taşınmaz ister akar isterse hayrat vasıflı olsun kaydın uygulanması ile mevcut vasfı ile tescili yoluna gidilir.
4.2. Kadastro Öncesi Vakfiye veya Kayıtların Bulunmaması
4.2.1. Akar Vasıflı Taşınmaz Tespiti
Kadastro öncesi kayıt anlamında herhangi bir belge bulunmaması halinde
VGM adına senetsizden tescilin yapılmasında iki durum söz konusu olmaktadır. Bunlar kadastro çalışmaları esnasında tahdit ve tespiti yapılan taşınmazın
akar olması durumu ile hayrat olması durumudur. Eğer taşınmaz akar vasıflı
ile bilirkişi beyanına göre herhangi bir kayda ve belgeye dayanmadan VGM
adına tespiti yapılmaktadır. Ancak hayrat olması durumunda takip edilmesi
gereken süreç aşağıda verilecektir.
4.2.2. Hayrat Vasıflı Taşınmaz Tespiti
Hayrat vasfından olan cami, mescit, mezarlık, türbe vs. gibi taşınmazların
kadastro tespitleri sırasında senetsizden vakıflar adına tespitinin yapılmaması
gerektiği, ancak akar vasıflı olan tarla, fındık bahçesi, çay bahçesi, dükkân, ev
gibi gelir getirici özelliği olan taşınmazların senetsizden vakıflar adına tespitinin yapılabileceği VGM'nün 1999/28 numaralı Genelgelerinden anlaşılmaktadır. Söz konusu genelgede “herhangi bir mahalde kadastro çalışmalarına başlanılması halinde; vakıf yoluyla vücuda gelmeyen ve hiçbir akaratı bulunmayan
hayrat nevinden taşınmaz malların kadastro çalışmaları esnasında senetsizden VGM adına tahdit ve tespitleri yaptırılmayacak, yapılmış ise askı ilanı süresi içinde itiraz edilecektir.” hükmü bulunmaktadır. Konu ile ilgili TKGM’nün
26.01.1987 tarih ve 609 sayılı genelgesinde ise “Belediye kuruluşu bulunan
yerlerde;
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a. 4 Ekim 1926 tarihinden önce inşa edilmiş camiler ile bu tarihten sonra
vakıf arazileri üzerine inşa edilmiş veya halen VGM’ nün idaresinde bulunan
camilerin VGM adına,
b. 4 Ekim 1926 tarihinden sonra, mülkiyeti kişilere ait taşınmazlar üzerinde inşa edilen camiler ile devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler üzerine inşa edilmiş camilerin resmen oluşmuş cami yaptırma ve yaşatma
derneği mevcut ise bu dernek adına aksi takdirde Maliye Hazinesi adına tespit
edilmeleri icap eder.” hükmü bulunmaktadır.
Konunun derinlemesine irdelenmesi elbette bu iki kurumun genelgesi gibi
dar kalıpta düşünülemez. Bu nedenle yasaların konuya bakışının ne olduğu
mutlaka yorumlanmalıdır. Çalışmanın ileriki bölümlerinde konunun teknik
ve yasal olarak değerlendirilmesi yapılarak bu genelgelerden yanında mülkiyet
hakkı kavramı altında ne şekilde kadastro tespitlerindeki bu tip uygulamaların ne şekilde yapılması gerektiği irdelenecektir.
5. Hukuki Süreç
5.1. İdari Süreç
Kadastro öncesi herhangi bir vakfiye ve kayda dayanmayan hayrat vasfından olan taşınmazların VGM adına tespitinden VGM’ ce 15 günlük bilgilendirici askı ilanında haberdar olunması durumunda VGM olarak ilgili Kadastro
Müdürlüğü komisyonuna itirazda bulunulmaktadır. Bu itiraz değerlendirilerek VGM adına yapılan tespitin iptali ile Köy Tüzel Kişiliği adına tespitin yapılması hemen her zaman sağlanmaktadır.
5.2. Yargı Süreci
Ancak bazı kadastro müdürlüklerince bilgilendirici askı ilanı VGM ye gönderilmemektedir. Bu durumda VGM adına yapılan bu gibi tespitlerden kesin
askı ilanının ilanından sonra haberdar olunmaktadır. Bu durumda son çare
olarak ilgili kadastro mahkemesine tapu iptali davası açılması söz konusu olmaktadır. Kadastro mahkemesine yapılan itirazlarda gerekli itirazın yapılması
durumunda birtakım kanun maddeleri ve ilgili genelgeler dayanak olarak gösterilmektedir.
6. Yasal Dayanak
Mülkiyet hakkı, uluslararası beyanname ve sözleşmelerle garanti altına
alınmış bir haktır. 10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu
tarafından kabul ve ilan edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (İHEB)’nin
17. maddesinde; “Herkes kendi başına veya başkalarıyla birlikte mülkiyet
edinme hakkına sahiptir. Hiç kimse mülkiyetinden keyfi olarak mahrum bırakılamaz.” ifadesi yer almaktadır.14
14 URL–2, 2012. Universal Declaration of Human Rights, All Human Rights for All, Fiftieth
Anniversary of the Universal Declaration of Human Rights (1948-1998), http://www.un.org,
30.01.2012.
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İnsan haklarının ve temel özgürlüklerin korunmasına ilişkin 4 Kasım
1950’de Roma’da imzalanan ve ülkemizin de taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS)’nin
1. protokolünün 1. maddesinde mülkiyet hakkı, “Her gerçek veya tüzel
kişi, mülkiyeti üzerinde barışçıl tasarrufta bulunma hakkına sahiptir. Hiç
kimse, kamu yararı ve yasada öngörülen koşullar ile uluslararası hukukun genel ilkeleri dışında, mülkiyet hakkından yoksun bırakılamaz.” düzenlemesiyle
taahhüt altına alınmıştır.15
Anayasamızın Mülkiyet Hakkını tanımlayan XII. Bölümünde yer alan 35.
maddede “Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak
kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz.”denilmektedir. Yine Anayasamızın XI. Tarih, kültür ve tabiat varlıklarının korunması başlıklı bölümünde 63. maddede
“Devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar,
bu amaçla destekleyici ve teşvik edici tedbirleri alır.” hükmü bulunmaktadır.16
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 973. maddesinde Zilyetlik “Bir şey üzerinde fiilî hâkimiyeti bulunan kimse onun zilyedidir.” olarak tanımlanmıştır.17
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 705. maddesinde “Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması, tescille olur...” 707. maddesinde “Tapu kütüğüne kayıtlı
bir taşınmazın mülkiyetinin işgal yoluyla kazanılması, ancak kaydının malikin
istemiyle terkin edilmiş olmasına bağlıdır. Tapuya kayıtlı olmayan taşınmazlar
üzerinde işgal yoluyla mülkiyet kazanılamaz.” denilmektedir
5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun 13. maddesinde “Mazbut vakıfların tescil
görmemiş hayrat taşınmazları, Genel Müdürlüğün isteği üzerine tapu idaresince vakıfları adına tescil edilir.” hükmü bulunmaktadır.18
5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun Yatırım ve Emlak Daire Başkanlığı görevlerini tanımlayan 54. maddesinde
“a) Genel Müdürlüğe, mazbut, mülhak ve cemaat vakıflarına ait taşınmaz
malların envanterini çıkarmak, kütük kayıtlarını tutmak. b) Bu Kanun ve ilgili
kanunlar uyarınca vakfına intikali gereken taşınmaz malların tespitini yaparak vakfı adına tapuya tescilini sağlamak, vakıf kültür varlıklarının mülkiyet
ve tasarruf işlemlerini yürütmek. c) Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait
taşınmazların; imar uygulama ve kadastro çalışmalarını takip etmek…” olarak
tanımlanmıştır.19
15 URL–3, 2012. Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms,
Council of Europe, Registry of the European Court of Human Rights, Rome.
16 13 T.C. Resmi Gazete, 1982. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (17863 mükerrer), 09.11.1982.
17 T.C. Resmi Gazete, Kadastro Kanunu, Başbakanlık Basımevi, Tarih: 09/08/1987 Sayı: 19512.
18 T.C. Resmi Gazete, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu, Başbakanlık Basımevi, Tarih: 27/2/2008
Sayı: 26800 Tertip : 5 Cilt : 47 Sayfa:10241-10263
19 T.C. Resmi Gazete, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu, Başbakanlık Basımevi, Tarih: 27/2/2008
Sayı: 26800 Tertip : 5 Cilt : 47 Sayfa:10241-10263
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3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun Kadastro Tespitine İtiraz başlıklı bölümünün 9.maddesinde “Kadastro tutanağı düzenlendikten sonra kadastro ekibi çalışma alanında işlerini bitirinceye kadar tespitlere itiraz edilebilir. İtiraz,
kadastro teknisyenliğine veya kadastro müdürlüğüne yapılır. Bu durumda itirazla ilgili tutanak veya ekleri en geç on gün içinde kadastro komisyonuna intikal ettirilir. İtiraz sadece uygulanan belgelerin geçerliliği hakkında yapılabilir.
Bir belgeye dayanmayan itirazlar incelenmez. İtiraz edenin ilan süresi içinde
dava açma hakkı saklıdır.” denilmiştir.20
3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmaz Malların Tespiti başlıklı bölümünün 14. maddesinde “Tapuda kayıtlı olmayan ve
aynı çalışma alanı içinde bulunan ve toplam yüzölçümü sulu toprakta 40, kuru
toprakta 100 dönüme kadar olan (40 ve 100 dönüm dahil) bir veya birden fazla taşınmaz mal, çekişmesiz ve aralıksız en az yirmi yıldan beri malik sıfatıyla
zilyetliğini belgelerle veya bilirkişi veyahut tanık beyanlarıyla ispat eden zilyedi
adına tespit edilir.
H. Evkaf idarelerinden tapuya devredilmemiş tasarruf kayıtları.”
denilmiştir.
3402 sayılı Kadastro Kanununu Kamu Malları başlıklı bölümünün 16.maddesinde “Kamunun ortak kullanılmasına veya bir kamu hizmetinin görülmesine ayrılan yerlerle Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan sahipsiz yerlerden:
A. Kamu hizmetinde kullanılan, bütçelerinden ayrılan ödenek veya yardımlarla yapılan resmi bina ve tesisler, (Hükümet, belediye, karakol, okul binaları,
köy odası, hastane veya diğer sağlık tesisleri, kütüphane, kitaplık, namazgah,
cami genel mezarlık, çeşme, kuyular, yunak ile kapanmış olan yollar, meydanlar, pazar yerleri, parklar ve bahçeler ve boşluklar ve benzeri hizmet malları)
kayıt, belge veya özel kanunlarına göre Hazine, kamu kurum ve kuruluşları,
il, belediye köy veya mahalli idare birlikleri tüzelkişiliği, adlarına tespit olunur
…” denilmiştir.
7. Değerlendirme
7.1. Yasal Değerlendirme
Uluslar arası sözleşme ve beyannamelerle garanti altına alınan ve Anayasanın 35.maddesinde tanımlanan mülkiyet hakkı kavramı doğrultusunda
Vakıflar Genel Müdürlüğünce bu tür taşınmazlar için herhangi bir mülkiyet
iddiasında bulunulmamaktadır.
Türk Medeni Kanununun 973, 974 ve 975.maddelerinde belirtilen zilyetlik
kavramı ve zilyetlik türlerinden hiçbirisine uygun şekilde taşınmaz üzerinde
20 T.C, 1987. Resmi Gazete, Kadastro Kanunu, Başbakanlık Basımevi, Tarih: 09/08/1987 Sayı :
19512.
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Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce fiili hâkimiyet kurulmamakta, 705. maddede
mülkiyetin tescille ya da tescilden önce kazanılması şekillerinden herhangi birine de uymadığı da bilinmektedir.
Vakıflar Kanunun 1. maddesinde yer alan amaçlardan (taşınmazların vakıf
kültür varlığı veya vakıf yoluyla vücuda gelen vakıf taşınmazlardan olmadığı
için) hiçbirisine uymamaktadır. Vakıflar Kanunu'nun 12, 13, 17, 28 ve 54.
maddelerinde belirtilen mazbut vakıflara ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne tescilini emreden hükümlerden hiçbirine uymamaktadır.
Kadastro Kanunu'nun 13, 14 ve 16. maddesinin herhangi bir hükmüne
uygun olmadığı da aşikârdır.
Konu ile ilgili VGM ve TKGM genelgeleri kısmen birbirine tezat olsalar da
özellikle köylerdeki tespitlerin Vakıflar Genel Müdürlüğü adına yapılamayacağı konusunda aynı hükmü barındırmaktadırlar.
Tespitin VGM adına yapılarak konunun ilgili Kadastro Mahkemesine iletilmesi durumunda da farklı mahkeme kararları ortaya çıkmaktadır. Bazı
mahkeme kararlarında hatalı yapılan kadastro tespitinin iptal edilerek köylerdeki bu tür taşınmazların tescillerinin köy tüzel kişiliği adına yapılması sağlanırken, bazı mahkeme kararları da davaları hukuki yarar yokluğu nedeni
ile reddetmekte ve bu gerekçe üst mahkemelerce de haklı görülerek kararlar
onanmaktadır.
7.2. Teknik Değerlendirme
Uygulamada bu tür taşınmazların senetsizden Vakıflar Genel Müdürlüğü
adına tespiti yapılırken Kadastro Kanunu'nun 16. maddesi dayanak gösterilmektedir. Oysa bu madde uygulanırken bu taşınmazların Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tespitini zorunlu kılan hiçbir kayıt, belge ve özel kanuna dayanak hüküm bulunmadığından anılan bu tür taşınmazların tespiti yasalara
uygun düşmemektedir.
VGM’ce taşınmazın tasarrufuna yönelik hiçbir iddia ya da ispatta bulunulmamasına rağmen tespitlerin kadastro tutanaklarında zilyetlik esasına dayandırılarak VGM adına yapıldığı görülmektedir. Özellikle mezarlık, türbe ve cami
niteliğinde olan hayrat nevinden sayılabilecek taşınmazlarda kamu tüzel kişi
olan VGM'nin zilyetlik iddiasında bulunmamasına rağmen taşınmazların VGM
zilyetliğinde olduğu kadastro ekibi ve bilirkişilerce tutanağa yazılarak VGM
adına tespiti sağlanmaktadır.
Anayasa'nın 63. maddesine uygun kültür ve tabiat varlığı olması hali dahil
olmak üzere ve Kadastro Kanunu'nun 16. maddesi uyarınca bu tür taşınmazların tespitinin Hazine, Vakıflar Genel Müdürlüğü dışındaki kamu kurum ve
kuruluşları, il, belediye köy veya mahalli idare birlikleri tüzelkişiliği adına yapılabileceği yasaya uygun düşmektedir.
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Tespitinin Vakıflar Genel Müdürlüğü adına yapıldığı anlaşılan bu tür taşınmazın VGM de bulunan Vakıf Taşınmaz Mallar Kütükleri ve Vakfiye Fihristlerinde her hangi bir vakıf veya vakfiye niteliğinde kaydı da bulunmamaktadır.
Bu nedenle VGM'ce taşınmaz üzerinde geçmişten günümüze kadar hiçbir işlem yapılmamış ve tasarrufta bulunulmamıştır. Buna rağmen hayrat nevinden
olan ve yasa ve genelge uyarınca VGM adına tespitinin yapılamması gereken taşınmazların tespiti zaman zaman VGM adına yapılabilmektedir. Bunun yanında akar vasıflı olan arsa, arazi, tarla, dükkan, hamam vs. gibi taşınmazların
zilyetlik esaslarına göre VGM adına senetsizden tespit edilmesinde bir sakınca
görülmemiş olmasına rağmen uygulamada bu tür taşınmazların senesizden
VGM adına tespitlerinin yapılması çok az rastlanan bir gerçek olarak bilinmektedir.
8. SONUÇ
Ülkemiz genelinde hemen tüm birimlerde tamamlanmaya çalışılan ve özel
sektörün katılımı ile sürdürülen tesis kadastrosu çalışmalarında çalışma alanında kalan birimlerde bulunan vakıf taşınmazları kadastro öncesi kayda veya
vakfiye niteliğinde belgeye dayanılarak yine belgelerdeki mazbut vakıfları adına
tahdit ve tespit edilmelerini VGM Bölge Müdürlükleri'nce sağlanmaktadır. Bu
taşınmazlardan olupta mesaha azalması, yanlış tahdit ve tespit, hatalı malik
ismi gibi uygulamalar için gerekli düzeltmelerin yapılabilmesi için bilgilendirici askı ilanı ve kesin askı ilanında gerekli taleplerde bulunularak düzeltmeler
sağlanmaktadır. Kadastro öncesi kayda veya vakfiye niteliğinde bir belgeye dayanmayan hayrat vasfından olan taşınmazların Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tespitlerinin yapılması durumunda bilgilendirici askı ilanındayken gerekli
itirazlar kadastro komisyonuna yapılamakta ve hatalı işlemin düzeltilmesi talep edilmektedir. Bunun sağlanması durumunda süreç tamamlanmaktadır.
Ancak bazı kadastro birimlerinde bu süreçte gerekli talep uygun değerlendirilmemekte veya bilgilendirici askı ilanı VGM te iletilmemektedir. Bu durumda
gerekli talep ilgili kadastro mahkemesine yapılmaktadır. Kadastro mahkemesince bazen hatalı yapılan kadastro tespitinin iptali ile hayrat nevinden olan
taşınmazın köy tüzel kişiliği veya Dernek veya Belediye adına tescil edilmesi
sağlanmaktadır. Bazen de talebin hukuki yarar yokluğundan reddine karar
verilerek üst mahkemece de onanmaktadır. Bu durumda haksız ve yasal mevzuata uygun düşmemesi halinde vakıf yoluyla meydana gelmeyen taşınmazlar
vakıflar uhdesinde kalabilmektedir. Bu durum kadastro anında yapılan eksik
ve yanlış kadastro tahdit ve tespitlerinden kaynaklanmaktadır.
Bu nedenlerden dolayı VGM ve TKGM konu ile ilgili birlikte bir mevzuat
düzenlemesine giderek konuyu detaylandırmalı ve TKGM teşkilatı yasalara uygun olan bu yeni mevzuata göre işlem yürütmelidir. Böylece hayrat nevinden
olan taşınmazlardan olupta, bu taşınmaz vakıf yoluyla meydana gelmemiş ise
kesinlikte vakıflar adına tespit edilmemelidir.

HALKA AÇIK OLMAYAN ŞİRKETLERDE KAR
PAYI AVANSI DAĞITILMASI
Av. Yuda REYNA1
A. GİRİŞ TARİHİ GELİŞİM
Şirketlerde Bilanço Karı ve Kar Payı Avansı
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 509. maddesi Anonim Şirketlerde
genel olarak bilanço karının NET DÖNEM KARINDAN VE serbest YEDEK AKÇELERDEN dağıtılabileceğini hükme bağlamıştır. Konumuz bilanço karının
dağıtılması olmayıp, hissedarlara yıl içerisinde AVANS OLARAK kardan pay
verilmesidir.
Aynı 509. maddenin 3 no'lu fıkrası ise KAR PAYI AVANSI’nın dağıtımından
bahsetmektedir. Ancak, dağıtım izninin sadece Sermaye Piyasası Kanunu’na
tabi olmayan şirketler için söz konusu olduğunu ve Bakanlığın bir tebliğ ile bu
hususu düzenleyeceğini belirtmektedir.
2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na göre, bu kanuna tabi olmayan
Anonim- Limited ve sermayesi paylara bölünmüş Komandit Şirketler,
Halka açık olmayan şirketler olup, kar payı avansı dağıtabileceklerdir.
6102 Sayılı TTK’nın ilk şeklinde Limited Şirketler için 509/3’ün (yani avans
kar dağıtımı) uygulanabilmesi olanağı yoktu. Çünkü 644. maddede 509/3’ e
yer verilmemişti.
Ancak, Anonim Şirketlerin Limited Şirketlere de uygulanabilen maddelerini açıklayan 644. maddeye 6335 sayılı Değişiklik Kanunu’nun 32/b maddesiyle
509/3 eklenerek, Limited Şirketlerin de kar payı avansı dağıtabileceği hükme
bağlanmıştır. Paylı komandit şirketlere gelince, TTKm 565. maddesi sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde, Kanun'da hüküm bulunmayan
hallerde Anonim Şirket hükümleri uygulanır diyerek, kar payı avansı dağıtımı
bakımından bu şirketi de aynı potaya dahil etmiştir.
6762 Sayılı mülga Türk Ticaret Kanunu’nda kar payı avansına yer verilmemiştir. (Eski TTKm 466- Kanuni Yedek Akçe, m469-Fevkalade Yedek Akçe,
m470- Kar Payı)
B. 13/06/2006 Tarihli 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Olaya
Bakışı
5520 Sayılı Kanun herhangi bir ayrım yapmadan, olayı kurumlar vergisi
yönünden değerlendirerek (avans kar payının) bilanço karının bir cüzü olarak
kurumlar vergisine tabi olacağını belirtmiştir.
1
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C. Avans Kar Payı Dağıtımının Yapılmasını Öngören ve 03/04/2007 tarihli
ve 26482 Sayılı Resmi Gazete’de Yayınlanan 1 No'lu Kurumlar Vergisi Genel
Tebliği Açısından Durum,
Bu tebliğin 15.6.6 sayılı bölümü ile Kurumlar Vergisi mükelleflerinin,
avans kar payı dağıtabileceği açıklanmaktadır.
a) Ancak, avans kar payı dağıtacak kurumların ana sözleşmelerinde (bu
dağıtımla ZARAR doğması veya yıllık karın, avans kar payını karşılamaması)
halinde, AVANSIN GERİ ÇAĞRILMASINA ilişkin HÜKÜM bulunması ve,
b) GENEL KURUL kararı ile ilgili yılla sınırlı olmak üzere yönetim kuruluna YETKİ verilmesi gerekmektedir.
c) Diğer şartlar 6 No.lu Tebliğ’de yazılı olduğu gibidir
D. Danıştay 4. Dairesi 18/10/2007 tarih ve 2007/2364 E. sayılı kararı ile
yukarıda yazılı 1 seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin 15.6.6 bölümünün yürürlüğünü durdurmuş, sonradan iptal etmiştir. Çünkü 6762 Sayılı
Türk Ticaret Kanunu’nda bu konu ile ilgili hüküm yoktu. 01/07/2012 tarihinde
yürürlüğe giren 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda ise 509/3 maddesiyle
kar payı avansı dağıtımı yasaya girince problem çözülmüş oldu.
E. Halka açık olan sermaye şirketlerine gelince, Sermaye Piyasası Kurumu’nun
konuya açıklık getireceğini umuyoruz.
F. Avans Kar Payı Dağıtımına Yön Veren 6 No.lu Kurumlar Vergisi Genel
Tebliği
Bu tebliğ 05/05/2012 tarihli ve 28283 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.
Bu geniş tebliğ, önce yayınlanan 1 no.lu genel tebliğin bölümlerine atıf yaparak, konumuzla ilgili (20.“15.6.6”) kısmında düzenleme yapmaktadır. Başlık şöyledir:
20.“15.6.6” Avans Kar Payı Dağıtımı (Bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir)
- Kurumlar vergisi mükellefi olanlara avans kar payı dağıtımında elde edenin hukuki niteliğine göre vergi kesintisi yapılacaktır ve muhtasar beyanname
ile beyan edilecektir.
- Alınan avanslar, net bilanço karı dağıtımından mahsup edilecektir.
- Avans kar payı dağıtımında örtülü kazanç dağıtımı hükümleri uygulanmaz. Ancak, hesap dönemi itibarıyla zarar varsa ve safi kazanç, dağıtımı yapılan kardan düşük çıkarsa, örtülü kazanç hükümleri uygulanacaktır.

90

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 87 • Sayı: 1 • Yıl: 2013

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI’NIN 09/08/2012 TARİH VE
28379 SAYILI TEBLİĞİ
Bu tebliğ şirketlerde (Kar Payı Avansı) dağıtımına ait geniş açıklamalar
içermektedir. Bu tebliğe göre;
I. Kar Payı Avansı
1. Dağıtıma Yetkili Olanlar
Kar payı avansı yalnızca 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi olmayan Anonim- Limited ve sermayesi paylara bölünmüş Komandit şirketler
tarafından dağıtılabilir.
Anonim Şirketler 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile ikiye ayrılmıştır.
- Halka Açık Anonim Şirketler
- Halka Açık Olmayan ( Kapalı ) Anonim Şirketler
Halka açık Anonim Şirketin yaptığı işlemler SPK’na göre değerlendirilir.
6102 Sayılı Kanun ise bu ayrımdan vazgeçerek, yeni bir ikili ayrım öngörmüştür;
- Pay senetleri borsada işlem gören şirketler
- Pay senetleri borsada işlem görmeyen şirketler
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ise herhangi bir ayrım yapmadan
avans kar dağıtımını bilanço karının bir cüzü olarak Kurumlar Vergisine tabii
tutmaktadır.
2. Dağıtım Şartları
a. Genel Kurulca dağıtım kararının alınmış olması
b. Avans dağıtılacak hesap dönemine ait 3-6 ve 9 aylık ara dönem finansal
tablolara göre kar edilmiş olması
3. Genel Kurulun Dağıtım Kararının İçeriği
a. Dağıtıma ait hesap dönemi sonunda, yıl içinde dağıtılan avansı karşılayacak net dönem karı oluşmuyorsa, net dönem karını aşan kar avansı önceki
yıla ait bilançoda yer alan serbest yedek akçelerden mahsup edilecektir. İlgisi
sebebiyle yedek akçelere göz atalım:
Yedek Akçeler
- Anonim ve Limited Şirketler her faaliyet dönemi sonunda genelde yılsonunda ( 31.12.-) de elde ettikleri NET dönem karının %5’ini Genel Kanuni
Yedek Akçe olarak ayırır. Bu ayrım, sermayenin %20’sine ulaşıncaya kadar
devam eder.
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- Ayrıca hissedarlara ödenmesi gereken ilk kar payı olarak %5 ayrılır.
- Bu %5’in dışında normal kar dağıtımı veya kar payı avansı veriliyorsa
dağıtılan miktardan %10 kesilerek Genel Kanuni Yedek Akçe hesabına eklenir.
- Şirket sözleşmesinde daha yüksek yedek akçe oranları veya değişik olaylar için ayrılacak yedek akçeler yer alabilir. (serbest yedek akçeler)
- Yedek akçeler, şirketin ZARARININ olduğu dönemlerde bu zararı karşılamak için kullanılır.
Konuyla ilgili olarak, yıl içinde kar payı avansı dağıtılmış, fakat dönem
sonu bilançosunda ZARAR oluşmuşsa, Genel Kanuni Yedek Akçeler ve Serbest
Yedek Akçeler bu zararı karşılamak ve zarardan mahsup etmek için kullanılır.
Geriye kalan Serbest Yedek Akçeler dağıtılan avanstan indirilir.
b. Serbest yedek akçeler de dağıtılan avansı karşılamazsa, fazla ödenen
kar payı avansı, yönetimin ihbarı ile ortaklar tarafından şirkete İADE EDİLECEKTİR.
c. İlgili hesap dönemi sonunda ZARAR VARSA,
- Bir önceki yılda bilançodaki kanuni yedek akçelerle, serbest yedek akçeler öncelikle zararın MAHSUBUNDA kullanılır. Bu akçeler zararı karşılamıyorsa, ortaklar aldıkları pay avansının tamamını İADE EDERLER.
4. Genel Kurulun Toplanması
Avans dağıtımının yapılacağı dönemde öncelikle genel kurulun toplanıp
karar vermesi gerekir. Toplantı nisabı sermayenin en az ¼’üdür. Karar nisabı
da oy çoğunluğudur. (Limited Şirketler için salt çoğunluk)
5. Hesap dönemi öncesinde ödenen kar payı avanslarının, ilgili yılın net dönem karından mahsubu şarttır. Aksine davranış mümkün değildir.
6. Kar Payı Avansı Tutarı Nedir? Nasıl Hesaplanır?
Dönem karından indirimler:
- Varsa geçmiş yıl zararlarının tümü indirilir
- Vergi, fon, mali karşılıklar düşülür
- Kanuna ve sözleşmeye göre yedek akçeler ve varsa imtiyazlı kar sahiplerine, intifa senedi sahiplerinin payı ayrılır.
- Kara katılan diğer kimseler için ayrılacak tutarların da ara dönem karından indirilmesi suretiyle dağıtılacak kar payı hesaplanır. Ödenecek kar payı
avansı hesaplanan bu tutarın YARISI’nı geçemez.
7. Avans ödemeleri dağıtım tarihlerinde ortaklara payları oranında ödenir.
- Kardan imtiyazlı pay sahiplerine yapılacak ödemede imtiyazlar dikkate
alınmadan ödenir.
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- Fakat, intifa senedi sahiplerine, ortak olmayan yönetim organı üyelerine
ve ortaklar dışında kara katılan diğerlerine kar payı avansı ÖDENMEZ.
8. Ortakların sermaye taahhüdü dışında şirkete borcu varsa, bu borç kar
payı avansından mahsup edilir.
9. Bir hesap döneminde kar payı dağıtan şirket, ardından sermaye artırımı gerçekleştirmişse ve aynı hesap döneminde tekrar kar payı dağıtmak isterse, aşağıdaki şartlara uymalıdır.
- Sermaye artırımına yeni ortaklar katılmışsa, dağıtımda bunlara öncelik
verilir.
- Bu öncelik, eski ve yeni ortakların dönem içerisinde her pay için aldıkları
toplam kar payı avans tutarları eşitleninceye kadar devam edecektir.
- Bu husus eşitlendikten sonra, kalan kar payı avans tutarı VEYA bir sonraki ara hesap döneminde ödenecek avans tutarı mevcut ortaklara payları nispetinde ödenir.
10. Yönetim Kurulu Organının Konu ile İlgili Görevleri
- Genel Kurulun avans dağıtımına ait kararını almış olması ön şarttır.
- Kar payı dağıtımına ait yönetim kurulu RAPORU hazırlaması
- Dağıtıma esas olan ara dönem finansal tablolarının TTK’nın 515. maddesine uygun olarak hazırlanmış olması
- Dağıtılacak payın, tebliğin 7. maddesine uygun olarak hesaplanmış olması ve ilgili belgelerin rapora eklenmesi
- Rapora kar payı avansının ödenmesi kararı eklenir.
11. Kar Payı Avanslarının Dağıtılması Zamanı
Yukarıda yazılı kararların alınması tarihinden itibaren en geç 6 HAFTA
içerisinde ödenir.
12. Geçici Madde
2012 hesap dönemi sonunda kar payı avansı dağıtacak şirketler, 6762 Sayılı önceki TTK’ya göre düzenledikleri bilançolarını esas alacaklardır.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU'NA İLİŞKİN
UYARILAR
Av. Kayhan ÖZEL1

30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6331 sayılı
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, kabulünden sonra bilen bilmeyen hemen herkesin yorumlarına dayanak olsa ve genel olarak, bir kısım işyerlerinde yayımından 6 ay, bir kısım işyerlerinde 1 yıl ve kalan işyerlerinde de 2 yıl sonra
hüküm ifade edecekmiş gibi yansıtılsa da, bu yükümlülüklerin sadece işyeri
hekimi ve iş güvenliği uzmanı istihdamına ait olması ve genel olarak Kanun'un
ağır yükümlülükler ve cezalar getiren diğer hükümlerinin 30.12.2012 tarihinde başlaması gerçeği karşısında işverenlerin ve tabii meslektaşlarımızın şimdiden tedbir almaları amacı ile bu uyarıların yapılmasında yarar görülmüştür.
Öncelikle şunu vurgulayalım ki, kanun, ev hizmetlerinde çalışanlar
hariç(kapıcılar dahil), bir işçinin, çırağın, stajyerin, pamuk işçisinin, çobanın,
balıkçının çalıştığı işyerlerini ve ister genel iş kanunu ile basın ve deniz iş
kanunu kapsamında veya hava taşıma işlerinde veya tarım işkolunda olsun
bütün çalışanları ve bunların işverenlerini kapsamakta ve getirdiği yükümlülükler yönünden hiçbir ayrım yapmamaktadır. Bu hali ile iş kanunları kapsamındaki işçiler yanında çıraklar, tezgâhtarlar, kaloriferli ve kalorifersiz konut
kapıcıları, sekreterler, avukat stajyerleri, çobanlar, balıkçılar, hurda toplayanlar velhasıl akla gelebilen bütün çalışanlar ve bunların işverenleri kanun kapsamındadırlar. Yani konut kapıcısı için getirilen bütün yükümlülükler ve bunlara uygulanan cezalar, 100 veya 1000 işçinin çalıştığı bir işyerinde çalışanla
tam tamına aynıdır. Bu nedenle Kanun'un getirdiği parasal ve hukuki yükümlülükler nedeni ile başta apartman kapıcıları ile ister iş kanunu kapsamında
olsun, isterse esnaf muafiyeti gibi kapsam dışında olsun bir veya iki işçinin
veya çırağın çalıştığı işyerlerindekilerin derhal işten çıkarılması veya kayıt dışı
çalıştırılması gündemde bulunmaktadır. Diğer yandan bu kanundan sonra bürosunda sekreter istihdam etmeyen meslektaşlarımızın “stajyer” almayacağı
muhakkaktır çünkü derhal kanun kapsamına girerek bütün yükümlülüklerle
karşı karşıya kalacakları ortadadır.
Bu gerçeği göz ardı etmeksizin Kanun'un getirdiklerini fazlaca yorum katmadan maddeler halinde açıklamak gerekmektedir.
1. Kanun'un 1, 2 ve 3. maddeleri amaç, kapsam ve tanımları açıklamaktadır.
2. Kanun’un 4. maddesi, ki bana göre en önemli maddesidir, işverenin
genel yükümlülüğünü açıklamakta ve İşverenlere,
1
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a) Mesleki risklerin önlenmesi,
b) Eğitim ve bilgi verilmesi dahil her türü tedbirin alınması,
c) Organizasyonun yapılması,
d) Gerekli araç ve gereçlerin sağlanması,
e) Sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi,
f) Mevcut durumun iyileştirilmesi,
g) Alınan sağlık ve güvenlik tedbirlerine uyulup uyulmadığının izlenmesi,
denetlenmesi, ve uygunsuzlukların giderilmesi,
yükümlülüğü getirilmiştir. Görüldüğü gibi maddedeki kavramlar tamamen
soyut kavramlardır ve her türlü tedbiri almak tabiri akla gelen gelmeyen her
türlü tedbirin alınmasını ve teknolojinin çok yakın takibini kapsamakta ve her
türlü mazereti bertaraf etmektedir. Kanun'un yorumuna girmediğimiz cihetle
sadece 26. maddedeki cezai yaptırımı hatırlatmakla yetiniyoruz.
Anılan 26/a bendine göre yukarıda 7 maddede yazılı yükümlülükleri yerine
getirmeyen işveren veya vekillerine HER BİR YÜKÜMLÜLÜK İÇİN AYRI AYRI
2.000.-TL idari para cezası uygulanacaktır.
3. Kanun'un 5. maddesinde işverenlerin risklerden nasıl korunacağı ve
mücadele edecekleri açıklanmaktadır. Bu maddenin cezai bir yaptırımı doğal
olarak yoktur ama olası bir iş kazası veya meslek hastalığında bilirkişinin öncelikle ele alacağı hususlar olduğu için bu uyarılara titizlikle uyulmasını önermekteyiz.
4. Kanun'un 6. maddesi, BÜTÜN İŞYERLERİNDE büyüklüğüne göre bir
veya daha fazla işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli
istihdam edilmesini veya ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden bu hizmetlerin sağlanmasını amirdir. Halen bir işyeri hekiminin aylık maliyeti 2.000.-, iş
güvenliği uzmanının maliyetinin asgari 1.500.-TL olduğu nazara alınırsa bir
işçi çalıştıran işverene gelen yükün ne olduğunu bir nebze anlaşılabilir. Buna
cevap olarak bu hizmetlerin ortak sağlık birimlerinden daha ucuza temin edilebileceği söylenebilirse de 40 yılı aşkın tecrübemize dayanarak bu ucuzluğun
(?) ne olacağını ileride göreceğiz.
Kanun'un 26/b maddesine göre, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı istihdam etmeyen veya bu hizmetleri sağlamayan işverenlere görevlendirilmeyen
her bir kişi için 5.000.-TL ve aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar, diğer sağlık personelini temin etmeyen işverene 2.500.-TL ve aykırılığın
devam ettiği her ay için aynı miktar idari para cezası verilecektir. Yani kaba
bir hesapla hekim ve uzman istihdam etmeyen işverenler yılda 120.000.- ve 5
yılda 600.000.-TL cezaya muhatap olabileceklerdir. Bunun dışında işyerinde
sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında işbirliği ve koordinasyonu
sağlamayan işverene ve yine çalışanların sağlık ve güvenliğini etkileyebilecek
konularda sağlık ve güvenlik görevlileri ile hizmet aldıkları kurumları ve başka
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işyerlerinden kendi işyerine çalışmak üzere gelenlerle bunların işverenlerini
bilgilendirmeyen işverenlere her bir ihlal için 1.500.-TL idari para cezası; bunlardan ayrıca görevlendirilen sağlık ve güvenlik uzmanları ile hizmet alınan
kurum ve kuruluşlardan yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmeyen
işverenlere yerine getirilmeyen her tedbir için ayrı ayrı 1.000.-TL idari para
cezası uygulanacaktır. İlginç olan, bir stajyerin bulunduğu avukatlık bürosuna
bir beyaz eşya teknisyeninin tamir veya bakım için geldiğinde, bu işyerindeki
risk ve tehlikelere karşı o teknisyenin işvereninin bilgilendirme yükümünün
getirilmiş olmasıdır. Bu ve emsali işlerde bu yükümlülüğün nasıl yerine getirileceği, herhalde yazılı kanıtlama esas olacağından önceden bu kişilere yazılı
bildirimlerin nasıl yapılacağı makul açıklamalar istemektedir.
Kanun'un 6. maddesinin uygulanması kamu işyerleri ile 50'den az çalışanı
olan az tehlikeli işyerlerinde 2 yıl, 50'den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde 1 yıl, başka bir deyişle 50'den çok çalışanı olan diğer
işyerlerinde 6 ay sonra, yani 30.12.2012 tarihinde başlayacaktır. Umut edilen
bu sürelerde yeterli işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve ortak sağlık biriminin sağlanmasıdır. Yani 50'den az eleman istihdameden meslektaşlarımız için
30.06.2014 tarihine kadar bir zorunluluk olmadığı söyleyebiliriz.
Bundan sonra belirteceğimiz hususların 30.12.2012 tarihinde yürürlüğe gireceğine dikkati çekerek devam ediyoruz.
5. Kanun'un 7. maddesinde de 6. maddede sayılan hizmetler için, herhalde
Kanun'un ağır tavrını yumuşatmak için olacak, devlet desteği düzenlenmiş ise
de bence işverenlerin bunu çok fazla ciddiye almaması daha doğru olacaktır.
6. Kanun'un 8. maddesi de yukarıda açıkladığımız sürelerde yürürlüğe girmekle birlikte, cezai yaptırıma esas olarak işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkilerini kısıtlayan veya gereken hallerde iş sağlığı ve güvenliği
birimi kurmayan işverenlere her bir ihlal için ayrı ayrı 1.500.-TL idari para
cezası uygulanacağını vurgulayalım.
7. Kanun'un 9. maddesine göre tehlike sınıflarının tebliğle açıklanacağı öngörülmüştür. Halen yürürlükte olan tebliğ 25.11.2009 tarihli Resmi Gazetede
yayınlanmıştır. Buna göre işyerleri, “az tehlikeli”, “tehlikeli” ve “çok tehlikeli”
olarak sınıflandırılmışlardır. Örneğin avukatlık büroları az tehlikeli işyerlerindendir.
8. Kanun'un yine en önemli maddelerinden biri 10. madde olup işverenlere iş sağlığı ve güvenliği yönünden RİSK DEĞERLENDİRMESİ yapmak veya
yaptırmak yükümü getirmektedir. Günümüzde en basit risk değerlendirmesinin bedeli 1.000.-TL. nin üstündedir. Buna aykırı davranan işverene ilk defa
3.000.- TL, aykırılığın devam ettiği her ay için 4.500.-TL ve iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve maruz kalınabilecek risklerin belirlenmesine
yönelik gerekli KONTROL, ÖLÇÜM VE İNCELEME VE ARAŞTIRMA yapılma-
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sını sağlamayan işverene 1.500.-TL idari para cezası verilecektir. Bu maddenin 30.12.2012 tarihinde yürürlüğe gireceği unutulmamalıdır. Buna karşılık
bu konuda çıkarılacak yönetmeliğin henüz yayımlanmadığı nazara alınırsa, bu
yönetmelik taslağında risk değerlendirmesi yapacak kişi ve kuruluşlara eğitim
de öngörüldüğü nazara alındığında, işverenlerin bu yazının kaleme alındığı
bugünden itibaren kalan bir ay içinde Kanun'un yürürlüğü olan 30.12.2012
tarihine kadar bu zorunluluğu yerine getirmek için pek de imkanlarının bulunmayacağı ve ciddi bir kargaşanın yaşanacağı anlaşılmaktadır. Oysa bir kaosa
yol açmamak için bu esasların Kanun'un hemen arkasından açıklanması daha
doğru olmaz mıydı?
9. Kanun'un 11. maddesinde muhtemel acil durumların ve bunlar için
işverenlerin alacağı tedbirlerin belirlenmesi, acil durum planlarının hazırlanması, uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişinin
görevlendirilmesi, tatbikat yaptırılması, ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadelede işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlama
yükümlülüğü belirlenmiş olup uyulmayan her bir yükümlülük için 1.000.-TL
ve aykırılığın devamınca her ay için aynı miktar idari para cezası verilecektir.
İşyerindeki bir sekreter veya stajyerle bu yükümlülüklerin nasıl yerine getirileceği oldukça merak konusudur.
10. Kanun'un 12. maddesinde, ciddi yakın ve önlenemeyen tehlikelerin
meydana gelmesi halinde, örneğin deprem veya yangın gibi hallerde çalışanların güvenli biçimde işyerinden tahliyelerinin sağlanmasına ilişkin görevler belirlenmiş olup uymayan işverenlere ilk kez 1.000.-TL ve aykırılığın devamında
her ay için 1.000.-TL idari para cezası uygulanacaktır.
11. Kanun'un 13. maddesinde ciddi ve yakın tehlike hallerinde bazı prosedürlere uyularak çalışanların çalışmaktan kaçınma hakları düzenlenmiştir.
12. Kanun'un 14. maddesine göre,
a) İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmayan, gerekli incelemeleri yapmayan ve bunlarla ilgili rapor düzenlemeyen işverenlere,
b) İşyerindeki yaralanma veya ölüme neden olmayan ancak ekipmanları
zarara uğratan veya zarara uğratma potansiyeli olan olayları incelemeyen ve ilgili raporları düzenlemeyen işverenlere yerine getirmediği her bir yükümlülük
için ayru ayrı 1.500.-TL idari para cezası;
c) İşyerindeki iş kazasını kazadan sonraki üç iş günü içinde ve meslek
hastalıklarını öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde Sosyal Güvenlik
Kurumuna bildirmeyen işverene 2.000.-TL idari para cezası;
d) Kendilerine intikal eden iş kazaları ile öğrendikleri meslek hastalıklarını 10 gün içinde SGK’ya bildirmeyen sağlık hizmeti sunucularına 2.000.-TL
idari para cezası uygulanacaktır. Bu maddenin iyi yanı, bundan böyle Çalışma
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ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ilgili birimine ayrıca bildirimin kaldırılmış
olmasıdır.
13. Kanun'un 15. maddesine göre,
a) İşe girişte ve iş değişikliğinde, gerektiğinde işin devamı süresince periyodik,
b) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedenleri ile tekrarlanan işten
uzaklaşmadan sonra işe dönüşte talep olması halinde,
c) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde çalışanların yapacakları
işe elverişli olduğuna dair,
sağlık raporu almayan işverenlere her çalışan için 1.000.-TL idari para
cezası uygulanacaktır. Dolayısı ile meslektaşlarımızın stajyerlerinden gerekli
diğer belgeler yanında sağlık raporu da istemek zorunda olduğunu ve bu raporun da sadece “işyeri hekimi” tarafından verilebileceğini bilmeleri gerekmektedir.
14. Kanun, 16. maddesi ile işverenlerin çalışanlarını ve çalışan temsilcilerini,
a) İşyerinde karşılaşılabilinecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve
önleyici tedbirler,
b) Kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar,
c) İlkyardım, olağan dışı haller, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda görevlendirilen kişiler,
d) Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi halinde bütün
çalışanların tehlikeler, bunlardan doğan risklere karşı alınmış ve alınacak tedbirler,
e) Başka işyerlerinden gelen çalışanların ve işverenlerinin işyerindeki yukarıdaki hususlar ve risklere karşı,
bilgilendirmesi yükümlülüğü getirilmiş (yukarıda 4. Bentte yapılan açıklamaya bkz.)ve,
f) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlerle risk analizi ve ölçüm vs. bilgilere
çalışan temsilcilerinin ulaşmasını sağlaması gerektiği hükme bağlanmış olup,
aksi halde her çalışan itibariyle 1.000.-TL idari para cezası uygulanacaktır.
15. Kanun'un 17. maddesinde de,
a) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini sağlamak,
b) Zorunluluk bulunan hallerde mesleki eğitim belgesi olmayanları çalıştırmamak,
c) İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanana işe başlamadan
önce ilave eğitim vermek,
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d) Tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinde yapacağı iş konusunda eğitim belgesi olmayan başka işyeri işçilerini çalıştırmamak,
e) Geçici iş ilişkilerinde gerekli iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı gerekli eğitimin verilmesini sağlamak zorunluğu getirilmiş olup aksi halde her
çalışan itibariyle 1.000.-TL idari para cezası uygulanır.
Bu eğitimlerin herkes tarafından verilemeyeceğine ve en azından iş güvenliği yönünden teftiş yapmış iş müfettişleri gibi, ayrıcalık tanınan kişi veya kurumlardan alınabileceğine dikkat çekmek isteriz.
16. Kanun'un 18. maddesinde çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması yükümlülüğü getirilmekte olup bu maddedeki her aykırılık için 1.000.-TL idari para cezası uygulanacaktır. Bu düzenlemeye göre
işveren, işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer personelin görevlendirilmesinde destek elemanları ile çalışan temsilcilerinin önceden görüşünü almak
zorundadır. Asıl sorumluluğu üstlenen işverenin, hiçbir sorumlulukları bulunmayan temsilci ve destek elemanlarının bu görüşlerine ne dereceye kadar
uymak zorunda olduğu ise açıklanmamıştır. Maddenin birinci fıkrasında kastedilenin ne olduğunu, düzenlemedeki Türkçeden anlamak da pek kolay olamamaktadır. Bunu tek çalışana, ikiden fazla çalışan olduğunda çalışan temsilcisine, birden çok temsilci olduğunda baş temsilciye, sendika varsa sendika
temsilcisi veya baş temsilcisine diye anlamak doğru olacaktır.
17. Kanun'un 19. maddesinde çalışanların yükümlülükleri açıklanmıştır.
Ancak bu yükümlülüklere uymayan çalışanlara uygulanacak yaptırımlar açıklanmamış ve bunların genel hükümlere, yani uymayana yazılı ihtar, tekrarında
tazminatsız fesih,sonucunda işe iade davası, işçinin boşta geçen 4 aylık ücretine, başlatılmadığında bir 4 aylık daha tazminata hüküm, Yargıtay’da onama
vs, vs. gibi işverene bazı olanaklar sağlayan genel hükümlere bırakıldığı anlaşılmaktadır.
18. Kanun'un 20. maddesinde 2 işçiden fazla çalışan olan işyerlerinde 1
ila 6 çalışan temsilcisi atama veya seçtirme zorunluğı getirilerek buna aykırı davranan ve temsilcilerin haklarını kısıtlayan işverenlere 1.000.-Tl, çalışan
temsilcilerinin önerilerini nazara almayan işverene 1.500.-TL idari para cezası
uygulanacaktır. Yani bir sekreter ile bir stajyerin olduğu avukatlık bürosunda
bunlardan biri seçimle çalışan temsilcisi olarak yetkilendirilecek ve bu temsilcinin iş sağlığı ve güvenliği konularında görüşleri alınacak, bunların önerileri
dinlenecektir.
19. Kanun'un 21. maddesinde Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi'nin
kuruluşu düzenlenmiş bulunmaktadır. Bu konsey, ülke genelinde iş sağlığı ve
güvenliği ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi için tavsiyelerde bulunacaktır.
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20. Kanun'un 22. maddesinde 50’den fazla çalışanın bulunduğu ve 6 aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulacağı hükme bağlanmış ve koordinasyona dair sair esaslar belirlenmiş, alt işveren bulunan işyerlerinde toplam işçi sayısı elliyi geçiyorsa
birlikte kurul oluşturacağı hükmü getirilmiş, aynı mahalde birden fazla işyeri
ve kurul bulunan hallerde birbirlerini bilgilendirme esasları düzenlenmiştir.
Maddedeki her hükme aykırılığa 2.000.-TL idari para cezası uygulanacaktır.
21. Kanun'un 23. maddesinde aynı çalışma alanının birden fazla işverence
paylaşılması durumunda işverenlerin işbirliği ve koordinasyon yükümlülüğü
belirlenmiş olup İŞ MERKEZLERİ, İŞ HANLARI, SANAYİ BÖLGE VE SİTELERİ gibi yerlerde iş sağlığı ve güvenliği koordinasyonunun yönetim tarafından
sağlanacağı, diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almaları için işverenleri uyaracağı aksi halde yönetime 5.000.-TL idari para
cezası uygulanacağı hususları düzenlenmiştir. Bir örnek vermek gerekirse yüzden fazla mağazanın bulunduğu bir AVM de, veya yine 100 büronun bulunduğu bir iş hanında, hemen her işyerinde işçi çalıştığı da nazara alınırsa, yöneticilerin koordinasyonda oldukça zorlanacakları ortaya çıkacaktır.
22. 25. Madde işyerinde hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde işin durdurulmasını düzenleyerek bu karara rağmen işi sürdüren işverene 10.000.-TL, durdurulan işlerde çalışanlara ücretlerini ödemeyenlere her
işçi ve her ay için 1.000.-TL idari para cezası uygulanmasını amirdir. Burada
dikkat edilmesi gereken husus, çok tehlikeli işyerlerinden maden, metal ve
yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işyerlerinde veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılmamış olması
halinde başka şeye bakılmaksızın işin durdurulacağıdır.
23. 26. madde yukarıda her bölümde ayrı ayrı belirtilen idari para cezalarını düzenlemektedir.
24. 27. madde hüküm olmayan haller ve damga vergisi ve harç muafiyetini
düzenlemektedir.
25. 28. maddede, bağımlılık yapan maddeleri kullanma yasağı düzenlenmiştir.
26. 29. Maddede büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri için büyük
kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporunun işverence düzenleneceği,
bunların Bakanlıkça incelenmesini müteakip işyerinin açılabileceğini düzenlemekte, bu belgeleri düzenlemeyene 50.000.-TL, Bakanlığa sunmayan, izin
verilmeyen işyerini açan, durdurulan işyerini tekrar açan işverene 80.000.-TL
ceza öngörmektedir.
27. 30. maddede iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çıkarılacak yönetmelikler
belirlenmiş, bunlar çıkana kadar 4857 Sayılı Kanun'a göre çıkarılanların yü-
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rürlükte olacağı belirtilmiş olup halen otuza yakın yönetmelik yürürlüktedir.
İlginç olan, bu yönetmeliklerdeki her hükme aykırılığın tespit edildiği tarihten
itibaren aylık 1.000.-TL idari para cezası uygulanacağına dair hükümdür ki,
bir işyerinde bu hükme göre birkaç milyon (eski tabiri ile trilyon) ceza uygulanması ihtimal dahiline girmiştir. Zira biliyorsunuz, “kanunu bilmemek mazeret değildir.”
Dolayısı ile bu tespitten sonra artık başka bir şey yazmanın abesle iştigal
olacağı ortada olup işverenlere, meslektaşlarımıza ve ülkemize hayırlı olsun
diyoruz.

İŞ HUKUKUNDA
NORMAL FAZLA ÇALIŞMA
Av. Çetin AĞIR1

1. Kavram
Çalışma yaşamının ihtiyaçları, bazı durumlarda günlük ve haftalık çalışma sürelerinin aşılması sonucunu kaçınılmaz olarak doğurmaktadır. İşte bu
durum, Kanun’da belirtilen normal çalışma sürelerinin dışında çalışılmaya devam edilmesine, başka bir deyişle fazla çalışmaya yol açmaktadır.
Çalışanların ‘mesai yapmak’ dedikleri fazla çalışma, 4857 sayılı İş Kanunu’nun
41–43. maddeleri arasında düzenlenmiş olup, İş Kanunu 41. maddesinde fazla
çalışma, ‘Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırk beş saati aşan çalışmalardır.’ Şeklinde; aynı maddenin 3. fıkrasına göre ise fazla süreyle çalışma
‘Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle kırk beş saatin altında belirlendiği
durumlarda yukarıda belirtilen esaslar dâhilinde uygulanan ortalama haftalık
çalışma süresini aşan ve kırk beş saate kadar yapılan çalışmalar.’ şeklinde
tanımlanmıştır.
Yine aynı maddede, 63. madde hükmüne göre denkleştirme esasının uygulandığı hallerde, işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık iş
süresini aşmamak koşulu ile bazı haftalarda toplam kırk beş saati aşsa dahi
bu çalışmaların fazla çalışma sayılmayacağı belirtilmiştir.
Keza, 16.14.2004 tarihli İş Kanunu’na İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği’nin2 3. maddesinde fazla çalışma ve fazla sürelerle
çalışma şu şekilde tanımlanmıştır:
a) Fazla çalışma: İş Kanun'unda yazılı koşullar çerçevesinde haftalık 45
saati aşan çalışmaları,
b) Fazla sürelerle çalışma: Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle 45
saatin altında belirlendiği durumlarda bu çalışma süresini aşan ve 45 saate
kadar yapılan çalışmaları ifade eder.’

1
2

İstanbul Barosu Avukatlarından
Bundan sonra ‘Fazla Çalışma Yönetmeliği’ olarak anılacaktır.
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2. Fazla Çalışmanın Şartları
A. Fazla Çalışma Nedenlerinin Varlığı
İş Kanunu’nun 41. maddesinde fazla çalışma nedenleri şu şekilde belirtilmiştir. ‘Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması
gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir.’
a. Ülkenin Genel yararı dolayısıyla fazla çalışma:
İş Kanunu’nun 41. maddesinde örnek kabilinden ifade edilen fazla çalışma
sebeplerinden ilki ülkenin genel yararıdır. Bu kavramın çok muğlâk olduğu
ortadadır.3
b. İşin Niteliği Dolayısıyla Fazla Çalışma:
Yasada belirtilen fazla çalışma nedenlerinden diğeri de işin niteliğidir.
Parça başına iş yapılan iş yerlerinde üretilen malın belirli bir süre içerisinde
teslim edilmesi ve bu teslimatın normal çalışma süreleri ile yapılacak olan çalışmalarla yetişemeyeceğinin anlaşılması halinde yapılacak olan fazla çalışma
işin niteliği gereğidir.
c. Üretimin Arttırılması Dolayısıyla Fazla Çalışma:
İş Kanunu’nda belirtilen fazla çalışma nedenlerinden biri de üretimin arttırılmasıdır. Üretim kavramından kasıt sadece mal üretimi olmayıp hizmet
üretiminin arttırılmasına matuf fazla çalışmalar da bu kapsamda değerlendirilebilir.
Madde metninden de anlaşılacağı üzere fazla çalışma nedenleri sınırlı olarak sayılmamış, ‘gibi’ sözcüğüyle, benzer nedenlerle fazla çalışmalar da yapılabileceği belirtilmiştir.4
B. İşveren Talebi
Fazla çalışmanın yapılabilmesi, öncelikle işveren iradesinin bu yönde olmasını gerektirir. İşverenin talimatı veya bilgisi olmaksızın, işçinin kendiliğinden fazla çalışma yapması, fazla çalışma ücretine hak kazandırmaz.5 İşveren
iradesinin zımni olması da mümkündür. Şöyle ki, işçinin fazla çalıştığını bilmesine rağmen bu duruma ses çıkarmayan işverenin, talimatı veya bilgisi olmaksızın işçinin kendiliğinden fazla çalışma yaptığı savını ileri sürmesi mümkün değildir.
İşveren tarafından açık veya zımni bir şekilde fazla çalışma talebinde bulunulmamasına rağmen işçi, fazla çalışma yapmış ise fazla çalışmanın işveren
3
4
5

Mollamahmutoğlu, Hamdi/Astarlı, Muhittin: İş Hukuku, 4. Bası, Ankara 2011, Turhan Kitabevi
s.1083
Süzek, Sarper: İş Hukuku, 7. Tıpkı Basım, İstanbul 2011, s.749
Tunçomağ, Kenan /Centel, Tankut: İş Hukukunun Esasları, 2. Bası, İstanbul 1999, s.142,
Şakar, Müjdat: http://www.muhasebetr.com/makaleler/027 (Fazla Çalışma ve Fazla Çalışma
Sorunları)
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malvarlığında yarattığı zenginleşme oranında, işveren aleyhinde sebepsiz zenginleşme hükümleri dolayısıyla talepte bulunma hakkının olduğunu düşünmekteyiz.
C. İşçi onayı
İş Kanunu 41/7 de Fazla sürelerle çalışmak için işçinin onayının alınması
gerektiği açıkça belirtilmiş, fazla çalışmayla ilgili ise onaydan bahsedilmemiştir. Ancak, Fazla Çalışma Yönetmeliği’nin 9. maddesinde ‘Fazla çalışma ve
fazla sürelerle çalışma yaptırmak için işçinin yazılı onayının alınması gerekir. Zorunlu nedenlerle veya olağanüstü durumlarda yapılan fazla çalışma
ve fazla sürelerle çalışma için bu onay aranmaz.
Fazla çalışma ihtiyacı olan işverence bu onay her yılbaşında işçilerden
yazılı olarak alınır ve işçi özlük dosyasında saklanır.’ şeklinde hüküm bulunmaktadır.
Madde metinlerinden de anlaşılacağı üzere İş Kanunu’nda yazılı onaydan
bahsedilmiş olmamasına rağmen, Fazla Çalışma Yönetmeliği’nde bu onayın
hem fazla çalışma hem de fazla sürelerle çalışma yönünden yazılı olması, fazla
çalışma yönünden ise onayın ayrıca her yılbaşında alınması ve işçinin özlük
dosyasında saklanması hususları belirtilmiştir.
Bu onay, işçinin işe girişi sırasında yahut işe girişinden sonra hizmet veya
toplu iş sözleşmeleriyle alınabilir.6 İşçinin evvelki yıl açısından onay vermiş
olması ona, bir sonraki yıl için de fazla çalışmaya onay vermesi yükümlülüğünü yüklemez. İşçi, kendi durumunu değerlendirerek yeni yıl için bu onayı
vermeyebilir.7
Süzek, Soyer ve Narmanlıoğlu’na göre8 işçi onayı hizmet akdi yahut toplu iş sözleşmeleriyle önceden alınmışsa daha sonra yazılı onayının alınması
zorunluluğu kalmayacaktır. Bu yazarlara göre, Yönetmeliğin işçilerin yazılı
onayını her yılbaşında alma zorunluluğunu getiren kuralını fazla çalışma için
sözleşmelerde bu yönde hüküm bulunmayan hallerle sınırlı olarak uygulamak
gerekir.
Oysa belirtilen bu kural, işçiyi koruyucu mahiyette olup, hizmet veya toplu
iş sözleşmeleriyle önceden alınan yazılı onayın bir yıldan fazla süreyi şamil
olacak şekilde yorumlanması düzenlemenin amacına aykırılık teşkil edecektir. Zira öncelikle getirilen bu düzenlemenin işçiyi koruyucu mahiyette olması
dolayısıyla emredici olduğunu düşünmek gereklidir. Ayrıca, sözleşmelerle önceden alınan yazılı onayın bir yıldan fazla süreyi şamil olacak şekilde yorum6
7
8

Çelik, Nuri: İş Hukuku Dersleri, Yenilenmiş 24. Bası, İstanbul 2011, s.351
Mollamahmutoğlu/Astarlı: İş Hukuku, Ankara, 2011, s.1085
Süzek, Sarper: İş Hukuku, s.749; Narmanlıoğlu, Ünal: İş Kanun'una Göre Fazla Çalışma
ve Karşılığı (Sicil İş Hukuku Dergisi, Sayı 17, 2010), s.28.; Soyer, Polat: Yeni Düzenlemeler
Karşısında Fazla Saatlerle Çalışmaya İlişkin Bazı Düşünceler (Legal İş Hukuku ve Sosyal
Güvenlik Hukuku Dergisi, Sayı 3, 2004), s.797
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lanması halinde sözleşmenin üzerinden bir yıl geçtikten sonra fazla çalışma
yapmaktan kaçınan işçinin iş akdinin haklı nedenle feshi durumunu gündeme
getirebilecektir.
Kanımızca, hizmet veya toplu iş sözleşmeleriyle önceden alınan yazılı onayın, alındığı tarihten itibaren bir yıl için geçerli olacağını kabul etmek gereklidir.
Yargıtay’da fazla mesai için sözleşmede hüküm olsa dahi, her yıl yeniden
işçinin muvafakatinin alınması gerektiğini, bu nedenle, sözleşmede fazla mesai
yapmaya davacının rıza gösterdiğine ilişkin hükmün ancak ilk yıl için geçerli
olduğunun kabul edilebileceğini, davacının yapmadığı iddia edilen fazla mesainin zorunlu olmadığını belirterek aynı görüşü benimsemiştir.9
Şu halde, fazla çalışma ve/veya fazla sürelerle çalışmanın ilk koşulu, işçinin onayını almaktır. Ancak, bu onay alınmamasına rağmen işçi fazla çalıştırılmışsa, bu çalışmalara hukuki sonuç bağlanmalıdır. Zira getirilen bu düzenleme işçiyi koruyucu mahiyette olduğundan, işçi aleyhinde yorumlanamaz.
Fazla çalışma ile ilgili olarak işçinin onayı alındıktan ve işveren tarafından
fazla çalışma yapılacağı işçiye önceden bildirildiği takdirde işçinin artık fazla çalışma yükümlülüğü doğar. Bu onayın işçinin hür iradesiyle verilmesi de
zorunludur.10 İşçiye mobbing uygulanmak suretiyle alınan onay, hür iradeyle
gerçekleşmediği için geçerli değildir.
Ancak işçinin fazla çalışmaya onay vermiş olması, her zaman fazla çalışma
yapmak zorunda olduğu anlamına gelmez. Fazla Çalışma Yönetmeliği’nin 8.
maddesine göre iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesiyle önceden veya sonradan fazla çalışmayı kabul etmiş olsa dahi sağlık durumunun elvermediği
hekim raporu ile sabit olan işçiye fazla çalışma yaptırılamaz. Bu gibi hallerde
işçinin fazla çalışmaya zorlanmaması iyi niyet kuralı gereğidir.11
Bu düzenleme de dikkate alındığında, işçinin haklı bir sebep olmadan
fazla çalışma yapmaktan kaçınması halinde işveren tarafından iş akdinin
haklı sebeple feshedilebileceği sonucuna varmak gerekir.12
9

Yargıtay 9 Hukuk Dairesi 2006/10028 E, 2006/13006 K, 08.05.2006 T. (Kazancı İçtihat Bilgi
Bankası, 12.03.2012)
10 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2008/39681 -E, 2010/25700 -K, 23.9.2010 -T Davacı işçinin işten
çıkartıldığı konusunda taraf iradeleri birleşmektedir. Davalı taraf işçinin başka iş yerinde
çalışması nedeniyle iş sözleşmesini feshettiğini iddia etmiş ancak kanıtlayamamıştır. Öte yandan
davacı fazla çalışma süreleri ile ilgili işverenle görüşmeye gidildiğinde işverenin ellerinden
muvafakatname almak istediği vermeyince iş sözleşmesini feshettiğini ileri sürmüştür. Fazla
çalışmalar için işçinin muvafakatinin alınması yasal koşuldur. İşçinin çalışma sürelerinin
belirlenmesini istemesi doğal hakkıdır. O halde gerek davacının iddia ettiği fesih nedeni, gerek
davalının savunma olarak getirdiği kanıtlanamayan fesih sebebi birlikte değerlendirildiğinde
feshin haksız olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle kıdem ve ihbar tazminatlarına hükmedilmesi
gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir. (Kazancı İçtihat Bilgi
Bankası, 12.03.2012)
11 Mollamahmutoğlu/Astarlı: İş Hukuku, Ankara, 2011, s.1084
12 Çelik, Nuri: İş Hukuku Dersleri, 2011, s.352
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Fazla çalışmaya onay vermiş olan işçinin, bu çalışmayı yapmaktan kaçınması noktasındaki haklı sebep kavramı üzerinde durulmak gerekir. Öncelikle
haklı sebebin gerçekleşip gerçekleşmediği, somut olaya göre hakkaniyet unsuru dikkate alınarak hâkim tarafından takdir edilecektir. Yargıtay, fazla çalışmaya katılması için bir kez uyarılan işçinin fazla çalışmaya katılmaması
halinde iş sözleşmesinin feshinin haklı kabul edilemeyeceğini belirtmiş, bu
nedenle ihbar ve kıdem tazminatı istekleri konusunda tanzim edilecek bilirkişi
raporuna göre isteklerin kabulü gerektiğini düşünmüştür.13
Keza, işveren tarafından evvelce yaptırılan fazla çalışma ücretlerinin hiç
veya düzenli ödenmemesi durumunda işçinin fazla çalışma yapmaktan kaçınması halinde işverenin hizmet akdini feshi, haklı görülemez.
İşçinin, hastalık yahut kaza gibi nedenlerle fazla çalışma yapmaktan kaçınması ise işçi açısından haklı bir sebep olarak görülebilir. Yakınlarından
birinin hastalık yahut kaza sebebiyle işçinin bakımına ihtiyaç duymaları da
işçi açısından haklı sebep olarak kabul edilebilir.14
Yasal koşullar gerçekleşmiş olmasına rağmen işçi, haklı bir sebep olmadan birden fazla kereler fazla çalışma yapmaktan kaçınıyor ise bu durumda
İş Kanunu’nun 25/2-h hükmü uyarınca iş akdi işveren tarafından haklı nedenle feshedilebilir. Zira bu durumda işçi, yapmakla ödevli bulunduğu görevleri
kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmektedir.
Fazla çalışmayla ilgili olarak işçinin onay verme zorunluluğu hususuna
gelince; bir görüşe göre işçinin onay verme zorunluluğu bulunmamaktadır. Şu
halde, fazla çalışmaya onay vermeyen işçinin iş akdi, haklı nedenle feshedilemeyecektir.15
Diğer bir görüşe göre, üretimin arttırılması amacıyla yaptırılması istenen
fazla çalışmanın işçi tarafından geçerli olmayan bir sebeple reddedilmesi, işyerinin daha verimli çalışmasına karşı koymak anlamını taşıyacağından, böyle
bir durumda İş Kanunu’nun 22. maddesi uyarınca iş akdi bildirim öneline
uymak suretiyle feshedilebilir.16
818 sayılı Borçlar Kanunu 329. maddesi, ‘Akit ile tayin edilen yahut adet
mucibince icap eden iş miktarından ziyade bir işin ifasına zaruret hâsıl olup
da işçi bunu yapmaya muktedir olur ve imtinaı da hüsnüniyet kaidelerine
muhalif bulunursa cebrolunacağını, yapılan bu iş için ücrete hak kazanacağını’ düzenlemiştir.
Benzer bir düzenleme 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 398. maddesinde
şu şekilde yer bulmuştur: ‘Fazla çalışma, ilgili kanunlarda belirlenen nor13 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2004/25446-E, 2005/16086-K, 09.05.2005-T (Kazancı İçtihat Bilgi
Bankası, 12.03.2012)
14 Mollamahmutoğlu/Astarlı: İş Hukuku, Ankara, 2011, s.1084
15 Süzek, Sarper: İş Hukuku, s.749
16 Mollamahmutoğlu/Astarlı: İş Hukuku, Ankara, 2011, s.1084–1085
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mal çalışma süresinin üzerinde ve işçinin rızasıyla yapılan çalışmadır. Ancak, normal süreden daha fazla çalışmayı gerektiren bir işin yerine getirilmesi zorunluluğu doğar, işçi bunu yapabilecek durumda bulunur ve aynı
zamanda kaçınması da dürüstlük kurallarına aykırı olursa işçi, karşılığı
verilmek koşuluyla, fazla çalışmayı yerine getirmekle yükümlüdür.’
Görüleceği üzere Kanun Koyucu, MK 2. maddedeki dürüstlük kuralının
uygulanması gerektiğini kanımızca yerinde olarak kabul etmiştir.
Şu halde, Yasadaki bu düzenleme doğrultusunda, işçinin fazla çalışmayı
reddetmesinin dürüstlük kuralına aykırılık oluşturduğu durumda da iş akdinin haklı nedenle feshedilebileceğini kabul etmek gerekir.17 Dürüstlük kuralına aykırılığın tespiti somut olaya göre hâkim tarafından belirlenecektir.
Yasadaki ‘…bir işin yerine getirilmesi zorunluluğu doğar,…’ şeklindeki
düzenlemeyi, zorunlu nedenlerle fazla çalışmak anlamında değerlendirmemek gerekir. Zira, zorunluluğun doğması, üretimin arttırılması ihtiyacı sebebiyle de gerçekleşebilir.
D. Fazla Çalışma Yasaklarının Bulunmaması
İşçinin fazla çalışma yapabilmesi için fazla çalışma yasaklarının da bulunmaması gereklidir. Fazla çalışma yasakları İş Kanunu’nun 41. maddesinin 6.
Fıkrasında şu şekilde belirtilmiştir: ‘63 üncü maddenin son fıkrasında yazılı sağlık nedenlerine dayanan kısa veya sınırlı süreli işlerde ve 69 uncu
maddede belirtilen gece çalışmasında fazla çalışma yapılamaz.’ Keza, Fazla
Çalışma Yönetmeliğinin 7 ve 8. maddelerinde de fazla çalışma yapılamayacak
işler belirtilmiştir. Adı geçen yasaklar, fazla çalışma yapılamayacak işler ve
fazla çalışma yaptırılamayacak işçiler olarak iki alt başlık halinde belirtilebilir.
a. Fazla Çalışma Yapılamayacak İşler
Fazla Çalışma Yönetmeliği’nin 7. maddesine göre fazla çalışma yapılamayacak işler şunlardır.
i) İş Kanunu’nun 63. maddesinin son fıkrası uyarınca sağlık kuralları bakımından günde ancak 7,5 saat ve daha az çalışılması gereken işlerde çalışan işçiler: İş Kanunu’nun 63. maddesi uyarınca çıkarılan
15 Nisan 2004 tarihli ‘ Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk
Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik’ uyarınca
bazı işçiler günde 7,5 saatin üzerinde çalıştırılamayacaklarıdır.
Bu işler; Yönetmeliğin 4. maddesinde belirtilen şu işlerdir: ‘Kurşun ve arsenik işleri, cam sanayii işleri, cıva sanayii işleri, çimento sanayii işleri, havagazı ve kok fabrikalarıyla termik santrallerdeki işler, çinko sanayii işleri, bakır
sanayii işleri, alüminyum sanayii işleri, demir ve çelik sanayii işleri, döküm
17 Tunçomağ /Centel: İş Hukukunun Esasları, s.145; Çelik, Nuri: İş Hukuku Dersleri, 2011,
s.352
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sanayii işleri, kaplamacılık işleri, karpit sanayii işleri, asit sanayii işleri, akümülatör sanayii işleri, kaynak işleri, madenlere su verme işleri, kauçuk işlenmesi işleri, yeraltı işleri, radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işler,
gürültülü işler (gürültü düzeyi 85 db(a)’yı aşan), pnömokonyoz yapan tozlu
işler ve tarım ilaçları kullanımı işleri’
ii) Gece Döneminde Yapılan Çalışmalar: İş Kanunu’nun 69/3. maddesine göre ‘İşçilerin gece çalışmaları yedi buçuk saati geçemez.’ Bu yasak
sayesinde gece yapılan çalışmalara, daha yorucu olması sebebiyle sınır konulması sağlanmıştır. Çalışma hayatında “gece” en geç saat 20.00’de başlayarak
en erken saat 06.00’ya kadar geçen ve her halde en fazla on bir saat süren
dönemdir.
Gece çalışmalarına ilişkin uygulanacak farklı hükümler dolayısıyla bazı
işlerin hem gece hem de gündüz saatlerine rastlaması halinde yapılan işin
gece mi yoksa gündüz mü olduğunun tespiti önemlidir. Bu durumun tespiti
07.04.2004 tarihli ‘Postalar Halinde İşçi Çalıştırarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve esaslar Hakkında Yönetmelik’ de yapılmıştır. Adı
geçen Yönetmeliğe göre (m. 7/2) yasal çalışma süresinin yarısından çoğu gece
dönemine rastlayan işler gece işidir. Gece gündüz çalışmalarının eşit olması
halinde ise işçi lehine yorum ilkesi gereğince bu işin gece işi sayılması yönündeki görüş kanımızca da doğrudur.18
iii) Maden ocakları, kablo döşemesi, kanalizasyon, tünel inşaatı
gibi işlerin yer ve su altında yapılanlarında çalıştırılan işçiler: Fazla
Çalışma Yönetmeliği’nin 7/c maddesine göre ‘Maden ocakları, kablo döşemesi,
kanalizasyon, tünel inşaatı gibi işlerin yer ve su altında yapılanlarında’ fazla çalışma yapılamaz. Madde metnindeki ‘gibi’ sözcüğünden anlaşılacağı üzere
yer ve su altında olan benzer işlerde de fazla çalışma yasağının uygulanacağını
düşünmek gerekir. Ancak, belirtilen işlerin yer ve su üstündeki bölümleri açısından fazla çalışma yasağı getirilmemiştir.19 Bu nedenle, maden ocaklarından
çıkartılan madenlerin sevkiyatını yapan şoförler açısından böyle bir yasak bulunmamaktadır. İşçi sağlığını koruyucu bir sınırlama getirdiğinden kanımızca
Yönetmelikteki bu düzenleme yerindedir.
b. Fazla Çalışma Yaptırılamayacak İşçiler
Fazla Çalışma Yönetmeliği'nin 8. maddesine göre aşağıdaki işçiler fazla
çalıştırılamayacaklardır.
i) 18 yaşını doldurmamış işçiler:
Bu yasaktaki temel amaç, çocuk işçilerin korunması ve fazla çalıştırılarak sağlıklarının bozulmasını engellemektir. İş Kanunu burada cinsiyet ayrımı
18 Çelik, Nuri: İş Hukuku Dersleri, 2011, s.343; Yamakoğlu, Efe: Türk İş Hukukunda fazla
Saatlerle Çalışma, İstanbul 2011, Kazancı Hukuk Yayınevi s.83
19 Yamakoğlu, Efe: Fazla Saatlerle Çalışma, İstanbul 2011, s.85
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yapmamaktadır. Keza Kanun’un lafzından da anlaşılacağı üzere fazla çalışma
için yaş kriteri getirilmiş olduğundan evlenme yoluyla ergin olan yahut mahkeme kararıyla ergin kılınan kişi 18 yaşını doldurmadığı takdirde fazla çalışma
yasağı bunlar hakkında da uygulanacaktır.20
İş Kanunu’ndaki bu düzenlemenin, ergin kılınan kişiler açısından da fazla çalışma yasağı getirmiş olması kanımızca isabetsizdir. Zira temyiz kudreti
olan ve kısıtlı bulunmayan bir kişi ergin kılınmışsa medeni hakları kullanma
ehliyetine tam olarak sahiptir. Bu duruma rağmen fazla çalışma yasağının tam
fiil ehliyetli bir kişiye, küçük olduğu mülahazasıyla, uygulanması kanımızca
doğru değildir. Özellikle, evlenme yoluyla ergin kılınan ancak 18 yaşını doldurmamış işçinin, Türkiye şartlarında ailesini geçindirme yükümlülüğü varken, fazla çalışma yapmasının engellenmesi uygun değildir. Kanımızca İş Kanunu’ndaki yaş kriterinin erginlik kriteri olarak değiştirilmesi gerekmektedir.
ii) Sağlıklarının elvermediği hekimin raporu ile belgelenen işçiler:
Fazla Çalışma Yönetmeliği’nin 8/b maddesine göre, ‘İş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi ile önceden veya sonradan fazla çalışmayı kabul etmiş olsalar
bile sağlıklarının elvermediği işyeri hekiminin veya Sosyal Sigortalar Kurumu
Başkanlığı hekiminin, bunların bulunmadığı yerlerde herhangi bir hekimin raporu ile belgelenen işçiler’ fazla çalıştırılamazlar. Doktrinde bu işçilere fazla
sürelerle çalışma da yapılamayacağı haklı olarak belirtilmiştir.21
iii) Yeni doğum yapmış ve çocuk emziren işçiler:
Fazla Çalışma Yönetmeliği’nin 8/c maddesine göre, ‘İş Kanunu’nun 88 inci
maddesinde öngörülen Yönetmelikte belirtilen gebe, yeni doğum yapmış ve
çocuk emziren işçiler’ fazla çalıştırılamazlar.
iv) Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçiler:
Kısmi Süreli İş Sözleşmesi, İş Kanunu’nun 13/1. maddesinde ‘İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal
işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmi
süreli iş sözleşmesidir.
Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi, ayırımı haklı kılan bir neden olmadıkça, salt iş sözleşmesinin kısmi süreli olmasından dolayı tam
süreli emsal işçiye göre farklı işleme tabi tutulamaz. Kısmi süreli çalışan işçinin ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri, tam süreli emsal işçiye
göre çalıştığı süreye orantılı olarak ödenir.
Emsal işçi, işyerinde aynı veya benzeri işte tam süreli çalıştırılan işçidir.
İşyerinde böyle bir işçi bulunmadığı takdirde, o işkolunda şartlara uygun işyerinde aynı veya benzer işi üstlenen tam süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan
işçi esas alınır.
20 Yamakoğlu, Efe: Fazla Saatlerle Çalışma, İstanbul 2011, s.84
21 Yamakoğlu, Efe: Fazla Saatlerle Çalışma, İstanbul 2011, s.85
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İşyerinde çalışan işçilerin, niteliklerine uygun açık yer bulunduğunda kısmi süreliden tam süreliye veya tam süreliden kısmi süreliye geçirilme istekleri
işverence dikkate alınır ve boş yerler zamanında duyurulur. ’ şeklinde belirtilmiştir.
Çalışma Süreleri Yönetmeliği’nin 6. maddesinde ise Kısmi süreli iş sözleşmesi, ‘İşyerinde tam süreli iş sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın üçte
ikisi oranına kadar yapılan çalışma kısmi süreli çalışmadır.’ şeklinde tanımlanmıştır.
Fazla Çalışma Yönetmeliği’nin 8. maddesinin (d) bendine göre,’kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçiler fazla/fazla sürelerle çalıştırılamazlar.’
Yönetmelikte belirtilmiş olduğu üzere, kısmi süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan işçilere fazla çalışma yaptırılamayacağı gibi bu işçiler, fazla sürelerle
de çalıştırılamazlar.
Yukarıda belirtmiş olduğumuz fazla çalışma yapamayacak işler ve işçilere
ilişkin yasakların temel sebepleri işçilerin sağlığını ve iş güvenliğini korumaktır. Oysa kısmi süreli iş sözleşmeleriyle çalışan işçilere ilişkin getirilen fazla
çalışma ve/veya fazla süreli çalışma yasağında bu mülahazalardan bahsedilmeyecektir.22
Kural olarak işçi birden fazla işverenin yanında kısmi süreli iş sözleşmeleriyle çalışabilecektir. Yönetmelikte getirilen yasağın en önemli amaçlarından
biri de budur.23 Bu yasak getirilmemiş olsaydı işçinin birden fazla işverenin
yanında çalışma imkânı ortadan kalkacaktı.24
Yasağın getirilmesindeki temel amaçlardan birisi de kısmi süreli iş sözleşmelerinin özendirilmemesidir.
Doktrinde benimsenen bir görüşe göre ise, bu yasaklayıcı düzenleme,
Anayasa’nın 48. maddesindeki sözleşme ve çalışma özgürlüğüne aykırıdır.25
Zira; işçinin bu konudaki sözleşme yapma iradesi elinden alınmış olacaktır.
Bu nedenle Yönetmeliğin iş bu maddesi iptal edilmeli yahut hâkim tarafından
iş Kanunu’na ve Anayasa’ya aykırılıktan dolayı resen uygulanmamalıdır.26
Adı geçen yönetmelikte İş Kanunu’nda olmayan bir yasak getirilmiştir. Kanaatimizce, yasaları açıklayıcı mahiyette olması gereken yönetmeliklerde yasada olmayan bir yasağın getirilmesi isabetli değildir.27
22
23
24
25

Yamakoğlu, Efe: Fazla Saatlerle Çalışma, İstanbul 2011, s.86
Yamakoğlu, Efe: Fazla Saatlerle Çalışma, İstanbul 2011, s.87
Yamakoğlu, Efe: Fazla Saatlerle Çalışma, İstanbul 2011, s.87
Anayasa m. 48 ‘Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir. Özel
teşebbüsler kurmak serbesttir. Devlet, özel teşebbüslerin millî ekonominin gereklerine
ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak
tedbirleri alır.’
26 Süzek, Sarper: İş Hukuku, s.752
27 Yamakoğlu, Efe: Fazla Saatlerle Çalışma, İstanbul 2011, s.88
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Ancak, yasağın kendisi Anayasa’ya ve/veya İş Hukuku’nun ruhuna aykırı
değildir. Zira; kısmi süreli iş sözleşmelerindeki fazla (sürelerle) çalışma yasağının temel amacı, yukarıda da belirtmiş olduğumuz gibi işçinin birden fazla
işverenin yanında çalışmasını sağlamak ve bu kurumun özendirilmesini engellemektir. Bu nedenlerle kurumunun getiriliş amacına uygun olarak yasaklar
konulmuştur.
Bir an için karşı görüşteki yazarların görüşüne kabul edecek olursak, kısmi
süreli iş sözleşmesiyle çalışan bir işçinin evvelden onay vermesine rağmen, fazla çalışmayı veya fazla sürelerle çalışmayı reddetmesi halinde, İş Kanunu’nun
25/2-h maddesine göre iş akdinin feshedilmesi gündeme gelebilecektir.
Burada üzerinde durulması gereken bir diğer nokta ise, kısmi sürelerle
birden fazla işveren yanında çalışan işçinin fazla çalışma ücretini kimden alacağı hususudur. Örneğin; (A) işvereninin yanında haftalık 20 saat, (B) işvereninin yanında ise (30) saat çalışan işçi toplamda 50 saat çalışmış olduğuna göre,
haftalık çalışma süresinden 5 saat daha fazla çalışmış olacaktır. Bu durumda
işçi bu fazla çalışma ücretini hangi işverenden talep edecektir?
Bir görüşe göre; kişisellik ilkesi gereği haftalık çalışma süresi hangi işverenin yanında aşılıyorsa fazla çalışma ücretini verme yükümlülüğü altına o
işveren girecektir.
Bu görüşü, fazla çalışma durumunun gerçekleştiğinin o işveren tarafından
biliniyor olması şartıyla destekleyenler vardır. Zira, fazla çalışmanın zaten ilk
unsuru işveren bilgisi dâhilinde olmasıdır.28
Günay ise, kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçinin her bir işvereni ile
yaptığı çalışmanın kırk beş saate kadar olan kısmının fazla saatlerle çalışma;
yasak olmasına rağmen bunun üzerindeki bölümü ise fazla çalışma olarak
kabul edilmesi gerektiğini düşünmektedir.29 Bu görüş, kişisellik ilkesine aykırılık teşkil edeceği gibi, bu durumda işçinin ‘fazla çalışma’ yapabilmesi çoğu
zaman fiilen mümkün olmayacaktır.
Kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçilerin, fazla çalışma yasağına uyulmaması halinde fazla çalışma ücretine hak kazanacakları ise ortadadır. Ancak,
bu durumda ilgili işverene hukuki veya cezai yaptırım uygulanması yönünde
her hangi bir düzenleme getirilmemiştir. Bu eksiklik, getirilen bu sınırlandırıcı
düzenlemenin uygulanabilirliğini zayıflatacak bir durumdur.30
3. Fazla Çalışmanın Azami Süresi
İş Kanunu 41/8’e göre ‘Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda iki yüz
yetmiş saatten fazla olamaz.’ Fazla Çalışma Yönetmeliği’nin 5. maddesinde
28 Bkz. s. 7
29 Günay, Cevdet İlhan: Türk İş Hukukunda Fazla Sürelerle Çalışma Ücreti, Yetkin Yayınları,
Ankara 2007 s.78
30 Yamakoğlu, Efe: Fazla Saatlerle Çalışma, İstanbul 2011, s.93
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de ‘Fazla Çalışmada Sınır’ başlığı altında benzer mahiyette ve şu şekilde bir
düzenleme yapılmıştır: ‘Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda iki yüz yetmiş saatten fazla olamaz. Bu süre sınırı, işyerlerine veya yürütülen işlere
değil, işçilerin şahıslarına ilişkindir.
Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sürelerinin hesabında yarım
saatten az olan süreler yarım saat, yarım saati aşan süreler ise bir saat
sayılır.’
Görüleceği üzere yılda iki yüz yetmiş saatin üzerinde fazla çalışma yapılamayacağı açıkça belirtilmiştir. Bu sınırın işçinin şahsına ilişkin bir sınır olması hasebiyle, işyerinde farklı işçilerle toplam iki yüz yetmiş saatin üzerinde
fazla çalışma yapmaya her hangi bir engel yoktur.31
Günlük azami çalışma süresine ilişkin gerek İş Kanunu’nda gerekse Çalışma Süreleri Yönetmeliği’nin 4/3. maddesinde günlük çalışma süresinin her ne
sebeple olursa olsun 11 saati aşamayacağı hükme bağlanmıştır.
Günlük ve yıllık azami çalışma süreleri belirlenmiş olmasına rağmen bu
sınırı aşan çalışmalarda hukuki sonuç bağlanması gerekir. Zira, bahsi geçen
düzenlemeler niteliği itibariyle işçiyi koruyucu mahiyette olup, azami sınırı
aşan fazla çalışmalara hukuki sonuç bağlanmaması işçi aleyhinde sonuç doğuracaktır.32
Yıllık 270 saatin üzerindeki fazla çalışmalara işçi tarafından önceden onay
verilse bile işçinin daha sonra bunu reddetme hakkı vardır. Bu durumda işverenin iş akdini haklı nedenle feshetme imkânı bulunmamaktadır.
Yıllık 270 saatin üzerinde yapılan fazla çalışmalarla ilgili olarak, herhangi
bir idari ve cezai yaptırım getirilmemiştir. Bu eksiklik de getirilen sınırlandırıcı düzenlemenin uygulanabilirliğini zayıflatacak bir durumdur.33
4. Fazla Çalışmanın İspatı
4857 sayılı İş Kanunumuzda fazla çalışmanın ispatına ilişkin özel bir hüküm bulunmamaktadır. Medeni Kanunumuzun 6. maddesi uyarınca ‘Kanunla
aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri, hakkını dayandırdığı
olguların varlığını ispatla yükümlüdür.’
Bu nedenle fazla çalışmanın yapıldığını kural olarak davacı işçi ispat edecektir. İspat külfeti belirlenirken, yapılacak ispatın ancak bir şeyin varlığına
işaret etmesi de dikkate alınmakta; bir şeyin olmadığına, bulunmadığına, gerçekleşmediğine yönelik ispat iddia sahibinden beklenmemektedir. Bu nedenle,
ücret borcuna ilişkin bu gibi durumlarda, ispat yükü yer değiştirmekte ve ücret ödeme borcu altında bulunan işverenin, ödeme yaptığını ispat etmesi aran31 Süzek, Sarper: İş Hukuku, s.750
32 Süzek, Sarper: İş Hukuku, s.751
33 Yamakoğlu, Efe: Fazla Saatlerle Çalışma, İstanbul 2011, s.63
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maktadır. Başka bir ifadeyle, ücret almadığını ileri süren işçinin ücret almadığını değil, işverenin, ücret ödeme borcu altında olduğu için, ücret ödediğini
(borcun sona ermesi sonucunu doğuran bu olayı) ispat etmesi gerekmektedir.
Bu açıdan bakıldığında söz konusu durumun, Türk Medeni Kanunu’nun
6. maddesindeki ‘Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her
biri, hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür.’ şeklinde ifade edilen genel ispat yükü kuralına uygun olduğu görülmektedir.
İş Kanunu’nun ‘Ücret hesap pusulası’ kenar başlıklı 37. maddesindeki düzenleme de bu amaca matuftur: “İşveren işyerinde veya bankaya yaptığı ödemelerde işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin özel işaretini taşıyan bir pusula vermek zorundadır. Bu pusulada ödemenin günü ve ilişkin
olduğu dönem ile fazla çalışma hafta tatili, bayram ve genel tatil ücretleri gibi
asıl ücrete yapılan her çeşit eklemeler tutarının ve vergi, sigorta primi, avans
mahsubu, nafaka ve icra gibi her çeşit kesintilerin ayrı ayrı gösterilmesi gerekir. Bu işlemler damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır”. Şu halde,
ücret ödeme borcunu kural olarak işverenin ispatlaması gerekir.
İçi, fazla çalışma yaptığını kural olarak aşağıdaki delillerle ispat edebilecektir.
A. Tanık
Tanıklık, dava dışındaki kişilerin dava konusu ile ilgili bir vaka hakkında, dava dışında bizzat edilmiş oldukları bilgiyi mahkemeye bildirmeleridir.34
İşçinin fazla çalışma yaptığı yönündeki iddiası bir hukuki fiil iddiasıdır ve bu
yüzden, tanık dâhil, her türlü delil ile ispatlanabilir.35 Tanık delili, 6100 sayılı
HMK’nın 240–265. maddeleri arasında düzenlenmiş olan takdiri bir delil olup,
hâkim tanık ifadeleri ile bağlı değildir.
Fazla çalışma yaptığı iddiasında bulunan işçinin iddiasının kabul edilebilmesi için, tanık beyanları soyut ifadelere dayanmamalıdır, dinlenilen tanıklar
tercihen işyerinde çalışan diğer işçiler ve/veya işyeri şartlarını gözlemleyebilecek kişilerden olmalıdırlar.
Fazla çalışmanın ispatı konusunda işyeri kayıtları, özellikle işyerine giriş
çıkışı gösteren belgeler, işyeri iç yazışmaları, delil niteliğindedir. Ancak, fazla çalışmanın bu tür yazılı belgelerle kanıtlanamaması durumunda tarafların
dinletmiş oldukları tanık beyanları ile sonuca gidilmesi gerekir. Bunun dışında 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.

34 Kuru, Baki/Arslan, Ramazan/Yılmaz, Ejder: Medeni Usul Hukuku 22. Baskı, Yetkin Yayınları,
Ankara 2011, s.431
35 Tunçomağ /Centel: İş Hukukunun Esasları, s.146
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Yargıtay, işveren aleyhinde dava açan işçilerin birbirlerine tanıklık yapmalarına kural olarak itibar edilmemesi gerektiğini düşünmektedir.36 Yargıtay’ın
bu görüşünü benimsemek kanımızca mümkün değildir. Zira, işçinin fazla çalışma yapıp yamadığını en iyi bilebilecek durumda olan kişiler diğer işçilerdir. Tanıklık yapacağı sırada davalı işverenin yanında çalışan işçilerin, davacı
işçi lehine gerçekleri söylemesi bağımlılık unsuru dolayısıyla uygulamada pek
mümkün değildir. Böyle bir durumda evvelce davalıya ait işyerinde çalışmış
(eski) işçilerin tanıklıklarına, Yargıtay’ın deyimiyle kural olarak, itibar edilmemesi davacı işçinin fazla çalışmasının ispatını zorlaştırabilecek ve hatta
bazı durumlarda (özellikle toplu işten çıkarmalarda) imkânsız kılabilecektir.
Ayrıca tanık delili takdiri bir delil olup tanık beyanlarının kararda dikkate
alınıp alınmayacağı hususu yargılama faaliyetini yapan hâkimin takdirindedir.
Yargıtay, iş bu içtihadıyla hâkimin elindeki bu takdir yetkisini tamamen ortadan kaldırmıştır.
Ücretin ödendiğinin ispatına yönelik uyuşmazlıklarda tanık deliline dayanarak karar verilip verilemeyeceği de son derece önemlidir. Hemen belirtelim
ki, ücret ödeme borcu bir para borcu olduğu için, para borçlarının ödendiğinin
tanıkla ispatı HMK ve İş Kanunu. m.39 gereği mümkün değildir. Ancak, yazılı
mukavele ile veya duruşma zabtında usule uygun olarak tevsik edilmiş bulunan ikrar ile sabit olan açık bir muvafakat bulunduğu takdirde şahitlerin mahkemece dinlenebileceğini düşünmek gerekir. Yargıtay, sözü edilen şartların
gerçekleşip gerçekleşmediğini büyük bir titizlikle araştırmakta ve gerçekleşmemişse tanıkla ispata imkân tanımamaktadır: ‘Taraflar arasındaki hukuki
işlemin ispatı için herhangi bir yazılı delil ibraz edilmemiştir. Ancak, davacı
taraf tanık dinletmek istemiş ve davalı da karşı tanıklarını göstermiştir.
HUMK. nun 289 uncu maddesinde öngörülen hususlar yerine getirilmemiştir. Davalının yargılama ve temyiz aşamalarındaki savunmasına göre, iddianın tanıkla ispatına izin verilmediği sonucuna varılması gerekmiştir. Bu
durumda, davacının iddiasını tanıkla ispatı olanaksızdır. Hal böyle olunca,
tanık beyanlarına göre karar verilmesi usule aykırıdır.
Ancak, davacı taraf iddiasını ispat için dava dilekçesine... ‘v.s. kanuni
delil’ demek suretiyle yemin deliline de dayandığı gözlenmiştir. O halde,
mahkemece, davacı tarafa iddiasını ispat için yemin teklif hakkı hatırlatılarak sonucu çerçevesinde bir karar verilmesi gerekirken, bu yönün göz ardı
edilmesi doğru görülmemiş ve hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir.’37
36 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2010/23547-E, 2010/40954-K, 27.12.2010-T ‘Mahkemece,
tanık beyanları esas alınarak, davacının fazla mesai yaptığı kabul edilerek anılan alacağa
karar verilmiştir. Ancak dinlenen tanıkların davalı aleyhine dava açtıkları ve davacıların bu
konuda birbirlerine tanıklık yaptıkları anlaşılmaktadır. Davalı aleyhine dava açan işçilerin
tanıklıklarına kural olarak itibar edilmemesi gerekir. Bu sebeple özellikle davacıları yaptığı
kurye işi nedeni ile işyerinde bilirkişi marifeti ile keşif yapılarak, kurye çıkış ve geliş saatleri,
teslim ettikleri kargo evrakları incelenerek, fiilen yapılan kurye işinin niteliği ve yoğunluğunun
fazla çalışma gerektirip gerektirmediği, yapılmış ise haftalık 45 saati aşan fazla çalışmanın
ne kadar olduğu belirlenmeli, bu konuda rapor alınmalı ve sonucuna göre karar verilmelidir.
Eksik inceleme ile karar verilmesi hatalıdır.’ (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, 12.03.2012)
37 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 2005/9 E. 260, 2005/283 K. 27.04.2005, http://www.kazanci.
com/kho2/hebb/giris.htm, (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, 14.03.2012)
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Görüldüğü üzere, kesin delillerle (senetle) ispatlanması gereken bir uyuşmazlık, karşı tarafın rıza göstermesi halinde tanıkla da ispatlanabilir.38
Yargıtay, hayatın olağan akışına aykırı olan fazla çalışmaları kabul etmemekte ve belirli bir oranda hakkaniyet indirimi yapılması gerektiğini düşünmektedir. Buradaki temel gerekçe, işçinin uzun süre ve sistematik olarak
devamlı fazla çalışmasının mümkün olmadığı yargısına dayanır. Ancak, fazla
çalışmanın kesin delillerle ispatı halinde hakkaniyet indirimi yapmak mümkün değildir. Örneğin, işyerine giriş-çıkışlar kartlı sistemle yapılıyorsa, işyerinde bulunduğu bu şekilde tespit edilen işçinin fazla çalışmalarıyla ilgili hakkaniyet indirimi yapılamayacağı kanısındayız. Yargıtay da aynı görüştedir.39
Keza Yargıtay, Bölge Çalışma Müdürlüğü’nün iş müfettiş raporuna dayanılarak hesaplanan fazla çalışma ücretinde, kayda dayandığından, takdiri şekilde hakkaniyet indirimine gidilemeyeceğini düşünmektedir. ‘Fazla çalışmaların uzun bir süre için hesaplanması ve miktarın yüksek çıkması halinde son
yıllarda indirim yapılması gerektiği Dairemizce istikrarlı bir şekilde vurgulanmıştır. Ancak, fazla çalışmanın takdiri delil niteliğindeki tanık anlatımları yerine, yazılı belgelere ve işveren kayıtlarına dayanması durumunda
böyle bir indirime gidilmemesi gerektiği de vurgulanmaktadır. Diğer taraftan 4857 sayılı İş Kanunu’nun 92/2 maddesi uyarınca, “Çalışma hayatını
izleme, denetleme ve teftişe yetkili iş müfettişleri ile işçi şikâyetlerini incelemekle görevli bölge müdürlüğü memurları tarafından tutulan tutanaklar
aksi kanıtlanıncaya kadar geçerlidir”.
Somut uyuşmazlıkta davacının fazla mesai ve tatil çalışmaları Bölge
Çalışma Müdürlüğü iş müfettiş raporuna dayanılarak hesaplanmış, iş müfettişi de işveren kayıtlarını esas almıştır. Fazla mesai ve tatil çalışmaları
kayda dayandığından, hesaplanan alacaklardan takdiri şekilde indirime
gidilmesi hatalıdır.’40
38 Şen, Murat:‘İşverenin ücret ödeme borcunu ispat vasıtaları’ http://www.kazanci.com/kho2/
hebb/giris.htm(kazancı içtihat bilgi bankası, 14.03.2012)
39 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2009/1652-E, 2011/1044-K, 27.01.2011-T ‘Fazla çalışma
yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatla yükümlüdür. Fazla çalışmanın ispatı konusunda
işyeri kayıtları, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler, iş yeri iç yazışmaları, delil
niteliğindedir. Ancak, fazla çalışmanın bu tür yazılı belgelerle kanıtlanamaması durumunda
tarafların dinletmiş oldukları tanık beyanları ile sonuca gidilmesi gerekir. Bunun dışında
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. Somut
olayda; davacı tanığı iş yerinde yaz sezonu olan Nisan -Ekim ayları arasında günde 11 saat,
bunun dışındaki dönemlerde ise günde 8 saat çalışıldığı yönünde beyanda bulunmuştur.
Otel niteliğindeki iş yerinde, turizm sezonu olan yaz aylarında daha yoğun olarak çalışıldığı
dinlenilen tüm tanıklar tarafından da doğrulanmıştır. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda,
yaz ve kış dönemleri açısından herhangi bir ayrıma gidilmeksizin davacının tüm yıl boyunca
aynı sürelerde çalıştığı kabul edilerek hesaplama yapılmıştır. Fazla çalışma ücret alacağı
yönünden yanılgılı değerlendirmeye dayalı bilirkişi raporuna itibar edilerek hüküm kurulması
hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.’ (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, 14.03.2012)
40 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2011/12302 E, 2011/7734 K, 21.03.2011 T. http://www.kazanci.
com/kho2/hebb/giris.htm, (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, 14.03.2012)

İş Hukukunda Normal Fazla Çalışma.. • Av. Çetin AĞIR

115

Hakkaniyet indiriminin hangi oranlarda yapılacağı dosya münderecatına
göre MK m. 4 çerçevesinde hâkim takdirindedir. Uygulamada ekseriyetle 1/3–
1/4 oranlarında indirim yapılmaktadır. Uygulamada bu şekilde benimsenen
hakkaniyet indiriminin doğru olduğu kanısındayız. Zira takdiri delillerle, özellikle tanık beyanlarıyla, hesaplanan fazla çalışma ücretinin yüksek meblağları
bulması mümkün olup bu delillerle indirim yapmadan hüküm tesis etmek, işçi
lehine yorum yapmak uğruna, işveren açısından durumu tefrite götürmek sonucunu doğuracaktır. Ancak, hakkaniyet indiriminin her olayda zorunluymuş
gibi uygulanmasının isabetli olmadığı kanısındayız. Zira, uygulamada bazen
her gün fazla çalışma yapıldığı görülmektedir. Bu nedenle, fazla çalışma iddialarının büyük bir titizlikle incelenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, Güzel’in
deyimiyle, hakkaniyet indirimi olarak adlandırılan bu uygulamanın kendisi,
bazı durumlarda hakkaniyete aykırı sonuçlar doğurabilecektir.41
Yargıtay, hakkaniyet indirimi dolayısıyla davacının açmış olduğu davanın
kısmen reddedilmesi ve davalı tarafın da kendisini vekille temsil ettirmesi durumunda reddedilen miktar yönünden davalı taraf lehine vekâlet ücretine hükmedilmesi gerektiği yönündeki içtihadını değiştirmiştir.42 43 İşçinin davasını
açtığı veya ıslah yoluyla dava konusu arttırdığı aşamada mahkemece ne miktarda indirim yapılacağı bilenemeyeceği ve vekâlet ücretlerinin yüksek oluşu
dikkate alınarak bu durumda davalı yararına avukatlık ücretine karar verilmesinin adaletsiz sonuçlara yol açtığı dikkate alındığında, Yüksek Mahkeme’nin
bu konuyla ilgili olarak çok doğru bir içtihat değişikliğine gittiği kanaatindeyiz.
41 Güzel, Ali:Bireysel İş İlişkisinin Kurulması, Hükümleri Ve İşin Düzenlenmesi http://www.
kazanci.com/kho2/hebb/giris.htm, (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, 14.03.2012)
42 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2009/18821-E, 2011/19574-K, 30.06.2011-T ‘…Dairemizce eski
görüşümüzden dönülmüş ve fazla çalışma alacağından yapılan indirimlerden reddine karar
verilen miktar bakımından kendisini vekile temsil ettiren davalı yararına avukatlık ücretine
hükmedilemeyeceği kabul edilmiştir…’ (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, 24.04.2012
43 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2009/9577-E, 2011/7569-K, 21.03.2011-T ‘Dairemiz kararlarında
fazla çalışma ücretlerinden yapılan indirim kabul edilen fazla çalışma süresinden indirim
olmakla davalı tarafın kendisini avukat ile temsil ettirmesi durumunda reddedilen kısım için
davalı yararına avukatlık ücretine hükmedilmesi gerektiği ifade edilmişse de ( Yargıtay 9.HD.
11.02.2010 gün 2008/ 17722 E, 2010/ 3192 K. ) işçinin davasını açtığı veya ıslah yoluyla dava
konusu arttırdığı aşamada mahkemece ne miktarda indirim yapılacağı bilenememektedir.
Dairemizce 2011 yılı itibarıyla maktu ve nispi vekalet ücretlerinin yüksek oluşu da dikkate
alınarak konunun yeniden ve etraflıca değerlendirilmesine gidilmiş ve her türlü indirimden
kaynaklanan red sebebiyle davalı yararına avukatlık ücretine karar verilmesinin adaletsiz
sonuçlara yol açtığı sonucuna varılmıştır. Özellikle seri davalarda indirim sebebiyle kısmen
reddine karar verilen az bir miktar için dahi her bir dosyada zaman zaman işçinin alacak
miktarını da aşan maktu avukatlık ücretleri ödetilmesi durumu ortaya çıkmaktadır. Yine
daha önceki kararlarımızda fazla çalışma asıl alacaktan indirim sebebiyle red vekalet
ücretine hükmedilmekte ancak Borçlar Kanunu’nun 161/son, 325/son maddeleri ile 43 ve 44.
maddelerine göre ve yine 5953 Sayılı Yasada öngörülen yüzde beş fazla ödemelerden yapılan
indirim sebebiyle reddine karar verilen miktar için avukatlık ücretine hükmedilmemekteydi.
Bu durum uygulamada karışıklığa yol açtığı gibi eşitsizlik de yaratmaktadır. Konuyla ilgili
olarak Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde bir kurala yer verilmediğinden Dairemizce eski
görüşümüzden dönülmüş ve fazla çalışma asıl alacaktan yapılan indirimler sebebiyle reddine
karar verilen miktar bakımından kendisini vekille temsil ettirmiş olan davalı yararına avukatlık
ücretine hükmedilemeyeceği kabul edilmiştir…’ (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, 24.04.2012)
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B. Ücret Bordroları

Fazla çalışma Yönetmeliği’nin 10. maddesinde ‘Fazla Çalışmanın Belgelenmesi’ başlığı altında; ‘İşveren, fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırdığı işçilerin bu çalışma saatlerini gösteren bir belge düzenlemek, imzalı bir
nüshasını işçinin özlük dosyasında saklamak zorundadır. İşçilerin işlemiş
olan fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma ücretleri normal çalışmalarına
ait ücretlerle birlikte, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 32 ve 34. maddeleri uyarınca ödenir. Bu ödemeler, ücret bordrolarında ve İş Kanunu’nun 37. maddesi
uyarınca işçiye verilmesi gereken ücret hesap pusulalarında açıkça gösterilir.’ şeklinde düzenleme yapılmıştır. Bu bağlamda, ücret bordroları fazla çalışma yönünden kanıt niteliğindedir.44
Yargıtay, ücret bordrolarında fazla çalışmanın görünmesi halinde, işçi tarafından bordroya ihtirazi kayıt konmadan imza atılması durumunda işçinin
başkaca bir fazla çalışma ücretinden söz edilmeyeceğini düşünmektedir.45
Yargıtay tarafından benimsenen bu şekildeki formül çözümün yerinde olmadığı kanısındayız. Zira ihtirazi kayıt konmadan imzalanmış bordronun başkaca fazla çalışma ücreti talebini ortadan kaldıracağı görüşü iş Hukuku’nda
işçinin korunması ve gai yorum ilkelerine aykırılık teşkil edecektir. Bordrodaki fazla çalışma sütununa ne kadar fazla çalışma yapıldığının derci tamamıyla
işveren ihtiyarındadır. İşçi tarafından ihtirazi kayıt konmadan bordro imzalanması çoğu kez ekonomik bağımlılıktan kaynaklanmaktadır. Her ne kadar
hizmet sözleşmesi eşitler arası bir sözleşme olarak görülse de işveren taraf
en hafif deyimiyle eşitler arasında birincidir. (primus inter pares) Bağımlılık
unsuru dolayısıyla işçi, işin yapılması sırasında hizmet edimini ifa ederken
işverene bağlıdır. Keza işçi maddi yönden de işverene bağlı durumdadır. İşçi
hizmet edimini ifa ederken çoğu kez kendisinin ve/veya ailesinin geçimini sağlamayı amaçlamaktadır.
Bu mülahazalar dikkate alındığında işveren baskısının, işçinin yazgısı olmamasını sağlamak amacıyla iş hukukunda işçi lehine yorum ilkesi gelişmiş
ve hatta hizmet akdinin bazı unsurları ile ilgili olarak gerek 4857 sayılı yasada gerekse Borçlar Yasası’nda işçi lehine bazı düzenlemeler yapılmıştır.46 Hal
böyleyken yukarıdaki mülahazalarla işçinin ihtirazi kayıt koymadan bordro
imzalaması mümkündür. Şu halde, Yargıtay tarafından benimsenen bu görüş
kanımızca İş Hukuku’nun özüne aykırıdır.

44 Şen, Murat: İşverenin ücret ödeme borcunu ispat vasıtaları, (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin
bir kararı çerçevesinde) http://www.kazanci.com/kho2/hebb/giris.htm (kazancı içtihat bilgi
bankası, 14.03.2012)
45 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2008/36158-E, 2009/2641-K, 17.02.2009-K (İstanbul Barosu
Dergisi Mart-Nisan 2011 s.287–288); Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2008/37235-E, 2010/23531K, 14.07.2010-K (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, 14.03.2012)
46 Bu yönde 4857 sayılı İş Kanunu m.35, m.38, m.41
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C. Keşif
Hâkim, karar vermeden evvel keşif yapabilir. 6100 sayılı HMK m. 288–292
arasında düzenlenmiş olan keşif, hâkimin dava konusu şeyi inceleyerek onun
hakkında bütün duyularıyla bilgi edinmesidir.47 Hâkim, keşfe kendiliğinden
karar verebileceği gibi taraflardan birinin talebi üzerine de karar verebilir. Keşif, davaya bakan mahkeme tarafından icra edilir. Ancak, keşif konusu yer,
yargılama yapan mahkemenin yargı alanı dışında ise istinabe yoluyla da keşif
yapılabilir.
Tanık beyanlarının tutarsız olduğu, yeterli delilin bulunmadığı durumlarda, fazla çalışmanın tespiti için keşif yoluna gidilebilir. Ancak keşif sırasında
genellikle özel ve teknik bilgiyi gerektiren bazı işlemlerin yapılması gerektiğinden hâkim keşif sırasında bilirkişiden faydalanabilir.
D. Bilirkişi
Uygulamada, fazla çalışma iddialarının tespitinde bilirkişilere başvurulmaktadır. HMK m. 266–287 arasında düzenlenmiş olan bilirkişi, bir davada
çözümü, özel ve teknik bilgiyi gerektiren hallerde oy ve görüşüne başvurulan
üçüncü kişidir.48
Bilirkişi, fazla çalışmaya konu işin niteliğini, işyerindeki işçi sayısı, bu işçilerin nitelik ve görevlerini dikkate alarak, işin mahiyeti itibari ile fazla çalışmaya konu olabilip olamayacağını inceler. Ayrıca tüm bu hususlar dikkate alınarak fazla çalışmaların karşılığı olan fazla çalışma ücreti bilirkişiler tarafından
hesaplanmaktadır.
Bilirkişi, fazla çalışılan saatleri hesaplarken dikkate aldığı hususları ve
hesaplama yöntemini net bir şekilde açıklamalıdır.
Bununla birlikte, bilirkişi raporları, takdiri delildir ve hâkim bu takdiri
delil ile bağlı değildir.
Yargıtay, fazla çalışma ücretinin hesaplanmasında işçinin yıllık iznini kullanması nedeniyle çalışmadığı sürelerin de, bu süreler için fazla çalışmanın
söz konusu olamayacağını, doğru olarak düşünmektedir.49 Güzel’de bu uygulamanın doğru olduğunu düşünmektedir.50
47 Kuru / Arslan / Yılmaz: Medeni Usul Hukuku Ankara 2011, s.453
48 Kuru / Arslan / Yılmaz: Medeni Usul Hukuku Ankara 2011, s.440
49 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2004/14117 E, 2005/458 K, 11.1.2005 T. ‘Fazla çalışma ücretlerinden
yapılan % 30 oranındaki hakkaniyet indirimi, yıllık izin dışında verilen ve mazerete dayanan
izinleri kapsamaktadır. Bu nedenle davacının yıllık iznini kullandığı dönemlerin fazla çalışma
ücreti hesabında dikkate alınması doğru değildir. Aynı şekilde bayram ve genel tatil günleri için
ayrıca hesaplama yapıldığına göre, bu günlerin fazla çalışma süresinde dikkate alınması hatalı
olmuştur. Davacı gazetecinin hak kazandığı fazla çalışma ücretleri buna göre belirlenmeleri ve
bu ücretlerin gününde ödenmemesi nedeniyle günlük yüzde beş fazlası da, hak kazanılan fazla
çalışma tutarına göre yeniden hesaplanmalıdır.’ (http://www.kazanci.com/kho2/hebb/giris.
htm)
50 Güzel, Ali: ‘Bireysel İş İlişkisinin Kurulması’ http://www.kazanci.com/kho2/hebb/giris.htm,
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5. Fazla Çalışma Sayılmayacak Haller
A. Eğitim Amaçlı Toplantılar
Eğitim amaçlı düzenlenen toplantıların fazla çalışmanın tespitinde göz
önüne alınıp alınmayacağı önem arz eden konulardan biridir. Çünkü günümüzde birçok işyeri, işçilerinin performansının ve bilgilerinin artması ve daha
kaliteli üretim yapabilmek amacıyla eğitim çalışmalarına büyük zaman ayırmakta ve genellikle de bu eğitimler işçilerin çalışma saatleri dışında, hafta
sonu vs zamanlarda gerçekleştirilmektedir.51
Eğitimde geçen sürelerin fazla çalışmanın tespitinde dikkate alınıp alınmayacağı hususunun belirlenmesi için öncelikle bu sürelerin çalışma süresi
olarak sayılıp sayılamayacağının tespiti gerekmektedir.
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi yakın zamanda verdiği kararlarda, işçinin bilgi
ve performansını artırma amacıyla yapılan eğitimlerde geçirilen sürelerin fazla
çalışma olarak değerlendirilmesinin doğru olmadığını hüküm altına almıştır.
Yüksek Mahkeme, bu kararlarına gerekçe olarak ise, işçilerin bu süreler içinde fiilen çalışmadıklarını, işverene belirtilen anlamda fayda sağlamadıklarını,
kursta geçen sürede üretime yönelik bir çalışma yapmadıklarını, kursta alınan
bilgilerden işçinin mesleki yeteneğinin geliştiğini ve işçi lehine sonuçlar elde
edildiğini, ifade etmektedir.52
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğ'in 6. maddesinde ise iş sağlığı ve güvenliğine yönelik verilen
eğitimlerde geçen sürelerin çalışma süresinden sayılacağı açıkça düzenlenmiştir. Yargıtay kararları ve Yönetmelikteki ilgili düzenleme doğrultusunda varılan
sonuç, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde geçen sürenin Yönetmelik’te açıkça
çalışma süresi sayılmış olmasından ötürü, burada geçen sürenin fazla çalışmanın tespitinde dikkate alınacağı, ancak bunun dışındaki eğitimlerde geçen
sürenin fazla çalışmanın tespitinde dikkate alınmayacağıdır.
Eğitimlerde geçen süreler hakkında böyle bir ayrım yapılmasına neden olan
Yargıtay uygulamasının yerinde olmadığı kanısındayız. Zira, İş Kanunu’nun
66. maddesinde işçinin işveren tarafından başka bir yere gönderilmesi veya
işverenle ilgili herhangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işini yapmaksızın geçirdiği süreler iş süresinden sayılmaktadır. İşçi işverenin talimatıyla
eğitim toplantılarına katılması nedeniyle fiilen işini ifa edememektedir, ayrıca
(Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, 14.03.2012)
51 Çerçi, Güldane:http://www.turkhukuksitesi.com/makale_1317.httm
52 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2007/1129 E, 2007/39176 K, 26.12.2007 T. ‘Davacı kursta geçen
sürelerin fazla çalışma olarak kabul edilmesini ve bu süreye ait ücretlerin fazla çalışma
ücreti olarak hesaplanıp ödenmesini talep etmiş, mahkemece davacının bu isteği hüküm
altına alınmıştır. Kursta geçen sürede üretime yönelik bir çalışma yapılmamış, kursta alınan
bilgilerden davacının mesleki yeteneği gelişmiş ve işçi lehine sonuçlar elde edilmiştir. Bu
nedenlerle kursta geçen sürelerin fazla çalışma olarak değerlendirilip işçi lehine fazla mesai
ücreti olarak hükmedilmemelidir.’ (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, 12.03.2012)
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eğitim seminerleri sayesinde, bilgi ve performansını artırmış bir işçinin çalışması sonuç itibariyle işverenin de lehinedir.53 Bu nedenle eğitimde geçen süreler de çalışma süresinden sayılmalıdır ve fazla çalışmanın tespitinde dikkate
alınmalıdır.
B. Belirlenen Ücrete, Fazla Çalışma Ücretlerinin Dâhil Edilmesi
Taraflar arasında imzalanmış olan iş sözleşmesinde, işçi için belirlenen
ücrete fazla çalışma ücretinin de dâhil edilmesi mümkündür. Bu durumda, işçinin ücretine dâhil olan fazla çalışma ücretinin ne kadar süre ile yapılan fazla
çalışmanın karşılığı olduğu sözleşmede gösterilmemişse, bunun en çok yasal
azami sınır (yılda 270 saat) çerçevesinde geçerli olduğu kabul edilmelidir.
Ancak, İş Kanunu 41/8 uyarınca, bu durumda dahi yapılan fazla çalışmanın yıllık 270 saatin üzerinde olmaması gerekmektedir.
Yargıtay, iş sözleşmesinde yer alan bu tür hükümlerin fazla çalışma bakımından yılda 270 saatlik kısım için geçerli olduğunu, belirtilen sürenin üzerinde fazla çalışma yapıldığının kanıtlanması durumunda zamlı ücretinin ayrıca
ödenmesi gerektiğini düşünmektedir.54
İşçinin bu yasal sınırı aşacak şekilde fazla çalışma yapması halinde, bu
çalışmalar için fazla çalışma ücretinin ödenmesi gerekmektedir. Nitekim
Yargıtay’da benzer yönde hüküm tesis etmiştir.55
Aynı şekilde çalışmamıza konu olayda da Yargıtay, iş sözleşmelerinde fazla
çalışma ücretinin aylık ücrete dâhil olduğu yönünde kurallara sınırlı olarak
değer verilmesi gerektiğini, 270 saatle sınırlı olarak söz konusu hükümlerin
geçerli olduğunu kabul etmiştir.
53 Köseoğlu, Ali Cengiz: ‘Eğitim Amaçlı Düzenlenen Toplantıların Fazla Çalışma Olarak Kabul
Edilmemesi, Fazla Çalışma Süresinin Hesaplanması’, (Sicil İş Hukuku Dergisi, Sayı 13, 2008),
s.124.
54 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2008/44327E, 2010/33851K, 12.11.2010 T Taraflar arasında
imzalanmış olan iş sözleşmesinin 4. maddesinde”... Bu ücrete fazla çalışma ücretleri dâhildir”
şeklinde açıklamaya yer verilerek ödenen ücretin fazla çalışma ücretini de kapsadığı kabul
edilmiştir. Dairemizin kararlılık kazanmış olan uygulamasına göre iş sözleşmesinde yer
alan bu tür hükümler fazla çalışma bakımından yılda 270 saatlik kısmın ücretin içinde
ödendiği şeklinde değerlendirilmektedir. Belirtilen sürenin üzerinde fazla çalışma yapıldığının
kanıtlanması durumunda zamlı ücretinin ayrıca ödenmesi gerekir. Tanıklar davacının haftalık
45 saati aşan çalışmalarından söz etmişlerdir. Böyle olunca davacının fazla çalışma süreleri
hesaplanmalı ve yılda 270 saatlik kısım indirildiğinde bakiye bir hakkın olup olmadığı
belirlenmelidir. Buna göre ödenmesi gereken fazla çalışma alacağı olması durumunda fazla
çalışma ücreti istemi yönünden hüküm kurulmalı, aksi halde fazla çalışma istemi yönünden
talebin reddine karar verilmelidir. (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, 15.03.2012)
55 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2009/19722 E, 2009/38425 K, 29.12.2009 T. ‘İş sözleşmelerinde
fazla çalışma ücretinin aylık ücrete dâhil olduğu yönünde kurallara sınırlı olarak değer
verilmelidir. Dairemiz yılda 90 gün ve 270 saatle sınırlı olarak söz konusu hükümleri geçerli
olduğunu kabul etmektedir. O halde işçinin anılan sınırlamaların ötesinde fazla çalışmayı
kanıtlaması durumunda fark fazla çalışma ücretinin ödenmesi gerekir.’ (Kazancı İçtihat Bilgi
Bankası, 12.03.2012); Aynı görüşte Çelik, Nuri: İş Hukuku Dersleri, 2011, s.357
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Kanımızca, iş sözleşmesinde, işçi için belirlenen ücrete fazla çalışma ücretinin de dâhil edilmesine yasal olanak tanınması isabetsizdir. Zira iş sözleşmesi yapılırken işçi, işveren tahakkümünde olduğundan, işverenin, işçi için
belirlenen ücrete fazla çalışma ücretinin de dâhil edilmesi şartıyla sözleşmeyi
akdetmesi ve bu şekilde işçi iradesini fesada uğratması mümkündür. İşçi ise,
böyle bir sözleşmeyi ekonomik sebeplerle ve çaresiz olarak imzalamak durumunda kalabilir. Yasa’nın böyle bir baskı unsurunun kapısını aralayacak
şekilde düzenleme yapması kanımızca İş Hukuku’nun denklemlerine aykırılık
teşkil eder.
C. En Üst düzey işçilerin Durumu
En Üst düzey işçiler açısından fazla çalışmanın kabulünü engelleyen çeşitli
nedenler vardır. Bu nedenlerden biri, işçinin görevi veya bulunduğu yer itibariyle en yüksek konumda çalışması, kendi mesaisini kendisinin belirleyebilecek ve bunun karşılığını ödenmesini sağlayabilecek durumda olmasıdır. Bu
işçinin, işin yürütülmesi sırasında geniş bir otonomiye sahip olması hasebiyle,
çalışma süresi üzerinde egemenliği bulunmaktadır.56
Yüksek emir ve talimat verme yetkisinin işverende olmasının yanı sıra,
işletmeyi işveren nam ve hesabına yöneten ve işveren vekili durumunda bulunan üst düzey yöneticinin fazla mesai yapacağı göz önüne alınarak hizmet akdi
yapıldığı ve bu sebeple de yüksek ücret aldığı düşünüldüğünde; ayrıca fazla
mesai ücreti istemesinin objektif iyi niyet kurallarına aykırı olacağı ifade edilen
nedenlerdendir. Yani, yönetici işçinin aldığı ücretin, fazla mesainin de dâhil
olduğu bir götürü ücret anlaşmasına dayandığı kabul edilmektedir.
Ayrıca yönetici konumunda bulunan kişinin çalışma saatlerini bizzat kendisi tespit edip, ödeme belgelerini de buna göre düzenlettirme yetkisi olduğundan, daha sonra fazla mesai yaptığını iddia ederek istekte bulunmasının
çelişkili bir davranış olarak nitelendirilmiştir.57
Keza Yargıtay, çalışmamıza konu kararda da belirtilmiş olduğu gibi, işyerinde en üst düzey konumda çalışan işçinin görev ve sorumluluklarının gerektirdiği ücretinin ödenmesi durumunda ayrıca fazla çalışma ücretine hak
kazanamayacağını düşünmektedir. Bununla birlikte üst düzey yönetici konumunda olan işçiye aynı yerde görev ve talimat veren bir yönetici ya da şirket
ortağı bulunması durumunda, işçinin çalışma gün ve saatlerini kendisinin belirlediğinden söz edilemeyeceğinden yasal sınırlamaları aşan çalışmalar için
fazla çalışma talep hakkı doğacaktır. O halde üst düzey yönetici bakımından
şirketin yöneticisi veya yönetim kurulu üyesi tarafından fazla çalışma yapması
yönünde bir talimatın verilip verilmediğinin de araştırılması gerekir. İşyerinde
56 Mollamahmutoğlu/Astarlı: İş Hukuku, Ankara, 2011, s.1090
57 Günay, Cevdet İlhan: İş Hukuku Yeni İş Yasaları, 4. Bası, Ankara 2005, s.572; Çiçek, Hilal:
Fazla Çalışma Ücreti, (Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Sayı 21, 2009),
s.198,
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yüksek ücret alarak görev yapan üst düzey yöneticiye işveren tarafından fazla
çalışma yapması yönünde açık bir talimat verilmemişse, görevinin gereği gibi
yerine getirilmesi noktasında kendisinin belirlediği çalışma saatleri sebebiyle
fazla çalışma ücreti talep edemeyeceği kabul edilmelidir.
Yüksek Mahkeme, bu konuda verdiği başka bir kararında, ‘İşyerinde en
üst düzey konumda çalışan işçinin görev ve sorumluluklarının gerektirdiği
ücretinin ödenmesi durumunda ayrıca fazla çalışma ücretine hak kazanamaz. Bununla birlikte üst düzey yönetici konumunda olan işçiye aynı yerde
görev ve talimat veren bir yönetici ya da şirket ortağı bulunması durumunda, işçinin çalışma gün ve saatlerini kendisinin belirlediğinden söz edilemeyeceğinden yasal sınırlamaları aşan çalışmalar için fazla çalışma talep
hakkı doğar. O halde üst düzey yönetici bakımından şirketin yöneticisi veya
yönetim kurulu üyesi tarafından fazla çalışma yapması yönünde bir talimatın verilip verilmediğinin de araştırılması gerekir. İşyerinde yüksek ücret
alarak görev yapan üst düzey yöneticiye işveren tarafından fazla çalışma
yapması yönünde açık bir talimat verilmemişse, görevinin gereği gibi yerine
getirilmesi noktasında kendisinin belirlediği çalışma saatleri sebebiyle fazla çalışma ücreti talep edemeyeceği kabul edilmelidir.
Somut olayda: Mağaza Müdürü olarak görev yapmış olan davacının,
çalışma saatleri yönünden Bölge Müdürü ve Genel Müdürden emir ve talimat aldığı ileri sürülmüştür. Dinlenilen davacı tanıkları da davacının mağazanın kapanış saatlerinden 1 saat önce işten çıktığı yönünde beyanda
bulunmuşlardır. Mahkemece; şirket yöneticisi konumunda bulunan Bölge
Müdürü veya Genel Müdürün fazla çalışma yapması yönünde davacıya bir
talimat verip vermediği araştırılmalı, mağazanın açılış ve kapanış saatleri
de dikkate alınarak sonucuna göre karar verilmelidir. Eksik incelemeye dayalı hüküm kurulmuş olması hatalı olup kararın bu sebeple de bozulması
gerekmiştir.’ şeklinde hüküm tesis etmiştir.58
6. Özel Bir Durum Olan Hazırlık ve Temizlik İşleri Sebebiyle Fazla
Çalışma
İşyerinde asıl işe başlamadan önce yapılması gereken, makinelerin açılması, hammaddelerin taşınması gibi hazırlık işleri, iş bittikten sonra yapılması
gereken ortalığı toplama ve temizlik gibi işler vardır. Bu tür işler, sadece bu
işleri yapmak üzere istihdam edilmiş işçilere yaptırılabileceği gibi, uygulamada
daha çok görüldüğü üzere, asıl işte çalışan işçilere dönüşümlü olarak da yaptırılabilir. Asıl işi yapan işçiler hazırlama, tamamlama ve temizleme işleri olarak
anılan bu işleri de yapıyorlarsa, günlük çalışma süresinin aşılması, yani fazla
çalışma ortaya çıkacaktır.59
58 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2010/10607E, 2010/38511K, 16.12.2010T, (Kazancı İçtihat Bilgi
Bankası, 15.03.2012)
59 Şakar, Müjdat: http://www.muhasebetr.com/makaleler/027 (Fazla Çalışma ve Fazla Çalışma
Sorunları)
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İş Kanunu’nun 70. maddesinde ‘Genel olarak bir işyerinde belirli çalışma saatlerinden önce veya sonra gerekli olan hazırlama veya tamamlama
yahut temizleme işlerinde çalışan işçiler için işin düzenlenmesi ile ilgili hükümlerden hangilerinin uygulanmayacağı yahut ne gibi değişik şartlar ve
usullerle uygulanacağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından
hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilir.’ şeklinde hüküm tesis edilmiştir.
Kanun’da işaret edilen Yönetmelik, 2004 tarihli ‘Hazırlama, Tamamlama ve
Temizleme İşleri Yönetmeliği’dir. Bu Yönetmelik, bir işyerinde yürütülen asıl
işin düzenli, sağlıklı ve güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi için yapılması zorunlu olan hazırlama, tamamlama ve temizleme işlerindeki çalışma koşullarını düzenler. Hazırlama, tamamlama ve temizleme işleri, görevleri yalnız bu
işleri yapmakla sınırlı olan işçilere yaptırılmayarak, işyerinin asıl işçilerine
yürüttükleri işlere ek olarak yaptırıldığı takdirde, bu Yönetmelik hükümleri
uygulanır.(HTTİY m.2)
Keza, İşverenler, hazırlama, tamamlama ve temizleme işlerinin yürütülmesi sırasında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi
almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak ve işçilerin gerekli iş sağlığı
ve güvenliği eğitimini almalarını sağlamakla yükümlüdürler. İşçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymak zorundadırlar.
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği’nin 15. maddesine göre, ‘Bir işyerinde, hazırlama, tamamlama ve temizleme işlerini de
yapan asıl işçilere, bu işlerde geçirdikleri sürenin her bir saati için ödenecek
ücret, o işyerindeki asıl işlerine ait normal çalışma ücretinin saat başına
düşen tutarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle verilir.’
7. Fazla Çalışmanın Hükümleri
A. Fazla Çalışma Ücreti
İş Kanunu’nun 41/2. maddesinde fazla çalışma ücreti ile ilgili ‘Her bir
saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına
düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir.’ şeklinde hüküm
bulunmaktadır.
Aynı şekilde Fazla Çalışma Yönetmeliği’nin 4. maddesinde ‘Fazla çalışmanın her saati için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen
tutarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir.’ hükmü bulunmaktadır.
Keza 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 402/1. maddesinde ‘İşveren, fazla
çalışma için işçiye normal çalışma ücretini en az yüzde elli fazlasıyla ödemekle
yükümlüdür.’ denilerek İş Kanunu ve Fazla Çalışma Yönetmeliği ile aynı mahiyette düzenleme getirilmiştir.
Fazla çalışma ücreti, ücret ödeme şekline göre asıl ücretin ödenmesi esasları çerçevesinde ödenir. Örneğin; ay hesabıyla ücret ödendiği durumlarda faz-
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la çalışma ücreti de ayın son gününde ücret ile birlikte ödenir.60 Zira Fazla
Çalışma Yönetmeliği 10. maddesi uyarınca ‘İşçilerin işlemiş olan fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma ücretleri normal çalışmalarına ait ücretlerle
birlikte, 4857 sayılı İş Kanun'unun 32 ve 34 üncü maddeleri uyarınca ödenir. Fazla çalışma ücretinin yabancı para ile ödenmesi kararlaştırılmışsa,
ödeme günündeki kur karşılığı Türk parası ile tediyesi gerekir.’ Belirtilen
ücret giydirilmiş ücret değil, çıplak ücrettir.
Sözleşmede, özellikle toplu iş sözleşmesinde, işçi yararına fazla çalışma
ücreti kararlaştırılmışsa, fazla çalışma ücreti buna göre hesaplanmalıdır. Böyle bir sözleşme hükmünün bulunmaması halinde kanunen öngörülen fazla çalışma ücreti oranında fazla hesaplama yapılması gerekir.
Parça başına veya yapılan işin tutarına göre ücret ödenen işlerde fazla (sürelerle) çalışma ücretinin nasıl ödeneceği, Fazla Çalışma Yönetmeliği’nin 4.
maddesinin 3. fıkrasında düzenlenmiştir. Buna göre, fazla çalışma süresince
işçinin ürettiği parça veya iş tutarının hesaplanmasında zorluk çekilmeyen hallerde, her bir fazla saat içinde yapılan parçayı veya iş tutarını karşılayan ücret
esas alınarak fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma ücreti hesaplanır. Bu
usulün uygulanmasında zorluk çekilen hallerde, parça başına veya yapılan iş
tutarına ait ödeme döneminde meydana getirilen parça veya iş tutarları, o dönem içinde çalışılmış olan normal ve fazla çalışma saatleri sayısına bölünerek
bir saate düşen parça veya iş tutarı bulunur. Bu yolla bulunan bir saatlik parça
veya iş tutarına düşecek bir saatlik normal ücretin, yüzde elli fazlası fazla çalışma ücreti, yüzde yirmi beş fazlası fazla sürelerle çalışma ücretidir.
Yönetmeliğin 4. maddesinin son fıkrasına göre yüzde usulü uygulanan işyerlerinde ise fazla çalışma ücreti, ‘Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere
Dağıtılması Hakkında Yönetmelik’ hükümlerine göre ödenir. Bu Yönetmeliğin
5. maddesi uyarınca, fazla çalışma yapan işçilerin fazla çalışma saatlerine ait
puanları normal çalışma puanlarına eklenir; yüzdelerden ödenen fazla çalışmanın zamsız karşılığı ile zamlı olarak ödenmesi gereken ücret arasındaki
fark işveren tarafından ödenir. Yukarıdaki yöntemlere göre bulunacak bir saatlik normal çalışma ücretinin %50 artırılmasıyla işçiye ödenecek bir saatlik
fazla çalışma ücreti tespit edilmiş olur.
Fazla Çalışma Yönetmeliği'nin 5. maddesinin 2. fıkrasına göre fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışmanın hesabında, yarım saatten az olan süreler
yarım saat, yarım saati aşan süreler ise bir saat sayılır.
Ayrıca hesaplamada esas alınması gereken ücret, aksi kararlaştırılmamışsa çıplak ücrettir. Fazla çalışma ücreti ait olduğu dönem ücretiyle hesaplanır.
İş sözleşmesinin denkleştirme dönemi tamamlanmadan sona ermesi halinde, o zamana kadar yapılan çalışmaların nasıl değerlendirilmesi gerektiği
60 Narmanlıoğlu, Ünal: Fazla Çalışma ve Karşılığı s.39
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ise çözümlenmesi gereken önemli bir sorundur. Böyle bir durumda, sözleşmenin ortadan kalktığı tarihi denkleştirme döneminin de sonu olarak kabul
etmek ve o zamana kadar yapılan ve haftalık ortalamayı aşan çalışmalara fazla
çalışma ücreti ödeneceği sonucuna varmak doğru olur.
B. İşçiye Serbest Zaman Verilmesi
Fazla çalışma veya fazla süreyle çalışma yapmış olan işçi ücret yerine fazla çalışma yaptığı süreler karşılığında serbest zaman kullanabilir. Görüleceği
üzere burada işçinin seçimlik hakkı bulunmaktadır.
İş Kanunu’nun 41/3–4 de bu husus şu şekilde belirtilmiştir. ‘Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi isterse, bu çalışmalar karşılığı
zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında bir saat onbeş dakikayı
serbest zaman olarak kullanabilir.
İşçi hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında, çalışma süreleri içinde ve
ücretinde bir kesinti olmadan kullanır.’
6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 402/2. maddesinde ise ‘İşveren, işçinin rızasıyla fazla çalışma ücreti yerine, uygun bir zamanda fazla çalışmayla orantılı
olarak izin verebilir.’ şeklinde benzer bir düzenleme getirilmiştir.
Keza, Fazla Çalışma Yönetmeliği’nin 6. maddesinde de benzer bir düzenleme yapılmıştır. ‘Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi, isterse işverene yazılı olarak başvurmak koşuluyla, bu çalışmalar karşılığı
zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında bir saat on beş dakikayı
serbest zaman olarak kullanabilir.
İşçi hak ettiği serbest zamanı, 6 ay zarfında işverene önceden yazılı olarak
bildirmesi koşuluyla ve işverenin, işin veya işyerinin gereklerine uygun olarak
belirlediği tarihten itibaren iş günleri içerisinde aralıksız ve ücretinde bir kesinti olmadan kullanır.
İşçinin bu kanundan ve sözleşmelerden kaynaklanan tatil ve izin günlerinde serbest zaman kullandırılamaz.’
Madde metninden de anlaşılacağı üzere işçi, hak ettiği serbest zamanı altı
ay zarfında, çalışma süreleri içinde ve ücretinde bir kesinti olmadan kullanabilir.
Hak etmiş olduğu bu serbest zamanı Kanun’da belirtilmiş olan altı aylık
süre içerisinde kullanmayan işçi, bu hakkını kaybeder.61 Ancak, bu altı aylık
süre içerisinde hakkın kullanımını engelleyen ve işçinin kusurundan sadır olmayan sebepler varsa bu sürelerin hesaba katılmaması gerekecektir. Örneğin,
hastalık, grev ve lokavt bu kabilden sebepler olarak telakki edilebilir.
61 Mollamahmutoğlu/Astarlı: İş Hukuku, Ankara, 2011, s.1093
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Yukarıda da belirtmiş olduğumuz gibi, 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun
402/2. maddesinde ise ‘İşveren, işçinin rızasıyla fazla çalışma ücreti yerine,
uygun bir zamanda fazla çalışmayla orantılı olarak izin verebilir.’ şeklinde
hüküm bulunmaktadır. 6098 Sayılı Kanun ile İş Kanunu’nun 41/3. maddesi
dikkatli bir şekilde incelendiğinde aralarında önemli bir fark olduğu görülecektir. Şöyle ki, İş Kanunu’nda ‘işçi isterse’ fazla çalışma yapılabileceği belirtilmiş olmasına rağmen, 6098 Sayılı Kanun’da ise ‘işçinin rızası’ kavramı
kullanılmıştır. O halde, Borçlar Kanunu’na göre işveren tak yanlı iradeyle işçiye serbest zaman kullandıramamasına rağmen İş Kanunu’ndan farklı olarak
işçinin talebiyle de bağlı değildir.
Fazla (saatlerle) çalışmanın karşılığının ücret mi yoksa serbest zaman mı
olacağı konusundaki seçimlik hakkı işverene devreden sözleşmeler geçersizdir. Keza işçi, yapmış olduğu fazla çalışmaların tamamını serbest zaman veya
ücret olarak tercih etmek zorunda değildir. İşçi, bu seçimlik hakkını karma
bir şekilde, yani kısmen ücret kısmen de serbest zaman olarak kullanabilir.62
Fazla çalışılan her saat karşılığı bir saat otuz dakika, fazla sürelerle çalışılan her saat karşılığı on beş dakika, olarak öngörülen serbest zaman süresinin
işçi lehine arttırılması mümkündür. Zira bu hüküm, nispi emredici mahiyette
olup asgari düzenlemeyi ifade etmektedir.
İş Kanunu’nda düzenlenmiş olan serbest zaman kurumunun yerinde olmadığını düşünmekteyiz. Zira bu düzenleme doğrultusunda, işverenler işçileri, iş
olduğunda, fazla çalışma ücreti ödemeden, günde 11 saate kadar çalıştırabilecekler; buna karşılık, iş olmadığı zaman ‘git evde dinlen’ diyebileceklerdir. Bu
düzenlemelerin güçsüzleri güçlüler karşısında koruyamayacağı, sosyal adaleti
sağlayamayacağı, sosyal devlet ilkesine dolayısı ile Anayasa’nın 2 ve 5. maddelerine aykırı düşeceği açıktır.63
Keza, fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma karşılığında para yerine serbest zaman vererek ödeşmeyi de mümkün kılan bu düzenleme, işçinin fazla
çalışarak evine götüreceği bir dilim fazla ekmeğe göz diken mahiyettedir.64
8. Fazla Çalışma Ücretinin Ödenmemesinin Sonuçları
A. İş Sözleşmesinin Feshi
İş Kanunu’nun 32. maddesine göre ‘Genel anlamda ücret bir kimseye
bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para
ile ödenen tutardır.’ Fazla çalışma ücreti de genel anlamda ücretin içerisinde yer almaktadır. Bu nedenle fazla çalışma ücretinin ödenmemesi halinde
62 Mollamahmutoğlu/Astarlı: İş Hukuku, Ankara, 2011, s.1092–1093
63 Şakar, Müjdat: http://www.muhasebetr.com/makaleler/027 (Fazla Çalışma ve Fazla Çalışma
Sorunları)
64 Şakar, Müjdat: http://www.muhasebetr.com/makaleler/027 (Fazla Çalışma ve Fazla Çalışma
Sorunları)
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İş Kanunu’nun 24/2-e uyarınca işçinin, iş akdini tek taraflı ve haklı nedenle
feshetme hakkı doğacaktır.
Keza İş Kanunu’nun 34. maddesinde ‘Ücreti ödeme gününden itibaren
yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu
yerine getirmekten kaçınabilir. Bu nedenle kişisel kararlarına dayanarak iş
görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa
dahi grev olarak nitelendirilemez. Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata
uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır.
Bu işçilerin bu nedenle iş akitleri çalışmadıkları için feshedilemez ve
yerine yeni işçi alınamaz, bu işler başkalarına yaptırılamaz.’ şeklinde hüküm bulunmaktadır. Fazla çalışma ücreti ödemeyen işçi de bu yasal hakkını
kullanabilecektir.65
B. Fazla Çalışma Ücretinin Ödenmemesi Halinde İşveren Temerrüdü
Fazla çalışma ücretinin zamanında ödenmemesi halinde işçi tarafından
işveren, ihtarname ile temerrüde düşürülebilir. Ancak, fazla çalışma alacağı
yönünden işverenin temerrüde düşürüldüğü, işçi tarafından ispatlanmalıdır.
İşçi, bu durumu ileriye sürüp kanıtlayamamış ise fazla çalışma ücretinin ıslah
ile arttırılan kısmına ıslah tarihinden; dava miktarı yönünden ise dava tarihinden itibaren temerrüt faizi yürütülmelidir. Bu durumda uygulanacak faiz türü
ise İş Kanunu’nun 34. maddesi uyarınca mevduata uygulanan en yüksek faiz
oranı olacaktır66
C. Fazla Çalışma Yönünden İbraname
Fazla çalışmanın işçi tarafından ispat edilmesi halinde fazla çalışma ücretinin ödendiğinin ispatı işveren tarafından yapılmalıdır. İşveren bu durumu
ibraname ile de ispat edebilir.67 Ancak, iş hukukunda ibranamenin titizlikle
incelenmesi ve özel olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.
İş Hukukunda ibranamenin geçerli olabilmesi için; alacağın doğmuş olması, tarafların ehliyet sahibi olması, ibranamenin yazılı olması, hizmet sözleşmesinin sona ermesinden sonra yapılması, alacak türünün ve miktarının açıkça belirtilmesi, ibranamede işçi iradesinin fesada uğramaması ve ibranamede
gabin olmaması zorunluluğu bulunmaktadır.
İş Hukukundaki ibraname uygulamasında, işveren savunması/kayıtları ve/
veya kendisiyle çelişen ibranamelere geçerlilik tanınmamaktadır.

65 Günay, Cevdet İlhan: Türk İş Hukukunda Fazla saatlerle Çalışma Ücreti, Yetkin Yayınları,
Ankara 2011 s.143–144
66 Günay, Cevdet İlhan: Fazla saatlerle çalışma ücreti, 2007 s.144–145
67 Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için: Ağır, Çetin: Hizmet Sözleşmesinde ibraname (İstanbul Barosu
Dergisi, Mayıs- Haziran 2012, Cilt:86, Sayı:2012/3, s. 130-140)
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9. Fazla Çalışma Bedelinin Zamanaşımı ve Faiz Oranı
Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışmanın karşılığı zamlı ücret genelde
işin karşılığı olan ücretin hukuki rejimine tabidir.68 Bu nedenle söz konusu
alacak için 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 126/3. maddesi uyarınca beş yıllık
zamanaşımı uygulanacaktır.
Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışmanın karşılığı zamlı ücretin ödenmemesi buna ilişkin hukuki sonuçları gündeme taşıyacaktır. İş Kanunu’nun
34. maddesinde düzenlenen gecikme faizi burada da uygulanır.
Ancak sözleşmede, toplu iş sözleşmesinde, faiz hususu düzenlenmişse,
sözleşmedeki faiz oranı uygulanacaktır. Aksi takdirde uygulanacak faiz, mevduata uygulanan en yüksek faizdir.
Ayrıca zorlayıcı bir neden olmaksızın ödemede yirmi gün gecikme halinde
işçinin, iş görmekten kaçınma hakkı gündeme gelebilecektir.

68 Narmanlıoğlu, Ünal: Fazla Çalışma ve Karşılığı, s.40.

KRİZ DÖNEMLERİNDE
KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ
M. İhsan SEÇKİN1

GİRİŞ
Günümüzde, endüstri ilişkileri alanında çalışma sürelerinin katı-uniform
bir şekilde belirlenmesine dayanan klasik çalışma süresi modeli yerine, çalışma ilişkilerinin gereklerine göre bireyselleşen, değişken çalışma süresi kavramı gelişmiş, hukuk düzenleri de bu değişim doğrultusunda çalışma sürelerine
esneklik ve bireysellik kazandırmışlardır.2 Nitekim 1475 sayılı İş Kanunu’nun
hantal olduğu ve katı düzenlemeler içerdiği eleştirileri sonrasında hazırlanan
4857 sayılı İş Kanunu, özellikle çalışma biçimleri ve çalışma süreleri bağlamında esnek hükümler içermektedir. Geçici iş ilişkisi (md.7), kısmi süreli
çalışma (md.13), çağrı üzerine çalışma (md. 14), haftalık çalışma süresinin
günlere farklı dağılımı ve denkleştirme uygulaması (md. 63), telafi çalışması
(md. 64) gibi yeni esnek çalışma biçimleri, 4587 Sayılı Kanun'la yasal bir çerçeveye oturtulmuştur. “Kısa çalışma” kurumu da, mevcut işveren-işçi ilişkisini
koruma felsefesiyle ortaya çıkan bir tür esnek çalışma modeli olarak çalışma
yaşamımıza 4857 sayılı İş Kanunu ile girmiştir.
Kısa çalışma uygulamalarının özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde artış
göstermesi3, ülkemizde de tekrarlanan ekonomik krizlerle ve son olarak Van
Depremi’yle yeniden gündeme gelmesi, bu kurumun kriz dönemlerinde kriz
yönetiminde, önemli bir yere sahip olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır.
Esnekleşen istihdam yöntemlerinin, küreselleşen dünyada kolayca yayılabilen
ekonomik ve mali krizlerle paralelliği düşünüldüğünde, kısa çalışmayı kriz
dönemlerine özgü4, istisnai bir çalışma biçimi olarak nitelemek yanlış olmayacaktır. Yargıtay da kısa çalışmayı feshin son çare olması ilkesi (ultima ratio)
kapsamında fesihten önce denenmesi gereken tedbirlerden biri olarak değerlendirmektedir.
Üç ana bölümden oluşan çalışmamızın ana eksenini İş Hukuku’nun önemli bir uygulaması haline gelen “kısa çalışma” oluşturmaktadır. Birinci bölümde
kısa çalışma kavramı ve hukuksal gelişimi, kısa çalışma uygulamasının hu1
2
3
4

İstanbul Barosu Avukatlarından,
Hamdi Mollamahmutoğlu, İş Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara 2008, s.856
Ahmet N. Bölükbaşı, “AB’de Bir Kısa Çalışma Değerlendirmesi”, Sicil İş Hukuku Dergisi, Eylül
2010, S: 19, s. 187
H.İbrahim Sarıoğlu, “Krizler, Esneklik ve İş Yasaları”, Toprak İşveren Dergisi, İstanbul 2008,
C. 81, s.3
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kuki ve iktisadi gerekliliği, kısa çalışmanın iş sözleşmelerine ve fesih hakkına
etkileri incelenmiş, benzer uygulamalardan farklarına yer verilmiştir. Ayrıca,
kısa çalışmaya ilişkin Yargıtay uygulaması örnek kararlarla değerlendirilmiştir. İkinci Bölümde kısa çalışma yapılmasının koşulları ve kısa çalışmanın
sona ermesi, son bölümde de kısa çalışma ödeneği detaylandırılmıştır.
BİRİNCİ BÖLÜM
1. KISA ÇALIŞMAYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
1.1 Kısa Çalışma Kavramı ve Kısa Çalışmaya İlişkin Hukuki 		
Düzenlenmelerin Gelişimi
Kısa çalışma düzenlemesi, ilk defa 4857 sayılı İş Kanunu’nun 65. maddesi
ile çalışma mevzuatımıza dahil olmuştur. Şu an yürürlükte olmayan 65. madde, genel ekonomik kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma
sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde azaltılması veya işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen geçici olarak durması hallerinde kısa çalışmanın uygulanabilirliğinden söz etmektedir. Kanunda aranan kısa çalışma koşullarının gerçekleşmesi halinde, işçilere çalıştırılmadıkları süre için işsizlik sigortasından
kısa çalışma ödeneği ödenecektir. Hükümet gerekçesine göre, kısa çalışma ve
kısa çalışma ödeneği, işçilerin ücretsiz izne çıkarılması durumunda, işçilere
sınırlı da olsa bir gelir güvencesi sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.5
65. maddenin 1.fıkrası uyarınca, 31.03.2004 tarih ve 25419 sayılı Resmî
Gazete'de yayımlanan “Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Yönetmelik”
yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik, işverenin, genel ekonomik kriz veya zorlayıcı
sebeplere dayalı kısa çalışma talebinin uygunluğunun Bakanlıkça tespiti ile işçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.
Bu yönetmeliğin uygulanmasında karşılaşılacak tereddütlerin ortadan kaldırılarak, ilgililerin gereksiz başvuru ve işlemlerde bulunmalarını önlemek amacıyla
26.08.2004 tarih ve 25565 sayılı Resmi Gazete’de, “4857 sayılı İş Kanunu’nun
65. maddesine Göre Uygulanacak Olan Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği’ne
İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:1)” yayımlanmıştır.6
2004 yılı boyunca kısa çalışma talepleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı’nca uygun görülen firma olmamıştır. 2005 ve 2006 yıllarında ise firmalardan gelen kısa çalışma talepleri kısmen kabul edilmiş, 2005 yılında 21,
2006 yılında 217 ve 2007 yılında 40 kişiye kısa çalışma ödeneği verilmiştir.7
5
6

7

4857 Sayılı İş Kanunu Tasarısı Hükümet Gerekçesi, http://www2.tbmm.gov.tr/d22/1/1-0534.
pdf, Erişim tarihi:18.09.2012; Ayrıca Haluk Hadi Sümer, İş Hukuku Uygulamaları, Mimoza
Basım, Konya 2010, s.319
Tebliğin, özellikle 3. maddesinin İş Kanunu’nun 65. maddesine aykırılık taşıdığı ve kısa çalışma
uygulaması konusunda hak sahiplerinin yetkilerini kısıtladığı, bu nedenle iptalinin gerektiği
yönünde bkz. Alp Limoncuoğlu, Türk İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku’nda Güvenceli
Esneklik, Limoncuoğlu Yayıncılık, İzmir 2010, s.75; Nurşen Caniklioğlu, “İş Kanunu’na Göre
Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği”, A.Can Tuncay’a Armağan, Legal Yayıncılık, İstanbul
2005, s. 515
İşkur Faaliyet Raporu. http://www.iskur.gov.tr/kurumsalbilgi/raporlar.aspx#dltop, Erişim
tarihi:18.09.2012
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Beş yıllık bir uygulamanın ardından 65. madde, 2008 yılında tüm dünyayı
etkisi altına alan küresel ekonomik krize paralel olarak, iş çevrelerinin hükümetten beklenti ve taleplerinin yoğunlaştığı bir dönemde8 26.05.2008 tarih
ve 5763 Sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun’un 37. maddesi ile yürürlükten kaldırılmış, kısa çalışma kurumu da,
18. madde doğrultusunda İş Kanunu bünyesinden çıkarılarak 4447 sayılı
İşsizlik Sigortası Kanunu’na göç ettirilmiştir.9 Kanun'un Ek 2. maddesi ile,
kısa çalışmanın kapsamı genişletilmiş, İş Kanunu dışında, Deniz İş Kanunu,
Basın İş Kanunu ve Borçlar Kanunu’na tabi olarak çalışanların da kısa çalışma
ile ilgili mevzuatın uygulama alanına girmeleri sağlanmıştır.
Kriz döneminde, kısa çalışma uygulamasının artan önemine karşın, uygulamanın karmaşık yapısı ve kısa çalışma ödeneği olarak işçilere ödenen
miktarların yetersiz olması, işveren kesiminin hükümete baskı yapmasına ve
ödenekle ilgili daha elverişli koşulların düzenlenmesi taleplerine yol açmıştır.10 Talepler doğrultusunda ilk olarak “Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği
Hakkında Yönetmelik” 13.01.2009 tarih ve 27109 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış, ardından 18.02.2009 tarih ve 5838 Sayılı Kanun’la 4447 sayılı
İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 8. madde, kısa çalışma ödeneğinin
süresini ve miktarını arttırarak uygulamanın koşullarını iyileştirmiştir. Geçici
8.madde ile, 2008 ve 2009 yıllarında kısa çalışma için yapılan başvurulara
münhasır olmak üzere, kısa çalışma için öngörülen azami üç aylık sürenin, altı
ay olarak uygulanacağı, kısa çalışma ödeneği miktarının yüzde 50 oranında
artırılarak ödeneceği ve kısa çalışma ödeneği olarak yapılan ödemelerin, başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülmeyeceği hüküm altına
alınmıştır. Ayrıca kısa çalışma süresinin altı ay daha uzatılmasına Bakanlar
Kurulu yetkili kılınmıştır. Bu doğrultuda 22.06.2009 tarih ve 2009/15129 sa8

TİSK, TOBB VE TÜSİAD’ın “Kısmi Süreli Çalışma Biçiminin Uygulamasını Kısıtlayan
Engeller Konusunda Oluşturulan Alt Komisyon’a Sundukları Ortak Görüş ve Önerileridir.”
başlığı altında hükümete sundukları metinde kısa çalışmaya yönelik eleştiriler ve talepler
şöyle ifade edilmiştir: Çalışma süreleri bağlamında kısa çalışma yapılabilecek hallerin genel
ekonomik kriz veya zorlayıcı nedenlerle sınırlanması da, İK’nun 65. maddesini uygulanabilir
olmaktan çıkarmaktadır. Ayrıca hangi hallerin “zorlayıcı sebep” olarak mütalaa edileceği de
tartışmalıdır. Bu bağlamda maddede sektörel kriz hallerinde de kısa çalışma yapılabilmesini
öngören değişiklik yapılmalı ve Kısa Çalışma Yönetmeliği’nde zorlayıcı sebep kavramının
geniş yorumlanmasını sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır. Ayrıca, kısa çalışmanın
uygulanabilmesi için öngörülen bürokratik sürecin de açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.
http://www.tusiad.org/__rsc/shared/file/2008-04-30-KismiSureliCalismaBicimleriTISKTOBB
TUSIADORtakGorus.pdf Erişim tarihi:18.09.2012; Bu kuruluşların taleplerinin tam olarak
yerine gelmesi için 6111 sayılı Kanun'un beklenmesi gerekecektir.
9 Müjdat Şakar, “6111 Sayılı ‘Torba Kanun’ ve Yeni Yönetmeliğe Göre Kısa Çalışma Uygulaması
ve Kısa Çalışma Ödeneği”, İstanbul Temmuz 2011, Yaklaşım Dergisi, Yıl 19, S. 223
10 İş çevrelerinin bu eleştirilerine karşın, hükümet cephesi, kısa çalışmaya ilişkin işverenler
tarafından ciddi bir talebin olmadığı yönünde görüş bildirmekteydi. 17.11.2008 tarihli gazete
haberlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın “Şu ana kadar ‘biz ekonomik kriz veya
zorunluluktan dolayı kısa çalışma ödeneğinden istifade etmek istiyoruz’ diye müracaat eden
işveren yok” dediğini yazmaktadır. http://www.stargazete.com/ekonomi/kriz-odenegi-icingelen-isletme-yok-haber-148482.htm Erişim tarihi:18.09.2012; Aynı bilgi: Ufuk Aydın, “Kısa
Çalışma Uygulaması ve Güncel Gelişmeler”, Sicil İş Hukuku Dergisi, İstanbul Mart 2009, S.13,
s.30
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yılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile kısa çalışma süresinin altı ay daha uzatılması kararlaştırılmıştır.
Kısa çalışma prosedürünü değiştiren bu yeni düzenlemeler, 65. maddeye göre daha basit bir süreç öngörmüştür. Özellikle daha önceki yönetmelik
hükümlerince getirilen sürecin karmaşıklığı ve pratik olmaktan uzak yapısının kısa çalışmaya olan talebin azlığı sonucunu doğurduğu, yeni düzenlemeler
ile uygulamadaki karmaşıklığın giderilmesine dayalı olarak kısa çalışmanın
birçok işyerinde yaygın bir şekilde uygulanmaya başladığı ifade edilmiştir.11
Gerçekten kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalı sayısı 2008 yılında
650 iken, 2009 yılında çok ciddi bir artışla 109.207’e yükselmiştir.12
5838 Sayılı Kanun'la yapılan geçici nitelikli düzenlemenin, 28.01.2010 tarih ve 5951 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’la değişik şekline göre13
de “2008 ve 2009” ibaresi “2008, 2009 ve 2010” şeklinde değiştirilmiştir.
Böylelikle 2008 ve 2009 yıllarında kısa çalışma için yapılan başvurulara münhasır olan, kısa çalışma süresinin ve miktarının artırılmasına ilişkin haklar,
2010 yılında kısa çalışma için yapılan başvuruları da kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Bakanlar Kurulu’nun 11.03.2010 tarih ve 27518 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanan 01.03.2010 tarih ve 2010/180 sayılı kararıyla da kısa
çalışma süresi altı ay süreyle yeniden uzatılmıştır.
Son olarak 25.02.2011 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 6111 Sayılı
Kanun'la, kısa çalışmayı düzenleyen 4447 Sayılı Kanun'un Ek 2. maddesi üzerinde yapısal değişiklikler yapılmış, kısa çalışmanın yapılabilmesi konusunda
işyerinin etkilendiği ekonomik krizin “genel ekonomik kriz” olması şart olmaktan çıkarılarak, “sektörel” veya “bölgesel” kriz nedeniyle de kısa çalışma
yapılmasına olanak tanınmıştır.14 Ayrıca kısa çalışma ödeneğinin kapsamı genişletilmiş ve miktarı arttırılmıştır.
Ek. 2. maddenin 2. fıkrası doğrultusunda 30.04.2011 tarihli “Kısa Çalışma
ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik”, 13.01.2009 tarihli aynı adlı
11 Aydın, agm., s.30; Nurşen Caniklioğlu, “6111 Sayılı Kanun'la İşsizlik Sigortası Kanunu’nda
Yapılan Değişiklikler”, Toprak İşveren Dergisi, İstanbul 2011, S.89, s.6
12 İşkur Faaliyet Raporları, http://www.iskur.gov.tr/kurumsalbilgi/raporlar.aspx#dltop; Türk İş
raporuna göre de, 2008 yılı son çeyreği ile birlikte küresel finansal krizin olumsuz etkileri
nedeniyle işverenlerin kısa çalışma talebinde artış olmuştur. Türkiye İşçi Sendikaları
Konfederasyonu, “İşsizlik Sigortası Fonu’ndan Elinizi Çekin”, Ziraat Gurup Matbaacılık A.Ş.,
Mart 2010 http://www.turk-is.org/source.cms.docs/turkis.org.tr.ce/docs/file/kp574.pdf Erişim
tarihi: 18.09.2012
13 Ali Güzel, Ali Rıza Okur, Nurşen Caniklioğlu, Sosyal Güvenlik Hukuku, Beta Yayıncılık,
İstanbul 2010, s.651
14 Öğretide, bu yasal değişiklik öncesinde “genel ekonomik kriz” ibaresinin sektörel kriz halinde
kısa çalışma yapılmasını dışlamadığı, bu ibarenin genel bir sektörel kriz halinde de kısa çalışma
yapılmasına olanak tanıdığı ifade edilmiştir. Bkz. Nuri Çelik, İş Hukuku, Beta Yayıncılık,
İstanbul 2004, s.287; Mustafa Kılıçoğlu, İş Kanunu Yorumu ve Yargıtay Uygulaması, Ayhan
Yayıncılık, İstanbul 2005, s.487; Karşı Görüş: Mollamahmutoğlu, age., s.916 Sarper Süzek,
İş Hukuku, Beta Yayıncılık, İstanbul 2010, s.744, Süleyman Başterzi, “Türkiye’de Feshe Karşı
Koruma Hukuku Reformunun Sosyal Hukuk Ve İstihdam Üzerine Etkileri”, AÜHFD, Ankara
2005, S.76, s.80
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yönetmeliği yürürlükten kaldırarak 27920 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmelik halen yürürlüktedir.
1.2 Kısa Çalışma Düzenlemesinin Hukuki ve İktisadi Gerekliliğine
Yönelik Düşünceler
Kısa çalışma, çalışmanın durdurulması ya da çalışma süresinin düşürülmesi yoluyla, iş sözleşmesinin feshi yerine devamını öngörerek bu süre zarfında işçinin işsizlik sigortasından kısa çalışma ödeneği adı altında gelir elde
etmesini sağlayan, makro düzeyde istihdamı koruyucu normatif bir çözüm15
yoludur. Oysa kısa çalışmanın pozitif hukukumuza kazandırılmasından önceki dönemde, işverenler, genel ekonomik kriz veya zorlayıcı nedenlerden
kaynaklanan sorunları çözmek için, genellikle işletmelerini küçültme, üretimi
kısma, işçi sayısını azaltma ya da işçileri eski hale dönülene kadar ücretsiz
izne çıkarma yoluna başvurmaktaydılar.16 Bu durumdan her iki taraf da, ama
işçiler, çok daha büyük oranda etkilenmekteydi. İşte kısa çalışma, işverenlerin
işçi çıkartarak ya da işçileri ücretsiz izne çıkartarak krizi atlatmak yerine kısa
çalışma yoluna giderek riski işçiler arasında paylaştırma esasına dayanır.17
İşveren, kısa çalışma yolunu uygularken işçi, işini korumakta, kısa çalışma
ödeneği adı altında da ücret almaya devam etmektedir. Böylece işçi, doğan ücret kaybını da çalışma ödeneği ile -kısmen de olsa- giderebilmektedir.18 Diğer
taraftan kısa çalışmanın işgücü girdisini konjonktürel dalgalanmalarla uyumlaştırarak19 kayıtlı işgücüne istihdam güvencesi sağladığı söylenebilir. Özellikle
ekonomik faaliyet düzeyinde daralmaların yaşandığı dönemlerde firmaya, işçi
çıkarmadan işgücü talebini mal talebindeki dalgalanmalara göre ayarlayarak,
rekabet gücünü koruma olanağı vermektedir.20 Bu, aynı zamanda, işverenin
işten çıkarmanın yüksek maliyetlerine katlanmasını ve vasıflı işçilerini yitirmesini dolayısıyla işçi devrini de önleyecektir.
Kısa çalışma, aynı zamanda feshe karşı korumayı destekleyici bir nitelik
taşımaktadır. İşverenin son çare ilkesini uygulayarak, feshe gitmeden önce işletmesinin içinde bulunduğu sıkıntıyı işçilere kısa çalışma yaptırarak aşmayı
denemesi, ancak bu da sorunu çözmüyorsa son çare olarak feshe başvurması
gerekir.21 Bu anlamda kısa çalışmanın, feshin son çare olması ilkesinin en
önemli uygulamalarından biri olduğu söylenebilir.
Kısa çalışma uygulaması ile işletmenin ve iş ilişkilerinin devamı
sağlanarak istihdamın korunması hedeflenmekte, bu durum, aynı zamanda
15
16
17
18

Kılıçoğlu, age., s.485
Aydın, agm., s.29
Süzek, age., s.742
Kenan Tunçomağ, Tankut Centel, İş Hukukunun Esasları, Beta Basım A.Ş., İstanbul 2008,
s.157
19 Ahmet N. Bölükbaşı, agm., s.184
20 İnci Kayhan Kuzgun, “Türkiye’de Firma Açısından Esnekliğe Dayalı İstihdam Stratejisi”, Yaşar
Üniversitesi Dergisi, İzmir 2007, C.2, S.8, s.842
21 Başterzi, agm., s:64
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makro düzeyde ülkenin ekonomik yapısına da olumlu katkı sağlamaktadır.
Gerçekten, kısa çalışma sayesinde, genel ekonomik kriz dönemlerinde
toplu işçi çıkarma engellenerek22 işsizlik oranları daha düşük seviyelerde
kalabilmekte, Devlet, işçilere yeni iş bulmanın yüküne katlanmak zorunda
kalmamaktadır.23 Ayrıca yapılan çalışma karşılığı ödenen ücretlerden vergi ve
sigorta prim tahsilâtı nedeniyle, devlet de gelir elde etmeye devam etmektedir.
24
Kısa çalışma ödeneği uygulamasının bir diğer olumlu sonucu da bir taraftan
İşsizlik Sigortası Fonu’nun gelirlerinin korunmasını sağlaması,25 diğer taraftan
işsizlik sigortasının toplumsal kredisinin yükselmesine neden olmasıdır.26
Belirtelim ki, 2008 yılında yapılan araştırmalara dayanılarak, işverenler
arasında yaygın olmadığı belirlemesi ile “ölü doğduğu” sonucuna varılan27 kısa
çalışma, 2011 yılında yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye’de işverenlerce
tercih edilen esnek çalışma biçimlerinden biridir. Türkiye Personel Yönetimi
Derneği (PERYÖN) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel
Müdürlüğü’nün, Dünya’da artan esnek çalışma modellerinin Türkiye’deki uygulamasına yönelik 216 işyerindeki profesyonellerle 2011 yılında gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarına göre, kısa çalışmanın, araştırmaya katılan firmalarının yüzde 24’ünde uygulanan telafi çalışmasından sonra, yüzde 18’le en çok
tercih edilen uygulama olduğu belirlenmiştir.28
1.3 Kısa Çalışmanın İş Sözleşmesine ve Fesih Hakkına Etkisi
Kısa çalışma, işyerindeki faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması
şeklinde ya da çalışma süresinin önemli ölçüde azaltılması biçiminde iş
sözleşmesi içeriğinin geçici bir süre için değiştirildiği29 iki farklı halde
uygulanabilmektedir. Hemen belirtelim ki, her iki halde de işçilerin sözleşmeleri
sona ermemekte, hukuken varlığını sürdürmektedir.
İşyerindeki faaliyetin kısmen ya da tamamen durdurulması biçiminde uygulanan kısa çalışma, iş sözleşmesinin kanundan kaynaklanan bir nedenle ve
kendiliğinden askıya alınması halinin tipik bir örneğidir.30 Bu halde, işçilerin
çalışma borcu ile işverenin ücret ödeme borcu kısa çalışma süresince askıya alınmakta, bir anlamda ortadan kalkmaktadır. Ancak yan borçlar örneğin
22 Caniklioğlu, “İş Kanunu’na Göre Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği”, s.500; Haluk Hadi
Sümer, İş Hukuku, ,Mimoza Yayınları, Konya 2010, s.133
23 Caniklioğlu, “6111 Sayılı Kanun'la İşsizlik Sigortası Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler”, s.6
24 Şakar, agm.,
25 Caniklioğlu, “İş Kanunu’na Göre Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği”, s.500
26 Sarıoğlu, agm.,,s.3
27 Limoncuoğlu, age., s.76
28 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü’nün 20.01.2011 tarihli Esnek
Çalışma Modelleri Uygulamaları Araştırma Raporu http://www.peryon.org.tr/pdf/Esnek_
Calisma_Uygulamalari_Arastirma_Raporu.pdf Erişim Tarihi: 18.09.2012
29 Öner Eyrenci, Savaş Taşkent ve Devrim Ulucan, Bireysel İş Hukuku, Legal Yayıncılık, İstanbul
2006, s.238
30 Aydın, agm., s.37; Caniklioğlu, “İş Kanunu’na Göre Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği”,
s.518; Ercan Akyiğit, “Kısa Çalışma” TÜHİS İş Hukuku Ve İktisat Dergisi, İstanbul 2004, C.19,
S.1-2, s.18

134

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 87 • Sayı: 1 • Yıl: 2013

işçinin sadakat borcu devam etmektedir.31 Kısa çalışma süresi son bulduktan sonra işçiler işbaşı yaparlarsa askı hali kendiliğinden sona erecek, buna
karşın süre dolmasına rağmen kriz ya da zorlayıcı sebep dolayısıyla işbaşı
yapılamamış ve örneğin ücretsiz izne geçilmişse, bu kez kanundan doğan bir
askı hali değil, tarafların anlaşmasına bağlı olarak iradi bir askı hali ortaya
çıkacaktır.32 Kısa çalışmanın son bulması ile hizmet sözleşmesi de tüm hak ve
borçlarıyla yeniden işlemeye başlayacaktır.
Kısa çalışmanın, çalışma süresinin düşürülmesi şeklinde uygulandığı hallerde ise, çalışma devam ettiğinden sözleşmenin askıya alınması söz konusu
olmayacaktır. Bu durumda ilgili işçilerin çalışma borcu devam etmekte, sadece normal süresinde azalma yaşanmaktadır. Bu yüzden işçinin çalıştığı süreyle
orantılı bir ücretin de ödenmesi gerekmektedir. Böylesi durumda işçi de, iş
görme borcundan kısmen kurtulmuş olmaktadır.
Doktrinde görüş birliğine varılamayan husus ise, kısa çalışma uygulamasının kendisinin bir fesih sebebi oluşturup oluşturamayacağı noktasında toplanmaktadır. Öğretide hakim görüş, iş sözleşmesinin kısa çalışmaya dayanılarak
haklı nedenle feshedilebileceği yönündedir.33 Bu itibarla işverene kısa çalışma
hakkı tanınması, kısa çalışma yaptırılan işçilerin, İş Kanunu 24. madde III.
bende göre iş sözleşmesini haklı nedenle feshetme hakkını ortadan kaldırmamaktadır. Caniklioğlu ise, kısa çalışmanın uygulandığı dönemde işçiye haklı nedenle fesih hakkının tanınmasının, kısa çalışma uygulaması ile güdülen
amaca uygun düşmeyeceğini, bunun dürüstlük kuralına aykırı olacağını belirtmektedir.34
İşsizlik Kanunu’nun Ek 2. maddesinden, kısa çalışma süresince feshin yasaklandığı yönünde bir sonuç çıkarmak mümkün değildir. Diğer taraftan kısa
çalışma kararında işçinin onayının alınmaması ve kısa çalışmanın, çalışma
koşullarının esaslı unsurları olan ücret ve çalışma sürelerinde bir yönüyle işçi
aleyhine değişiklik anlamına gelmesi gerekçeleriyle, kısa çalışma döneminde
işçiye haklı nedenle fesih hakkının tanınması gerektiği düşüncesindeyiz.
1.4 Yargıtay Kararları Işığında Kısa Çalışma ve “Feshin Son Çare 		
Olması” İlkesi
Kısa çalışma uygulamasına yönelik Yargıtay tarafından verilen kararlar
incelendiğinde, kısa çalışmanın, genellikle feshin son çare olması ilkesi bağlamında ele alındığını görüyoruz. Gerçekten Yargıtay, kısa çalışma uygulamalarını, kriz dönemlerinde işverene fesihten kaçınma olanağı veren ve feshin son
çare olması ilkesi ışığında fesihten önce denenmesi gereken tedbirlerden biri
olarak değerlendirmektedir.
31 Akyiğit, agm., s.19, Caniklioğlu, agm., s.520
32 Eyrenci, Taşkent ve Ulucan, age., s..240; Aydın, agm., s.37; Caniklioğlu agm., s.519
33 Akyiğit agm., s.20; Mahmutoğlu, age., s.920; Aydın, agm., s.37; Başterzi, agm., s.66;
Limoncuoğlu, agm., s. 74
34 Caniklioğlu, agm., s.522
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İş Hukuku’nda iş güvencesi sistemi içinde önemli bir ilke olan “feshin son
çare olması” ilkesi, işverenin, işçinin iş sözleşmesini sona erdirmeden önce iş
ilişkisinin sürdürülmesini sağlamak amacıyla gerekli çabayı göstermesi, bu anlamda birtakım uygulamalarda bulunması; ancak bunlardan bir sonuç alamadığında fesih yoluna gitmesi35 olarak açıklanabilir. Yargı, bu ilke doğrultusunda
fesihte “geçerli neden” denetimi yaparken işverenin fesihten kaçınma olanağının
olup olmadığını da araştırmaktadır.36 Bu anlamda işverenin, işletmesel karar
alabilme yetkisi doğrultusunda kullanacağı fesih hakkının sınırı, feshin zorunlu
hale gelmiş olmasıdır. İşte Yargıtay, işverenin fesih hakkını kullanırken, öncelikle başka çarelere başvurmasını, örneğin esnek çalışma yöntemlerini uygulamasını bir gereklilik olarak görmektedir. Esnek çalışma yöntemleri ya da kısa çalışma, fesihten önce işverenin varmak istediği hedefe ulaşma yollarından, fesihten
önce uygulaması gereken önlemlerden biridir. Zira işveren, işçiyi çalıştırmanın
yollarını aramalıdır.37 Eğer işyerinde örneğin kısa çalışma tedbiri uygulanarak
işin devamlılığı sağlanabiliyorsa, fesih zorunlu hale gelmiş olmadığından geçerli
bir nedenden söz edilemeyecek, yapılan feshin geçersizliğine karar verilecektir.
Yargıtay, kısa çalışma uygulamasının yaygınlaşmasına kadar, feshin son
çare olması ilkesinin uygulanması açısından, denenmesi gereken tedbirlerden
biri olarak, işçinin rızası ile çalışma sürelerinin kısaltılması yolundan, başka bir
deyişle ücretsiz izin uygulamasından bahsetmektedir. Örneğin Yargıtay 9. HD,
08.11.2004 tarih, E: 2004/12698, K: 2004/25058 sayılı kararında:
“Belirtmek gerekir ki, söz konusu 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 18 ve
devamı maddelerinin gerekçesinde de açıklandığı üzere, işçi çıkarma
uygulamasına giderken öncelikle fazla çalışmalar kaldırılmalı, işçinin
rızası ile çalışma süreleri kısaltılmalı, iş zamana yayılmalı, kısaca fesih
en son çare olarak düşünülmelidir.38
Başka bir kararda, işyerinde, fesihten önce “işçinin rızası ile” esnek çalışma biçimlerinin uygulanmasının gereğine işaret etmektedir.
35 Eyrenci, Taşkent ve Ulucan, age., s.169
36 Taşkent, “Bireysel İş İlişkisinin Sona Ermesi ve Kıdem Tazminatı Açısından Yargıtay’ın 2004
Kararlarının Değerlendirilmesi” ,İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi,
Yargıtay’ın İş Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi, Ankara 2006 http://www.
kamu-is.org.tr/pdf/yargitaykardeg2004.pdf; Erişim tarihi: 18.09.2012; Karar incelemesi için
bkz. Ali Güzel, “İşletmesel Kararların Keyfilik Denetimine Tabi Olması Ve Geçerli Nedenle
Fesihte Son Çare İlkesinin Gözetilmesi”, Çalışma ve Toplum Dergisi, İstanbul 2005/1, S.4,
s.159 vd.
37 Başterzi, agm., s.60
38 Güzel, agm., s.179; Şakar, İş Kanunu Yorumu, 6. Baskı, Yaklaşım Yayıncılık, 2011, s.; Aynı
doğrultuda: Yargıtay 9. HD., 15.10.2007 tarih ve E: 2007/16150, K: 2007/30227 sayılı kararı,
İstanbul Barosu Dergisi, İstanbul 2008, C.82, S.3, s.1594; Yargıtay 9 HD. 15.10.2007 tarih
ve E: 2007/16151, K: 2007/30228 sayılı kararı (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası); Yargıtay 9.
HD. 19.11.2007 tarih, E: 2007/22157, K: 2007/34396 sayılı kararı. İstanbul Barosu Dergisi,
İstanbul 2009, C.83, S. 1, s.514; Yargıtay 22.HD 14.11.2011 tarih, E: 2011/11668, K:
2011/3974 sayılı kararı (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası) da aynı ilkeleri içermektedir.
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“…işverenin işletmesel karar sonucunda, tedbir olarak düşündüğü
feshin zorunlu hale gelmiş olması gerekir. İşletmesel kararla varılmak
istenen hedefe fesihten başka bir yolla ulaşmak mümkün ise fesih
için geçerli bir nedenden söz edilemez. Bu anlamda fazla çalışmalar
kaldırılarak, işçinin rızası ile esnek çalışma biçimleri getirilerek, isçiyi
başka bir işte çalıştırarak ya da meslek içi eğitime tabi tutarak amaca
ulaşma olanağı var iken feshe başvurulmaması gerekir. Kısaca, “fesih
son çare olmalıdır” ilkesi gözetilmelidir.39

Yargıtay, feshin son çare olması ilkesine yönelik olarak 2005 yılı
sonrasında verdiği kararlarda ise açık olarak kısa çalışmadan bahsetmektedir.
Nitekim, Yargıtay 9. HD, 07.02.2005 tarih, E: 2004/1609, K: 2005/3300 Sayılı
Karar'ında, feshe gitmeden önce olanak varsa, kısa süreli çalıştırma, esnek
çalışma gibi tedbirlerin öncelikle düşünülmesi gerektiğini ifade etmektedir:
“İşletmenin, işyerinin ve işin gereklerine dayalı fesihlerde, fesih
olarak dayanak yapılan nedenle çelişki içinde olmamalı, feshin en
son çare olduğu ilkesi gözden uzak tutulmamalıdır. Bu kapsamda
iş sözleşmesi feshedilen işçinin, mesleği ve vasfı nedeni ile başka
bölümde değerlendirme olanağı olup olmadığı da araştırılmalıdır.
Ayrıca olanak varsa, kısa süreli çalıştırma, esnek çalışma gibi tedbirler
öncelikle düşünülmelidir.”40
Aynı doğrultuda 13.01.2005 tarih, E: 2004/33414, K: 2005/930 Sayılı
Karar'da, kısa çalışma uygulamasına başvurulmaması feshin geçersizliğine
gerekçe olarak gösterilmektedir. İlgili Daire, işverenin işçi çıkarma yoluna gitmeden önce kısa çalışma gibi esnek uygulamalara başvurmamasını, başka bir
deyişle kısa çalışma ile amaca ulaşma olanağı varken işçi çıkarmasını, “feshin
son çare olması” ilkesine aykırı bulmuş, feshin geçersizliğine karar vermiştir.:
“Kısa çalışma ile amaca ulaşma olanağı var iken feshe başvurulmaması gerekir. Kısaca, “fesih son çare olmalıdır” ilkesi gözetilmelidir. Somut olayda işverence siparişlerde azalma meydana geldiği
gerekçesiyle davacının iş akdi feshedilmiş ise de, işçi çıkarma yoluna
gitmeden önce diğer bölümlerde çalışma imkanının olup olmadığının
araştırılmadığı, esnek çalışma ve kısa çalışma gibi uygulamalara
başvurulmadığı, hizmet akdinin feshinin son çare olduğunun kanıtlanmadığı dosya içeriğinden anlaşıldığından feshin geçerli nedene dayandığının kabulü mümkün değildir.” 41
Yargıtay 9. HD, 20.07.2009 tarih, E: 2009/27271, K: 2009/27272 Sayılı
Karar'ında ise, feshin son çare olması ilkesine uygunluğun denetiminde
krize dayanan feshin kaçınılmaz olup olmadığının anlaşılabilmesi için Yerel
39 Yargıtay 9 HD, 16.12.2004 tarih, E: 27003, K: 27998 Sayılı Karar. Karar incelemesi için bkz.
Güzel, agm., s.159 vd.
40 Kazancı İçtihat Bilgi Bankası
41 İstanbul Barosu Dergisi, İstanbul 2011, C.85, Sayı:3, s.132
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Mahkemeden, başkaca tedbirlerle birlikte işverenin kısa çalışma ödeneği için
başvuru yapıp yapmadığının araştırılmasını istemiştir:
“…işverenin fesih dışında daha hafif bir önlemle amaca ulaşması
olanaklı ve beklenebilir bir durumda ise, feshi geçerli kılan bir işletme,
işyeri ve iş gereği yoktur. Feshin son çare olması ilkesine uygunluğun
denetiminde, fesih yerine başvurulacak somut tedbirler araştırılmalı
ve açıklanmalıdır…Krizin geçici olup olmadığı, fesih dışında tedbirlerle
bu krizin geçirilip geçirilmeyeceği, davalı işverenin bu kapsamda
savunduğu gibi fazla mesaileri kaldırıp kaldırmadığı, vardiya sayısını
indirip indirmediği, yıllık izinleri kullandırıp kullandırmadığı, ücretsiz
izin uygulaması yapıp yapmadığı, ücret zammını erteleyip ertelemediği,
kısa çalışma ödeneği için başvurup başvurmadığı incelenmelidir.” .42
Yargıtay 9. HD, 30.06.2008 tarih ve E: 2008/1820, K: 2008/17982
sayılı kararında, işletmeye ve işletme dışı sebeplere dayalı fesih hallerinde,
uygulanması gereken tedbirlere örnekler verilmekte, bunlar arasında çalışma
sürelerinin azaltılması tedbiri de denenmesi gereken çareler arasında yer
almaktadır:
“…İşveren, işletme dışı sebeplerin zorunlu kıldığı işletmesel süreçteki
yapısal değişimi somut olarak ortaya koyarak bunun, belirli çalışma yerlerinde azalmaya yol açtığını göstermelidir. Rasyonalizasyon tedbirleri üretimin durdurulması veya üretimde değişiklik yapmak, yeni çalışma, imalat
ve üretim metotlarının uygulamaya sokulması veya değiştirilmesi, vardiya
usulü çalışma sistemine geçme, çalışma sürelerinin azaltılması, işletmenin
üretim kapasitesini düşürmek, işletme veya işyerini kapatmak ya da işletmenin bir bölümünü veya servisini kapatmak gibi organizasyona yönelik
değişiklikler, işletme içi sebep olarak nitelendirilen işletmesel kararlara örnek olarak verilebilir. Feshin işletme, işyeri ve işin gerekleri nedenleri ile
yapıldığı ileri sürüldüğünde, feshin kaçınılmaz olup olmadığı açıklığa kavuşturulmalıdır.43
Yargıtay 9.HD, 16.04.2007 tarih, E: 2007/7965 ve K: 2007/10625 sayılı
kararında ise, kuş gribi sonrası sektörde yaşanan; üretimde, fiyatlarda ve satışlarda meydana gelen azalmayı “işletmeyi ve işyerini etkileyen objektif neden”
olarak değerlendirip, ücretsiz izin uygulamasına geçen ancak işçi tarafından
kabul edilmediğinden fesih yoluna giden işvereni haklı bulmuştur.44
Sonuç olarak, Yargıtay uygulamasında kısa çalışmanın, fesih öncesi çare
olarak denenmesi gereken bir tedbir sayılması, işçi lehine bir uygulama olarak
42 Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Aynı doğrultuda, Yargıtay 9. HD, 09.02.2009 tarih ve E:
2009/1186 , K: 2009/1832 sayılı kararı; Aynı karar: Şakar, age., s.339
43 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 30.06.2008 tarih ve 2008/1820 E, 2008/17982 K. Sayılı Kararı,
İstanbul Barosu Dergisi, İstanbul 2009, C.83, S.1, s.519-522 Aynı doğrultuda, Yarg. 9 HD.
19.04.2010 tarih ve E: 2010/14987, K: 2010/10846 sayılı kararı, İstanbul Barosu Dergisi,
İstanbul 2010 C. 84, S. 5, s. 3280-3286
44 Karar metni için bkz. Şakar, age., s.327
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değerlendirilebilir. Bu bağlamda Yüksek Mahkeme kriz dönemlerinde kısa çalışma uygulamalarını özendirmektedir.
1.5 Kısa Çalışmanın Benzer Uygulamalardan Farkı
1.5.1 Kısa Çalışma-Kısmi Süreli Çalışma
İş Kanunu’nun 13. maddesine göre, işçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha
az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmi süreli iş sözleşmesidir. Doktrinde
bu tanıma paralel bir biçimde, “işyerinde genel ve düzenli olarak uygulanan
normal çalışma süresinin altında bir süreyle düzenli bir şekilde çalışma”45 olarak tanımlanmıştır. Kısmi zamanlı çalışma, küreselleşmenin esnek çalışma
düzeni içinde dayattığı yaygınlaşan bir istihdam biçimidir.46
İşçinin işyerinde normal çalışma süresinden daha kısa süre çalışması bakımından, kısmi süreli çalışma ile benzerlik gösterse de, kısa çalışma ile kısmi
süreli çalışma arasında ciddi farklar bulunmaktadır. Kısmi süreli çalışma, öncelikle çalışma süresinin normal çalışma süresinden kısa ve çalışmanın geçici
değil, düzenli ve sürekli olmasına ve işçi-işveren taraflarının ortak kararına
bağlı kalmaktadır. İşte bu üç husus, kısmi süreli çalışmanın olmazsa olmazını oluşturmaktadır. Dolayısıyla çalışma sürelerinin sadece önemli ölçüde az
çalışma biçimine dönüştürülmesi, bu çalışmayı kısmi süreli çalışma olarak
nitelendirmeyi gerektirmez.47 Bu belirlemeden anlaşılacağı üzere kısmi süreli
çalışmanın düzenli ve sürekli olma özelliği, kısa çalışmada söz konusu değildir.48 Kısmi süreli çalışma sürekli kısaltılmış bir çalışma iken, kısa çalışma,
çalışma sürelerinde geçici bir indirimdir.49
Diğer taraftan kısa çalışma, sözleşmenin devamında, sonradan gerçekleşen istisnai nedenlerle zorunlu olarak50 ortaya çıkar. Kısmi süreli çalışmada
ise, çalışma saatleri ve diğer kurallar, sürekli olarak uygulanmak üzere sözleşmenin kuruluş aşamasında gönüllülük temelinde oluşturulur. Gönüllülük
esası kısmi süreli çalışmanın, kısa çalışma ve eksik istihdam kavramları ile
karıştırılmasını engellemektedir.51
1.5.2 Kısa Çalışma-Telafi Çalışması
Esneklik kavramının çalışma sürelerinde ortaya çıkmış önemli
yöntemlerinden birisini de telafi çalışması oluşturmaktadır.52 Kanun'un
45
46
47
48
49
50
51
52

Ercan Akyiğit, İş Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2010, s.233
Şakar, age., s.198
Caniklioğlu, agm., s.504
İhsan Erkul, İşveren’in 4857 Sayılı İş Kanunu’ndan Doğan Hakları, Yükümleri ve Sorumlulukları,
Ayrıntı Basımevi, Ankara 2010, s.26; Caniklioğlu, agm., s. 503
Kılıçoğlu, age. S.492; Eyrenci, Taşkent ve Ulucan, age., s.238
Süzek, age., s.743
Ayşe Ünal, “Avrupa’da Kısmi Çalışma ve Uygulamasının Genel Özellikleri”, Kamu-İş İş Hukuku
ve İktisat Dergisi, Ankara, 2005, C.8 S.1, s.3
Şakar, age., s.724
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telafi çalışmasına ilişkin düzenlemesi ile kısa çalışma arasında bir bağlantı,
anlamlı bir ilişki53 mevcuttur. Zira 64. maddede telafi çalışmasına imkan
veren “zorunlu neden” kavramının bir yönünü oluşturan zorlayıcı nedenler,
aynı zamanda kısa çalışmanın da bir unsuru olarak yer almaktadır.54 Ancak
doktrinde hakim olan görüş, kısa çalışma yapıldıktan sonra aynı nedene
dayanılarak telafi çalışmasının yapılamayacağıdır.
İki çalışma modeli arasında, alınan ücret açısından farklılık bulunmaktadır. Kısa çalışmada, aldığı ücretin altında kısa çalışma ödeneği ödenirken,
telafi çalışmasında işçiler normal ücretlerini almaya devam etmektedirler.
Bu anlamda telafi çalışmasının işçinin daha lehinde olduğu ifade edilmiştir.55
Çalışmanın uygulanması açısından işçinin rızasına bağlı olunmaması, her iki
çalışma biçiminin de ortak yönünü oluşturmaktadır.
1.5.3 Kısa Çalışma-Ücretsiz İzin
Daha çok ekonomik kriz dönemlerinde işletme gereklerinin dayatması ile
işyerinde istihdamın geçici olarak azaltılması çalışma ilişkilerinde sık rastlanılan fiili bir durumdur. Bu durumda ücretsiz izin uygulamasına giden işveren,
işçileri işten çıkarma maliyetine katlanmaksızın iş akitlerini askıya almakta;
buna karşılık işçi hukuken işsiz kalmamakla birlikte, fiilen işsizliğin sonuçlarına katlanmak suretiyle -kısa çalışma koşulları da gerçekleşmediğindengelir güvencesinden ve sosyal haklardan yoksun kalmaktadır.56 Bu anlamda
ücretsiz izin uygulaması, çalışma koşularında işçi aleyhine esaslı bir değişiklik
oluşturmaktadır.57
Hukukî niteliği itibariyle ücretsiz izin, kısa çalışmada olduğu gibi, iş şartlarında esaslı değişikliğin özel hali ya da hizmet akdinin askıya alınmasının bir
biçimi58 olarak nitelendirilmektedir. Aralarındaki ilgiye dayalı olarak doktrinde kısa çalışmanın, işverenin işçileri ücretsiz izne çıkarma olgusunu meşrulaştırdığı söylenmiştir.59
Kısa çalışmayı ücretsiz izin uygulamasından ayıran en önemli özellik, kısa
çalışmanın kısmen gelir güvencesi sağlayan yönüdür. Ücretsiz izinde işçinin
ücret alması söz konusu olmadığından kısa çalışmanın, ücretsiz izin uygulamasına göre işçi lehine olduğu söylenebilir. Diğer taraftan ücretsiz izin uygu53 Mollamahmutoğlu, “4857 Sayılı Yeni İş Kanunu’nun Getirdiği Önemli Bazı Yenilikler” Kamu-İş
İş Hukuku ve İktisat Dergisi, Ankara 2004, C.7, S.4, s.22
54 Mollamahmutoğlu, age., s.914
55 Sezgi Öktem Songu, Erhan Birben, “Çalışılmayan Cumartesi Günü Telafi Çalışması Yaptırılması
Mümkün Müdür?” Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, İzmir 2007, C. 9, Özel
Sayı, s.282
56 Süzek, “İş Akdinin Askıya Alınması ve Ücretsiz İzinler”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Dergisi”, İzmir 2007, C.9, Özel Sayı, s.127
57 Süzek, agm., s.127
58 Murat Demircioğlu, Murat Engin, “Dünyada ve Türkiye’de Esnek Çalışma”, İTO Yayınları,
No:2002/52, İstanbul 2002, s.96
59 Akyiğit, age., s..230
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laması ancak işveren ve işçinin ortak kararıyla alınabilir. Buna karşın kısa
çalışma kararında işçinin rızasının etkisi bulunmamaktadır. Bir başka açıdan, kısa çalışma isteğinin yerinde olup olmadığı ancak bir kurum tarafından
saptanabilirken, tarafların anlaşmasıyla devreye sokulan ücretsiz izin uygulamasında, uygulama nedenlerinin başka bir kurum tarafından tespitine gerek
yoktur. Kısa çalışma, kanunda sayılı sınırlı sebeplerin varlığı halinde uygulanabilirken, ücretsiz izin, -makul olması kaydıyla- işyeri ve işyeri dışı birçok
nedenden kaynaklanabilir.
Son olarak, ücretsiz izin, -işçinin işverenden İş Kanunu’nun 56 ve 74. maddeleri uyarınca talep edebileceği ücretsiz izinler dışında- yasal bir düzenlemeye
dayalı olmayan fiili bir uygulama iken, kısa çalışma, bağımsız bir çalışma biçimi olarak Pozitif İş Hukukumuzda açıkça düzenlenmiştir.
İKİNCİ BÖLÜM
2. KISA ÇALIŞMA KOŞULLARI VE KISA ÇALIŞMANIN SONA ERMESİ
2.1 Kısa Çalışma Koşulları
Kısa çalışma, her zaman uygulanabilen bir çalışma modeli olmayıp, istisnai durumlarda başvurulabilecek, gerçekleşmesi sıkı koşullara bağlanmış bir
yöntemdir. Kısa çalışmanın uygulanabilmesi için bir takım koşulların birlikte
gerçekleşmesi gerekmektedir.
2.1.1 4447 Sayılı Kanun’a Göre Hizmet Akdine Dayalı Olarak 		
Sigortalı Çalışmanın Yapıldığı Bir İşyerinin Varlığı
Kısa çalışma, ancak İş Kanunu, Deniz ve Basın İş Kanunu’na tabi işyerlerinde, kısa çalışma ödeneği de, bu işyerlerinde 4447 sayılı yasaya göre sigortalı sayılan ve hizmet akdine tabi çalışan işçiler hakkında uygulanabilir.
Dolayısıyla, kısa çalışma, 4/B ve 4/C sigortalılar hakkında uygulanamaz. Kısa
çalışmanın ilk düzenlendiği haliyle İş Kanunu’nun 65. maddesine göre sadece
İş Kanuna tabi işyerlerinde uygulanabilen60 kısa çalışmanın kapsamı, 4447
sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’yla genişletilmiş, örneğin bir gemi adamı ya da
bir gazeteci de kısa çalışma ile ilgili hükmün uygulama alanına alınmışlardır.
İşyerindeki işçi sayısının, işyeri kapasitesinin, işlerin sürekli-süreksiz, sözleşmelerin belirli-belirsiz olmasının kural olarak önemi bulunmamaktadır.61
2.1.2 Kısa Çalışma Yapılmasını Gerektiren Bir Halin Gerçekleşmesi
Kural olarak işveren, çalışma sürelerini yasal sınırlar içerisinde kalmak
kaydıyla yönetim hakkına dayanarak dilediğince saptayabilir.62 Ancak kısa ça60 Kısa çalışma ödeneğine esas işsizlik sigorta priminin Deniz ve Basın İş Kanunu’na tabi
işçilerden de alınmasına rağmen, bu kapsamdaki işçilerin kısa çalışma ödeneğinden
yararlandırılmamaları Doktrinde eleştirilmiştir. Bkz. Ercan Akyiğit, agm., s.12
61 Akyiğit, agm., s.12
62 Murat Demircioğlu, Tankut Centel, İş Hukuku, Beta Yayıncılık, İstanbul 2010, s.128

Kriz Dönemlerinde Kısa Çalışma.. • M. İhsan SEÇKİN

141

lışma, işverenin istediği an keyfince başvurabileceği bir çalışma yöntemi değildir. Kanun, kısa çalışmanın yapılmasını gerektiren halleri tek tek sayarak
sınırlarını çizmiştir. Bunlar, genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ya da
zorlayıcı sebeplerdir. Bu hallerden biri gerçekleşmeden kısa çalışma uygulamasından söz edilemeyeği gibi, bu nedenlerin dışında başka bir neden kısa
çalışma uygulamasına esas olamaz.
2.1.2.1 Genel Ekonomik, Bölgesel ve Sektörel Kriz
Öğretide genel ekonomik kriz, “ekonomik yapıdan doğan, sadece ekonomik yaşamı değil, sosyal ve siyasal yaşamı sekteye uğratan; işsizlik, yokluk, genel maddi sıkıntı yaratan bir kötüye gidiş” olarak tanımlanmaktadır.63 Başka
bir deyişle sonuçları ekonomiyle sınırlı olmayan; aynı zamanda siyasal ve sosyal sonuçları da olan bir olumsuz ekonomik tablodur.64 Bu yüzden çalışma
yaşamında tüm işletme ve işyerlerini veya çoğunu az veya çok olumsuz yönde
etkiler.65
Yönetmeliğe göre genel ekonomik kriz, ulusal veya uluslararası ekonomide
ortaya çıkan olayların, ülke ekonomisini ve dolayısıyla işyerini ciddi anlamda
etkileyip sarstığı durumları ifade etmektedir. O halde kısa çalışma yapılmasını gerektirecek anlamda genel ekonomik krizden söz edebilmek için krizin
ülke çapında ve ülke ekonomisini sarsacak boyutta olması ve işyerini de ciddi
anlamda etkileyip sarsması gerekmektedir. Örneğin 2001 Şubat krizi, genel
ekonomik kriz kapsamındadır. Dünya genelinde petrol ücretlerinin aşırı oranda yükselmesi, büyük oranda devülasyon, savaş hali de genel ekonomik kriz
hallerine örnek olarak verilebilir.66 Bölgesel kriz ise ulusal veya uluslararası olaylardan dolayı belirli bir il veya bölgede faaliyette bulunan işyerlerinin
ekonomik olarak ciddi şekilde etkilenip sarsıldığı durumları ifade etmektedir.
Burada ülke geneli yerine, il veya bölge bazında işyerlerini etkileyen krizlerden
söz edilmektedir. Terör nedeniyle belirli bir il ya da bölge işyerlerinde yaşanan
ekonomik kaynaklı krizler, bölgesel kriz kapsamında değerlendirilebilir.
Sektörel krizler de, ulusal veya uluslararası ekonomide ortaya çıkan olaylardan doğrudan etkilenen sektörler ve bunlarla bağlantılı diğer sektörlerdeki
işyerlerinin ciddi anlamda sarsıldığı durumlardır. Ulusal ya da uluslararası
ekonomide gerçekleşen bir olay nedeniyle turizm sektöründe yaşanabilecek
bir kriz, sektörel kriz olarak kısa çalışmaya konu edilebilecektir. Bakanlık,
sektörel krizlerin kısa çalışmayı haklı kılacak bir sebep olarak değerlendirilmediği 2005 yılında beyaz et sektöründe yaşanan kuş gribi vak’asını zorlayıcı
sebep kapsamında gördüğünden kısa çalışmaya gidilmesine izin vermiştir.67
63 Mollamahmutoğlu, age., s.712.; Caniklioğlu, agm., s..505; Kılıçoğlu, age., s.486
64 Mollamahmutoğlu, agm., s.24
65 İbrahim Subaşı, “İş Hukukunda Çalışma Süreleri”, Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi, A. Can
Tuncay”a Armağan, İstanbul 2005, s.28
66 Kılıçoğlu, age., s.486
67 Alpay Hekimler, “Global Finans Krizi Ekseninde Kısa Çalışma Uygulamasının Ülkemizde
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Beyaz et sektöründe yaşanan bu kriz, sektörel kriz olarak da değerlendirilebilir.
2.1.2.2 Zorlayıcı Sebep
İş Hukukunda, zorlayıcı sebep, genellikle “geçici imkansızlık” kavramını
anlatır.68 Yangın, kaza, arıza, gibi teknik nedenlerle69, deprem, toprak kayması, sel, gibi bir doğa olayı veya yürütme organınca işyerinin kapatılması gibi
bir idari işlemle,70 kullanılan hammaddenin yasaklanması gibi bir hukuki engelle71 ortaya çıkabilir. Ancak her zorlayıcı sebebin, kısa çalışma yapılmasını
gerektirecek nitelikte olduğu düşünülmemelidir. Örneğin işyerinde teknik nedenlerle gerçekleşen bir yangın ya da makine arızası dışsal nitelikli olmadığından kısa çalışmayı gerektirmeyecektir. Zira kısa çalışmayı gerektiren zorlayıcı
sebep, işverenin kusuruna dayanmayan, dış kaynaklı ve ortaya çıktığı zaman
direnilemeyen bir nedendir.
Yönetmelikte zorlayıcı sebep, sınırlı olmayan sayıda örneklerle ifade edilmiştir. Yönetmeliğin 3. maddesinin h bendine göre zorlayıcı sebep, işverenin
kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun
sonucu olarak bertaraf edilmesine olanak bulunmayan, dışsal etkilerden ileri gelen, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen
veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan deprem, yangın, su baskını, salgın
hastalık, seferberlik ve benzeri nedenleri ifade etmektedir. Maddenin mefhumu muhalifinden işverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanan sebeplerin,
zorlayıcı sebep olarak kabul edilemeyeceğini belirtelim. Bu anlamda işletmesel
sebepler72 başka bir deyişle organizasyon veya yönetimdeki aksaklıklara dayalı
ekonomik güçlükler, makinelere bakım yaptırma gibi iç sebepler zorlayıcı sebep sayılmaz.73 Yine işverenin kusurlu hareketi nedeniyle, işyerindeki faaliyetin sona ermesi zorlayıcı sebep olarak değerlendirilmeyecektir. Yönetmelikte
de sayılan, nakit darlığı, ödeme güçlüğü, pazar daralması ve stok artışı gibi
işyerine özgü münferit durumlarda kısa çalışma talebi uygun görülmeyecek ve
Kurumca reddedilecektir. İşyerindeki faaliyetin işverene yüklenemeyecek bir
nedenle örneğin Belediyenin yol çalışmaları nedeniyle geçici olarak durdurulması halinde de zorlayıcı sebepten söz edilebilecektir. İşkur’un resmi internet
sayfasında, Libya’da yaşanan halk ayaklanması, Japonya’da yaşanan tsunami
ve deprem gibi dışsal nedenler, zorlayıcı sebebe örnek olarak gösterilmiştir.74
Zorlayıcı sebebe dayalı kısa çalışma, Van ilinde yaşanan deprem sonrasında uygulanmış, 05.04.2012 tarih ve 28255 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan
68
69
70
71
72
73
74

Etkinliği Üzerine Gözlemler”, Mart 2009, TİSK İşveren Dergisi, s. 28-35
Tunçomağ, Centel, age., s.205;
Caniklioğlu, agm., s.508
Tunçomağ, Centel age., s.205;
Şakar age., s.456
Süzek, age., s.744
Şakar, age., s.456
http://www.iskur.gov.tr/isveren/KisaCalismaOdenegi.aspx Erişim tarihi: 18.09.2012
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2012/2992 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile de deprem felaketinden etkilenen
ve 30.04.2012 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunan işyerleri
için sürenin üç ay uzatılması ve sürenin işsizlik ödeneği süresinden mahsup
edilmemesi kararlaştırılmıştır.75
2.1.3 Kısa Çalışmayı Gerektiren Halin Çalışmanın Tamamen veya
Kısmen Durmasına ya da Önemli Ölçüde Azalmasına Neden 		
Olması
Kısa çalışma yapılabilmesi için genel ekonomik, sektörel veya bölgesel
kriz ya da zorlayıcı sebebin bulunması yetmemekte; işverenin ya da işyerinin
bundan etkilenmesi gerekmektedir.76 Burada etkilenmedeki ölçüt, işin geçici
olarak “tamamen veya kısmen durmasını” ya da haftalık çalışma süresinin
geçici olarak “önemli ölçüde azalmasını” gerektirecek orandadır. İşyerini hiç
veya ciddi biçimde etkilemeyen örneğin genel bir ekonomik kriz, tek başına
kısa çalışmanın dayanağı olamaz. Belirtelim ki, işverenin kriz ya da zorlayıcı nedenden etkilendiği sonucuna ulaşılsa da, daha hafif önlemlerle, örneğin
fazla çalışma uygulamasının kaldırılması ile ekonomik krizin etkisi azaltılabilecekse, kısa çalışma koşulları gerçekleşmiş olmayacaktır.77 Uygulanan esnek
yöntemlere rağmen ekonomik krizin etkileri, çalışma sürelerini azaltmadan ya
da faaliyeti kısmen ya da tamamen durdurmadan giderilemeyecek derecede ise
kısa çalışmaya gidilebilecektir. İşyerinde görülmekte olan işin bütün bölümlerinde geçici olarak faaliyetin tatil edilmesi durumunda olduğu gibi, işin bazı
bölümlerinin -örneğin pazarlama bölümünün- faaliyetinin geçici olarak tatil
edilmesi, diğer bölümlerin -örneğin üretim bölümünün- çalışmalarına devam
etmesi halinde de kısa çalışma yapılabilecektir. Kısa çalışmayı haklı kılacak
diğer neden çalışma saatlerinin önemli ölçüde azaltılmasıdır.
Diğer taraftan işverenin işyerindeki faaliyetin durdurulması veya haftalık iş
süresinin önemli ölçüde azaltılmasının yasal anlamda kısa çalışma sayılabilmesi
için, bunun öncelikle geçici olması zorunludur. Kısa çalışma nedenlerinin varlığına rağmen azaltılmış çalışma süreleri uygulamasının geçici değil de sürekli
olması halinde olduğu gibi, haftalık çalışma sürelerinin önemli ölçüde azaltıldığının söylenemeyeceği hallerde de kısa çalışmadan bahsedilemeyecektir.78
2.1.4 Üç Ayı Geçmemek Kaydıyla; Çalışma Süresinin En Az 		
Üçte Bir Oranında Azaltılması veya Faaliyetin En Az Dört 		
Hafta Süreyle Kısmen Ya da Tamamen Durması
İşsizlik Sigortası Kanunu, Ek.2. madde 1. fıkra ile kısa çalışmanın işyerinde üç ayı aşamayacağı hüküm altına alınmıştır. Yönetmeliğin 3. maddesinde de, kısa çalışmanın, üç ayı geçmemek üzere; işyerinde uygulanan çalışma
süresinin, işyerinin tamamında veya bir bölümünde geçici olarak en az üçte
75
76
77
78

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/04/20120405-1.htm Erişim tarihi: 18.09.2012
Akyiğit, age., s.231; Mahmutoğlu, age., s.916; Caniklioğlu, agm., s.509
Caniklioğlu, agm., 506
Mahmutoğlu, age., s.915
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bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın en az dört hafta
süreyle faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması hallerine özgü olduğu
ifade edilmektedir. Normal haftalık çalışma süresinin İş Kanunu uyarınca 45
saat olduğu bir işyerinde çalışma süresi üçte bir azaltılarak 30 saate indirildiğinde, Kanun'un belirlediği “çalışmanın önemli ölçüde azaltıldığı” koşulu gerçekleştiğinden kısa çalışma yapılabilecektir. Ancak çalışma süresinin haftada
15 saatin altında azaltılması (örneğin 14 saat azaltılması) başka bir deyişle
haftada 30 saatin üzerinde (örneğin 31 saat) çalışılması durumunda kısa çalışmadan söz edilemeyecektir.79 Kısa çalışmanın işyerindeki faaliyetin tamamen
veya kısmen durdurulması şeklinde uygulanması halinde ise, bu durum, süreklilik koşulu aranmaksızın en az dört hafta sürmelidir. Buna karşın örneğin
üç haftalık bir süreyle, faaliyetin durması dört hafta altında kaldığı için kısa
çalışma sayılamayacağı gibi,80 kısa çalışmanın üç ayı aşan kısmı, yasal olarak
kısa çalışma olarak kabul edilmeyecektir.81
Kısa çalışmanın bir takvim yılı içinde bir defa yapılacağına dair bir sınırlama yoktur. Aranan yasal koşulları taşıyorsa, bir yılda birden çok82 farklı
nedenlere dayalı olarak kısa çalışmaya gidilebilir.
2.1.5 Kısa Çalışma Talebinin Türkiye İş Kurumu’na ve Toplu İş 		
Sözleşmesi Tarafı Sendikaya Bildirilmesi
Kısa çalışma yapılmasını gerektiren koşulların varlığı, işverenin kendiliğinden kısa çalışma yapması sonucunu doğurmaz. İşverenin bu konuda ayrıca
talepte bulunması gerekir. 4447 Sayılı Kanunu’nun Ek 2. maddesine göre kısa
çalışma yaptırmak isteyen işveren, kısa çalışma talebini, derhal ve gerekçeleri
ile birlikte Türkiye İş Kurumu'na ve varsa toplu iş sözleşmesi tarafı sendikaya
bir yazı ile bildirir.
Kanun'un lafzından, işyerinde uygulanmakta olan bir toplu iş sözleşmesinin olmaması halinde, işverenin sendikaya bildirimde bulunmasına gerek olmadığı sonucu çıkmaktadır. Aynı şekilde o işyerinde örgütlenmiş olsa da toplu
iş sözleşmesinin tarafı olmayan diğer sendikalara da bildirim zorunluluğu getirilmemiştir.83 Diğer taraftan sendikaya sadece bildirim yapılması yeterli olup,
sendikanın rızasının alınması ya da sendika ile müzakere yapılması zorunlu
değildir. Sendikanın bu bildirim karşısında bir itiraz hakkı da bulunamamaktadır. Bu haliyle madde, bildirim yönünde şekli bir zorunluluk getirmiş bulunmaktadır.84 Sendikanın konu hakkında sadece bilgi sahibi olmasının sağlanması ile yetinilmesi, toplu iş sözleşmesinin tarafı olmayan sendikalara bildirim
79 Cumhur Sinan Özdemir, “4857 Sayılı İş Kanunu’na Göre Kısa Çalışma Ve Kısa Çalışma
Ödeneği”, Yaklaşım Dergisi, Ocak 2005, S.145, , s.208
80 Erkul, a.g.e.,s.46
81 Akyiğit, agm., s.11
82 Akyiğit, age., s.233
83 Caniklioğlu, agm.,, s.511, Kılıçoğlu, age., s.494; Akyiğit, agm., s.15
84 Caniklioğlu, agm., s.512
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zorunluluğun dahi getirilmemiş olması sosyal diyalogun ve tarafların dengeli
katılımın sağlanması açısından yeterli olmamış ve doktrinde eleştirilmiştir.85
Yönetmelik uyarınca işveren, Kısa Çalışma Talep Formunu tanzim ederek
Türkiye İş Kurumu’na bildirimde bulunur. İşveren bildiriminde; genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerin işyerine etkilerini
ve zorlayıcı sebebin ne olduğunu, işyerinin unvanını, adresini, varsa toplu iş
sözleşmesi tarafı sendikayı ve sosyal güvenlik işyeri sicil numarasını, varsa
iddiasını kanıtlayıcı somut belgeleri belirtmek zorundadır. Kısa Çalışma Talep
Forumu’nda ayrıca kısa çalışmanın başlatılacağı ve sona ereceği tarih, başvuru
tarihinde işyerinde çalışan toplam kişi sayısı ve kısa çalışma uygulanacak kişi
sayısı, kısa çalışmanın hangi yöntemle uygulanacağı, işyerinde daha önce kısa
çalışma uygulanıp uygulanmadığı bilgileri de yer alır. İnceleme esnasında da,
kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgileri içeren liste, işveren tarafından
Kurumca belirlenen formatta hazırlanarak, manyetik ve yazılı ortamda Kurum
yetkilisine teslim edilir.
2.1.6 Talebin Türkiye İş Kurumu’nca Uygun Bulunması
Kısa çalışma talebinin Türkiye İş Kurumu’nca uygun bulunması koşulu,
kısa çalışma kararı alınmasının nihai koşuludur. Yönetmelik, genel ekonomik,
sektörel veya bölgesel krizin varlığının işçi ve işveren sendikaları konfederasyonlarının iddia etmesi86 ya da bu yönde kuvvetli emarenin bulunması halinde,
Kurum Yönetim Kurulunca karara bağlanacağını başvuruların uygunluk tespitinin de, Kurum yetkililerince yapılacağını ifade etmektedir.
Yönetmeliğe göre işverenin kısa çalışma talebi, öncelikle Kurum tarafından şekil ve sebep yönünden değerlendirilir. İşverenin kısa çalışma talebinin şekil ve sebep yönünden denetimi, talebin yazılı ve yönetmelikte yer alan
biçimsel koşulları taşıyıp taşımadığı yönünde yapılır. Kısa çalışma talebinin
Kurum yerine Bakanlığa yapılması, başvurunun “Kısa Çalışma Talep Formu”
düzenlenmeden yapılması87 kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgileri
içeren listenin Kurumca belirlenen formatta hazırlanmaması hallerinde şekil
bakımından red söz konusu olabilecektir. Kısa çalışma talebinin uygun olup
olmadığının sebep yönünden incelenmesi ise, işverenin o başvurusuna vesile
olan olguyu anlatır.88 Kısa çalışmaya gerekçe gösterilen sebebin mevcut olup
olmadığı yönünde yapılacak ilk incelemedir. Örneğin kısa çalışma zorlayıcı
nedene dayandırılmışsa, Kurum, işverenin gösterdiği olgunun zorlayıcı sebebe
girip girmeyeceği konusunda inceleme yapacaktır.
İşverenin krize dayalı kısa çalışma talebinin değerlendirilmesine esas teş85 Akyiğit, agm., s.15
86 Bakanlığa başvuru hakkının sadece işçi ve işveren sendikaları konfederasyonuna tanınması;
bu hakkın sendikalara tanınmamış olması doktrinde eleştirilmiştir. Bkz. Aydın, agm., s.33
87 Aydın, agm., s.33
88 Akyiğit, agm., s.15
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kil edecek olan uygunluk tespiti aşamasına geçilebilmesi için genel ekonomik,
sektörel veya bölgesel krizin varlığının, Kurum Yönetim Kurulu’nca karara
bağlanması şarttır. Krizin varlığına dair bu karar alınmadan ya da zorlayıcı sebeplerle bağdaşmadığı halde, nakit darlığı, ödeme güçlüğü, pazar daralması ve
stok artışı gibi sebeplere dayalı olarak yapıldığı tespit edilen başvurular daha
başından Kurum tarafından reddedilecektir.
Kurum Yönetim Kurulu’nca krizin varlığına yönelik kararın verilmesinden
sonra, Kurum yetkilileri tarafından ivedilikle uygunluk tespiti yapılacaktır.
Uygunluk tespiti, kısa çalışma talebinin gerekli ve yerinde olup olmadığının
Kurumca değerlendirilmesi aşamasıdır. Kısa çalışmanın talep edildiği işyerinin, 4447 Sayılı Kanun’a göre hizmet akdine dayalı olarak sigortalı çalışmanın
yapıldığı bir işyeri kapsamında olup olmadığı, kısa çalışma yapılmasını gerektiren hallerin gerçekleşip gerçekleşmediği, bu hallerin işyerini ciddi anlamda
etkileyip etkilemediği, kısa çalışma yapılacağı bildirilen sürelerin yasada belirtilen sürelere uygun olup olmadığı, kısaca kısa çalışma talebinin mevzuata
uygunluğu inceleme konusu yapılacaktır. Kısa çalışma talebinin hukuka uygun
olduğunu ispat için işverenin, gerekli bilgi ve belgeleri de sunması gerekir. Bu
kapsamda krizlerin ya da zorlayıcı sebebin işyerine olan olumsuz etkilerine yönelik siparişlerin ve satışların azaldığına, pasiflerin arttığına, alacakların tahsil
edilemediğine, işletmenin zarar ettiğine yönelik belgelerin ve işyeri kayıtlarının
ibrazı gerekli olacaktır.
İnceleme sonucu, Kurum tarafından işverene bildirilir. İşveren durumu,
işyerinde işçilerin görebileceği bir yerde ilan eder ve varsa toplu iş sözleşmesine taraf işçi sendikasına bildirir. Kısa çalışma talebi uygun bulunan işveren,
Kurum'ca bildirilen sürede Kurum'un resmi sitesinde yer alan Kısa Çalışma
bildirim listesini güncelleyerek gönderir. İlan yoluyla işçilere duyuru yapılamadığı durumlarda, kısa çalışmaya tabi işçilere yazılı bildirim yapılması, yönetmelikçe getirilen yeni bir düzenlemedir.
Son olarak belirtelim ki, kısa çalışma nedenleri ve uygulanması ile ilgili
uyuşmazlıkların çözüm yerinin İş Mahkemeleri olduğu konusunda Öğretide
birlik sağlanmıştır.
2.2 Kısa Çalışmanın Sona Ermesi
Kısa çalışma, işverenlerin karşılaştıkları zorlayıcı sebebi ya da kendilerini
de etkileyen krizleri atlatarak neticede faaliyetlerine devamı hedefleyen geçici
bir önlem niteliği taşır.89 Kısa çalışma belirli nedenlerle sona erer. Kısa çalışma, işverenin ilan ettiği ve uygunluk tespitinde belirtilen sürenin dolması ile
son bulur. Ancak işverenin bu süreden önce, tek taraflı kararı ile kısa çalışma
uygulamasını erken sona erdirmesi de söz konusu olabilir. Kısa çalışmaya gerekçe yapılan zorlayıcı sebep ya da krizlerin son bulması da kısa çalışmanın
89 Akyiğit, agm., s.33
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bitmesini gerektirir. Gerçekten kısa çalışma yapılması için belirli koşulların
mevcut olması gerektiği gibi, kısa çalışmanın devam etmesi için de aynı koşulların mevcudiyeti gerekir.90 İşverenin yeni işçi istihdam etmeye başlaması,
fazla mesai yapması hali, kısa çalışma koşullarının ortadan kalktığının bir
göstergesi olabilir.
Kısa çalışma her halükarda azami yasal sürenin (üç ay) bitimiyle sona erer.
Kısa çalışmaya yol açan nedenler, örneğin ekonomik kriz ya da zorlayıcı neden
bu üç aylık süreden sonra devam etse dahi, kısa çalışmaya devam edilemez
İşverenin işyerini kapatması halinde ya da ilgili işçilerin hizmet sözleşmelerini topluca feshetmeleri durumunda kısa çalışmanın sona ereceği açıktır.
Kısa çalışma uygulanan işyerinde işçilerden herhangi birinin iş akdinin sona
ermesi halinde ise, o işçi açısından kısa çalışma son bulacak, işyerinde diğer
şartlar mevcutsa kısa çalışma uygulaması devam edecektir.91
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
3. KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ
Kısa çalışma, işçilerin işten çıkarılmadan, çalışmadığı süreler için “ödenek” adı altında yapılan ödeme ile gelir kayıplarını karşılamayı öngören bir
sistemdir. Bu sistemin temel mantığını kısa çalışma döneminin geçici işsizlik
olarak değerlendirilmesi nedeniyle kısa çalışma yapan işçiye, güvence olarak
işsizlik sigortasından ücretin yerine geçmek üzere ödeme yapılması gerekliliği
oluşturmaktadır. Bu anlamda kısa çalışma ödeneği, kısa çalışmanın akçalı
karşılığıdır.92
Kısa çalışma talebinin Kurumca uygun bulunması durumunda bu uygulamaya tabi tutulan işçilere, belli koşulların gerçekleşmesi halinde İşsizlik
Sigortası Fonu’ndan kısa çalışma ödeneği verilecektir. Başka bir deyişle, işsizlik ödeneği alma şartlarına sahip işçi, işsiz kalmadığı halde işsiz kalmış gibi
işsizlik sigortasından yararlanacaktır.93
3.1 Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Koşulları
Kısa çalışma ödeneğinin verilmesi, her kısa çalışma kararının ardından,
kendiliğinden, koşula bağlı olmaksızın gerçekleşen bir durum değildir. Yasaya
uygun bir kısa çalışma kararı alınmasına rağmen bazı durumlarda kısa çalışma ödeneği söz konusu olmayacaktır. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak
için iki koşulun yerine gelmesi gerekmektedir. İlk koşul, Yönetmeliğin 6. madde a fıkrasında ifade edildiği gibi, kısa çalışma talebinin Kurum tarafından
uygun bulunmasıdır. Bu koşul yerine gelmeden kısa çalışma ödeneğinin verilmeyeceği açıktır. Diğer koşul ise, 4447 Sayılı Kanun’un Ek 2. maddesi 3. fıkra90
91
92
93

Caniklioğlu, agm., s.541
Akyiğit, agm., s.35,
Kılıçoğlu, age., s.493
Şakar, agm,s.
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sında düzenlenmiştir. Buna göre, işçinin kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için, işsizlik sigortası hak etme koşullarını yerine getirmesi gerekir.94
Görüldüğü üzere, kısa çalışma ödeneğine ilişkin Ek 2. madde 3. fıkra,
işsizlik sigortası hak etme koşullarını çalışma süreleri ve prim ödeme gün
sayısı açısından düzenleyen aynı Kanun'un 50. maddesine atıf yapmaktadır.
Yönetmeliğin 6/b fıkrası da, kanun hükmüne paralel olarak 50. maddeyi işaret
etmektedir. Dolayısıyla sigortalıların, kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için Kanun'un 50. maddesinde düzenlenen işsizlik ödenmeğine hak kazanma koşullarını yerine getirmeleri gerekmektedir: Kısa çalışmanın başladığı
tarihte, son 120 günü kesintisiz geçmek koşuluyla son üç yılda en az 600 gün
işsizlik sigortası primi ödemiş olmak. Bu hüküm, iki ayrı şartın bir arada gerçekleşmesini zorunlu kılmaktadır. İşçi, kısa çalışma uygulamasından önceki
üç yıl içinde hem en az 600 gün prim ödemiş olmalı hem de bu prim ödeme
süresinin son 120 günlük kısmını kesintisiz bir şekilde çalışarak geçirmelidir.
Kısa çalışmanın yapıldığı tarihte işsizlik sigortası hak etme koşullarına
sahip olmayan, örneğin prim ödeme gün sayısı eksik olan işçi, kısa çalışma
ödeneğine hak kazanamayacak95 ücret de talep edemeyeceği için gelir güvencesinden yoksun kalacaktır.96 Kısa çalışma ödeneğine hak kazanma koşullarını işyerinde kısa çalışmanın başladığı tarihten sonra sağlayan işçiler ise, hak
kazandıkları tarihte, kısa çalışma yapan işçilere dahil edilebilecek; ancak bu
ödenekten yararlanabilecekleri süre, işyerinde kısa çalışmanın sona erdiği tarihe kadar olacaktır. Belirtelim ki, kısa çalışma ödeneğinden yararlanma konusunda işçi sayısı sınırlaması bulunmamaktadır.97
3.2 Kısa Çalışma Ödeneğinin Miktarı
4447 Sayılı Kanun’un değişik Ek 2. madde, 4. fıkrası ve Yönetmelik 7. madde, kısa çalışma ödeneği miktarının tavan sınırlarını çizmektedir. Bu durumda
işçi, ücretinin tamamını değil, bu sınırlar içerisinde hesaplanan miktarı elde
edebilecektir. Buna göre, günlük kısa çalışma ödeneğinin miktarı 4857 sayılı
İş Kanunu’nun 39. maddesine göre 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan
aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçmemek kaydıyla, sigortalının
son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. 01.07.2012 tarihinden itibaren, asgari ücret
alan bir işçinin çalıştığı işyerinde kısa çalışma yapıldığı varsayımında, brüt
asgari ücret tutarı olan 940.50 TL. üzerinden alabileceği bir aylık kısa çalışma
ödeneği, 940.50 TL. nin % 60’ı olan (damga vergisi hariç) 564,30 TL. olacaktır.
94 İşsizlik sigortası ödeneğine hak kazanmak için gerekli üçüncü koşul olan “işsiz kalma”
koşulunun burada geçerli olmadığı tabiidir.
95 Mollamahmutoğlu, age., s.920
96 Bu durum, kısa çalışmanın ruhuna aykırı olduğu ve adalete aykırı sonuçlar getireceği
düşüncesiyle doktrinde haklı olarak eleştirilmiştir. Bkz. Caniklioğlu, agm., s.528
97 Arif Temir, “Kısa Çalışma Ödeneği Nasıl Alınır?” Yaklaşım Dergisi, İstanbul, Şubat 2009,
S.194 s.203
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Primi tavandan ödenmiş olan bir işçiye ise en çok 1.410,75 TL. (damga vergisi
hariç) kısa çalışma ödeneği ödenecektir.
6111 Sayılı Kanun'la değişmeden önce kısa çalışma ödeneğinin miktarı,
işsizlik ödeneğine yapılan atıf nedeniyle, işsizlik ödeneğine ilişkin hükümlere
göre belirlenmekteydi. 6111 Sayılı Kanun'la, kısa çalışma ödeneği ile işsizlik ödeneğinin miktarı arasındaki bağlantı kesilmiş, kısa çalışma ödeneğinin
miktarı işsizlik ödeneğinden bağımsız olarak daha yüksek belirlenmiştir.98
Yeni düzenleme ile kısa çalışma ödeneğinin miktarı ve üst sınırının arttırılması suretiyle yapılan bu iyileştirmeye rağmen, kısa çalışma ödeneği, ne olursa
olsun işçinin kısa çalışma dönemi öncesi aldığı ücretten daha düşük olacaktır.
Zira işçinin ücreti ne kadar yüksek olursa olsun, kısa çalışma ödeneği, işçinin
günlük ortalama brüt kazancının % 60’ını geçemeyecek, bu oranla hesaplanan
miktar da ne olursa olsun asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini aşamayacaktır.
Kısa çalışmanın, haftalık çalışma süresinin önemli ölçüde azaltılması
suretiyle uygulandığı hallerde ise ödenek miktarı, işyerinde uygulanan
haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde, çalışılmayan süreler için
hesaplanacaktır. Yani bu durumda hesaplama, çalışma sürelerindeki indirim
miktarıyla orantılı olarak yapılacak,99 azaltılan kısmı tamamlayacak düzeyde,100
çalışmadığı süreyle orantılı101 olacaktır. Doğaldır ki, işçi, çalıştığı süre için hak
ettiği ücreti ayrıca işverenden almaya devam edecektir. Kısa çalışmanın çalışma
süresinin azaltılması biçiminde uygulandığı, örneğin ayda 15 gün çalışılmadığı
bir işyerinde asgari ücret alan işçinin, brüt asgari ücret tutarı olan 940.50 TL.
üzerinden alabileceği kısa çalışma ödeneği, 282,15 TL. (damga vergisi hariç);
primi tavandan ödenmiş olan bir işçinin ise en çok 705.40 TL. olacaktır.
3.3 Kısa Çalışma Ödeneğinin Verilme Süresi
Kısa çalışma ödeneğinin verilme süresi üç ayı aşmamak üzere kısa çalışmanın devam süresi, başka bir deyişle fiilen gerçekleşen kısa çalışma süresi
kadardır. Kanunla belirlenen ve en fazla üç ay olan kısa çalışma süresi, daha
önce 5838 ve 5951 Sayılı Kanun'larla altı aya çıkarılmış ve kısa çalışma süresini altı ay daha uzatma konusunda Bakanlar Kurulu’na yetki verilmiştir.
6111 Sayılı Kanun'la ise, kısa çalışma süresini uzatmayı öngören bazı yıllara
münhasır geçici nitelikteki yasal düzenlemeler yapılması yerine, konunun doğrudan madde içinde düzenlenmesi sağlanmış ve doğrudan Bakanlar Kurulu
yetkili kılınmıştır.102 Kanun, Bakanlar Kurulu’na kısa çalışma süresini, bundan sonraki tüm zamanlar için altı aya kadar uzatma yetkisi vermiştir.103
98 Caniklioğlu “6111 Sayılı Kanun'la İşsizlik Sigortası Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler” s.8
99 Süzek, age., s.747
100 Aydın, agm., s.36
101 Akyiğit, agm., s.25
102 Caniklioğlu, agm.,,s.9
103 Kriz süresince kısa çalışma süresi Avusturya ve Almanya’da 24 aya, İsviçre’de 18 aya kadar
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3.4 Kısa Çalışma Ödeneğinin Ödenmesi
Kısa çalışma ödeneği, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanarak, ekonomik gelişmelerin işyerinin faaliyetleri üzerine etkileri doğrultusunda uygunluk
tespitinde belirtilen süreyi aşmamak kaydıyla fiilen gerçekleşen kısa çalışma
süresi üzerinden işçinin kendisine, aylık olarak her ayın sonunda ödenir.
Kısa çalışma ödeneği, işverenin bildirdiği tarih itibariyle işlemeye başlar.
Zorlayıcı sebeplerle kısa çalışma yapılması halinde ise ödemeler, 4857 Sayılı
Kanun'un 24. maddesinin (III) numaralı bendinde ve 40. maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlayacaktır. İş Kanunu 40. madde gereğince
zorlayıcı sebeplerle çalışamama nedeniyle bir haftalık bekleme süresi içerisinde işverenin işçilere her gün için yarım ücret tutarında ücret ödeme yükümlülüğü bulunduğundan, bu süre içerisinde kısa çalışma ödeneği ödenmeyecek,
kısa çalışma ödeneği ikinci haftadan itibaren ödenmeye başlayacaktır. Bu hükümle kanun koyucu tarafından bir haftalık dönem için işçiye mükerrer ödeme yapılması önlenmek istenmiştir.104
Bu konuda değinilmesi gereken bir diğer konu, kısa çalışma ödeneği alınan sürenin işsizlik ödeneğinden yararlanma süresine olan etkisidir. Başka
bir deyişle kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalının daha sonra işsiz
kalması halinde, daha önce aldığı kısa çalışma ödeneği, alacağı işsizlik ödeneği
süresinden düşülecek midir?
Bu konu, hem kanunda hem de yönetmelikte düzenlenmiştir. Ek 2. maddenin 4. fıkrasına göre, kısa çalışma ödeneği olarak yapılan ödemeler başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülür.105 Yönetmeliğin 7. maddesinin 7. bendine göre de kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçi, işsizlik
sigortasından yararlanmak için 4447 Sayılı Kanun'un 50. maddesinde öngörülen koşullar gerçekleşmeden işsiz kalırsa, kısa çalışma ödeneği aldığı süre
düşüldükten sonra, daha önce hak ettiği işsizlik ödeneği süresini dolduruncaya kadar işsizlik ödeneğinden yararlanır. Demek ki işçi, kısa çalışma ödeneği
aldıktan sonra, en az 600 gün prim ödeme koşulunu gerçekleştirmeden işsiz
kalmışsa, bu durumda daha önce kısa çalışma ödeneği aldığı süre hesaplanıp,
bu süre düşüldükten sonra geri kalan süre kadar işsizlik ödeneği alacaktır.
Örneğin 180 gün işsizlik ödeneğine hak kazanmış bir işçi, 90 gün kısa çalışma
ödeneği aldıktan sonra, henüz 600 gün prim ödeme süresini doldurmadan işsiz kalmışsa, kısa çalışma ödeneği süresi daha önce hak ettiği işsizlik ödeneği
süresinden düşüldükten sonra 90 gün işsizlik ödeneği alabilecektir.
Diğer taraftan Ek 2. maddeye 6111 Sayılı Kanun'la yapılan eklemeyle, kısa
çalışma ödeneğinin süresini altı aya kadar çıkarma konusunda yetki verilen
uzatılabilmektedir. Bkz. Şakar, agm.
104 Caniklioğlu, “İş Kanunu’na Göre Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği”, s.534
105 18.02.2009 tarih ve 5838 Sayılı Kanun’la 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen
geçici 8. maddeyle kısa çalışma süresinin işsizlik ödeneği alınan süreden düşülmemesi 		
yönünde düzenleme yapılmıştı.
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Bakanlar Kurulu, kısa çalışma ödeneğinin işsizlik ödeneğinden mahsup edilip
edilmeyeceğini belirleme konusunda da yetkili kılınmıştır. Bakanlar Kurulu,
bu yetkiyi, 05.04.2012 tarihinde 2012/2992 sayılı kararı ile Van ilinde yaşanan
deprem felaketinden etkilenen işyerleri için sürenin üç ay uzatılması ve sürenin
işsizlik ödeneği süresinden mahsup edilmemesi yönünde kullanmıştır.106
Kısa çalışma ödeneği nafaka borçları dışında haciz veya başkasına devir
veya temlik edilemez. Bunun aksine sözleşme de yapılamaz.107 Bu hükümle
kısa çalışma ödeneği güvence altına alınmak istenmiştir.
Son olarak Ek 2. maddede ve Yönetmelikte, işverenin hatalı bilgi ve belge
vermesi nedeniyle yapılan fazla ödemelerin, yasal faizi ile birlikte işverenden
tahsil edileceği hüküm altına alınmıştır. Genel hükümler çerçevesinde de bu
sonuca ulaşılabilecek iken, bu konu kanuna konulan hükümle özel olarak düzenlenmiştir.108 Kanunların uyarıcı ve caydırıcı rolü dikkate alındığında, bu
hükmün açık olarak bir “norm” halinde kanuna işlenmesi, işverenlerin daha
dikkatli ve duyarlı davranmalarını sağlamak açısından da isabetli olmuştur.
3.5 Kısa Çalışma Ödeneğinin Verildiği Dönemde İşçinin Sigortalılığı
Yönetmeliğin 7. maddesinin 6. bendine göre, işçinin kısa çalışma ödeneği aldığı süre için, 5510 Sayılı Kanun gereği ödenecek sigorta primi İşsizlik
Sigortası Fonu tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na aktarılır. Kanun'un Ek
2. maddesi de, kısa çalışma ödeneğinden yararlananlara ait sigorta primlerinin
aktarılması ve sağlık hizmetlerinin sunulmasına ilişkin işlemlerin 5510 sayılı
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütüleceğini hüküm altına almaktadır. Görülüyor ki, kısa çalışma
ödeneğinin verildiği dönemde, ödenmesi gereken sigorta primleri de Fon tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na yatırılacaktır. Kanun'un yollamasıyla 5510
Sayılı Kanun’un 60/1-e bendine göre kısa çalışma ödeneği alınan sürede, işçi
genel sağlık sigortası kapsamında, genel sağlık sigortalısı sayılmaktadırlar. Bu
bağlamda işçinin işsizlik ödeneği aldığı dönemde İşsizlik Sigortası Fonu’ndan
Kuruma yalnıza genel sağlık sigortası primi aktarılacaktır.109 Ancak bu durum,
kısa çalışmanın, işyerindeki faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması
şeklinde uygulandığı halde geçerlidir. Kısa çalışmanın işyerindeki çalışma süresinin azaltılması biçiminde uygulandığı hallerde ise, işçinin çalıştığı süreye
ilişkin ücretinden sosyal sigortalar primlerinin tümü kesileceğinden Fon tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na genel sağlık sigortası primi aktarılmasına
gerek olmayacaktır.110
106
107
108
109
110

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/04/20120405-1.htm Erişim tarihi: 18.09.2012
Akyiğit, agm., s.26
Caniklioğlu, “6111 Sayılı Kanun'la İşsizlik Sigortası Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler”, s.9
Aydın, agm., s. 38
Aydın, agm., s. 38, Caniklioğlu, “İş Kanunu’na Göre Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği”,
s.538, Akyiğit, agm., s.28
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3.6 Kısa Çalışma Ödeneğinin Durdurulması, Kesilmesi ve Erken 		
Son Bulması
3.6.1 Durdurulması
Kısa çalışma ödeneği alma koşulları oluşmadığı halde, işveren tarafından
hatalı bilgiler verilmesi nedeniyle işçilerin haksız yere kısa çalışma ödeneği
aldığı durumların tespit edilmesi halinde kısa çalışma ödeneğinin durdurulacağı Yönetmelikte yer almaktadır. Daha önceki yönetmelikte düzenlenmeyen
bu husus, Yeni Yönetmeliğin 8. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, kısa
çalışma uygulaması devam eden işyerlerinde, yapılan inceleme sırasında işverenin ödenek alan işçilerin çalışma süreleri ile ilgili hatalı bilgi ve belge verdiğinin tespit edilmesi ve Kurum müfettişinin yazılı talebi halinde hakkında hatalı
bilgi verilen işçi sayısı da dikkate alınarak kısa çalışma ödeneği durdurulur.
3.6.2 Kesilmesi
Kısa çalışma ödeneği, genel olarak kısa çalışmanın sona ermesi hallerinden birinin gerçekleşmesi ile işin doğası gereği sona erer. Daha önce, “Kısa
Çalışmanın Sona Ermesi” kısmında da belirtiğimiz üzere, kısa çalışma; işverenin ilan ettiği ve uygunluk tespitinde belirtilen sürenin dolması, işverenin tek
taraflı kararı, kısa çalışmaya gerekçe yapılan zorlayıcı sebep ya da krizlerin
son bulması ve her halükarda azami üç aylık yasal sürenin bitimiyle sona erer.
Yönetmelik’te ise, bu genel nitelikli sona erme nedenlerinin dışında, kısa çalışma ödeneği alan işçilerin durumlarındaki değişmelere göre, aldıkları kısa çalışma ödeneğinin hangi hallerde kesileceği hüküm altına alınmıştır. Buna göre,
kısa çalışma ödeneği alanların işe girmesi, yaşlılık aylığı almaya başlaması,
herhangi bir sebeple silâh altına alınması, herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi nedeniyle işinden ayrılması hallerinde veya geçici iş göremezlik ödeneğinin başlaması durumunda geçici iş göremezlik ödeneğine konu olan sağlık
raporunun başladığı tarih itibariyle kısa çalışma ödeneği kesilir. Görüldüğü
gibi, Yönetmelik, işçinin kesilen gelirinin yerine başka bir gelir elde etmeye
başlaması ya da iş ilişkisinin sona ermesi halinde almakta olduğu kısa çalışma ödeneğinin kesileceğini ifade etmektedir.111 Yönetmelikte sayılmamakla
birlikte, kısa çalışma ödeneği alan işçinin hizmet sözleşmesinin sona ermesi,
ödeneğin kesileceği anlamını taşır; aksi durum eşyanın tabiatına aykırı olurdu.
Kısa çalışma ödeneği almakta olan bir kimsenin bu dönemde kendi ad ve
hesabına basit bir ekonomik faaliyete girişmesi, malullük yada ölüm aylığına
veya sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanması gibi hallerde ise kısa çalışma
ödeneğinin kesilmesi söz konusu olmayacaktır. Benzer şekilde kısmi süreli
çalışan işçinin aynı zamanda bir başka işyerinde yaptığı çalışmasını bu dönemde de devam ettirmesi, kendisine verilmekte olan kısa çalışma ödeneğinin
kesilmesini gerektirmeyecektir.112
111 Caniklioğlu, agm., s.540
112 Aydın, agm., s.9
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3.6.3 Erken Son Bulması
İşverenin ilan ettiği süreden önce normal faaliyetine başlaması mümkündür. Gerçekten işveren aldığı karar ile kısa çalışmayı planlanandan daha erken sonlandırabilir. Örneğin üç ay planlanan kısa çalışma ikinci ayın içerisinde sona erdirilebilir. Böyle bir durumda yani ekonomik kriz veya zorlayıcı
nedenin olumsuz etkilerinin ortadan kalkması nedeniyle işverenin ilan ettiği
tarihten önce normal faaliyetine başlamaya karar vermesi Yönetmelikte öngörülmüştür. Yönetmeliğin 11. maddesine göre, işveren, ilan ettiği süreden önce
normal faaliyetine başlamaya karar vermesi halinde durumu; Kurum birimine, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı sendikaya ve işçilere altı işgünü önce yazılı
olarak bildirmek zorundadır. Bildirimde belirtilen tarih itibariyle kısa çalışma
sona erer.
Yönetmelikte ayrıca mülga yönetmelikten farklı olarak, süresinde bildirim
yapılmaması nedeniyle Kurum tarafından işçiye fazla bir ödeme yapıldığı takdirde fazla ödeme miktarından faiziyle birlikte işverenin sorumlu olacağı hüküm altına alınmıştır. Burada da genel hükümler çerçevesinde ulaşılabilecek
sonuç, yönetmelikte ayrı olarak düzenlenmiştir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Batı Hukuk Sisteminde uzun zamandır uygulanan ve çalışma hayatımıza
2003 yılında giren kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği, dönem dönem yapılan değişikliklerle birlikte hukuk sistemimizde yerleşmektedir. Kısa çalışma
düzenlemesine yönelik eleştirilerin yoğunluğu ve uygulamadaki gerekliliği tartışılsa da, bu kurumun işveren, sigortalı ve devlet açısından önem taşıdığı açıktır. Burada üzerinde önemle durulması gereken husus, var olan bu kurumun
yönetilmesi ve uygulama sorunlarıdır.
Kısa çalışma uygulamasının bürokratik niteliği, süre ve ödenek miktarının
yetersizliği, ekonomik anlamda kırılgan bir yapıya sahip olan ve ekonomik
krizlerin istisna yerine genellik taşıdığı ülkemizde, işsizliği ve buna bağlı ortaya çıkabilecek sorunları giderecek sistemik bir yapının kurulmasını sağlayamamaktadır. Kısa çalışma kurumunda risklerin eşit paylaşılması gereğine rağmen, kararların, devlet ve işveren tarafından verilerek, sacayağının diğer asli
unsurunu oluşturan işçi ve sendikalardan bağımsız olarak alınması kurumun
niteliğini tartışmalı hale getirmektedir. İşletmenin içine düştüğü ekonomik krizin devlet-sigortalı ve işveren üçgeninde oluşturulan bir sistemle aşılmaya çalışılırken, işçinin prim ödeyerek Fona katkı sağlamasının yanı sıra kısa çalışma
döneminde daha az gelir elde etmesi, kısa çalışmanın yapılmasında hiçbir inisiyatifi olmayan ve rızası aranmayan işçinin kısa çalışma ödeneği alması halinde aldığı ödeneğin işsizlik ödeneğinden mahsup edilmesi, ödeneğe hak kazanmak için getirilen ağır koşullar, hak kazanamayan işçilerin gelirden tamamen
yoksun kalmaları, risklerin eşitliği ilkesine de sosyal devlet olma anlayışına da
ters düşmektedir. Oysa İş Hukukunun temel ilkesi işçinin korunmasıdır.
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Kısa çalışma sorununun, ülkemizdeki endüstri ilişkileri sorunları içerisinde değerlendirilmesi gerekir. Kısa çalışma kurumu da, İş hukukunun diğer sorunları gibi insan onuruna yakışır bir ücret uygulaması ve iş güvencesi
yerleşmeden tam anlamıyla uygulanamaz. Bu anlamda endüstri ilişkilerinin
emek-sermaye çelişkisini azaltacak, taraflar arasında denge ve uyumu sağlayacak ideal bir düzenlemenin Çağdaş İş Hukuku anlayışıyla işçiyi koruma ilkesi
çerçevesinde yeniden düzenlenmesi ve uygulamanın bu anlayışla yönetilmesi
zorunludur.
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5510 SAYILI KANUN'DA KISA VADELİ SİGORTA
KOLLARI, YARARLANMA ŞARTLARI VE HAK
SAHİPLERİNE SAĞLANAN HAKLAR
Kerim Ulaş ŞENDUR1

GİRİŞ
506 sayılı eski “Sosyal Sigortalar Kanunu” kısa vadeli sigorta kollarından
olan iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sigorta kollarını ayrı ayrı
düzenlemiş, bunların primlerini ayırmışken, 5510 sayılı yeni “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” bu sigorta kollarını “Kısa Vadeli
Sigorta Hükümleri” başlığı altında ve birlikte, 3. bölümünde (madde 13 ile 25
arasında) düzenlemiş bulunmaktadır. Bu sigorta kollarının ortak özellikleri
kısa vadede ortaya çıkan risklerden oluşmaları ve fon biriktirme esasına dayanmamalarıdır2.
Belirtelim ki, 5510 sayılı yeni Kanun bağımsız çalışanları da kısa vadeli sigorta kolları içine dahil etmiştir. Bununla birlikte, aynı Kanun 4. maddesinde,
Kanun'un kısa vadeli sigorta kollarına ilişkin hükümlerinin 4/c kapsamında
sigortalı olan kişilere uygulanmayacağını belirtmiştir. Bu da, yeni Kanun'un
oluşturulmasında temel amaç olan “tek çatı” fikrine ters düşmüştür.
Çalışmamızda 5510 Sayılı Kanun'da kısa vadeli sigorta hükümleri başlığı
altında yer alan sigorta kollarını sırasıyla inceleyeceğiz.
Çalışmamızın birinci bölümünde, gerek ülkemizde gerekse dünya çapında
en çok karşılaşılan riskler olan “iş kazası ve meslek hastalıklarını”, bu
risklerin gerçekleşmesi sonucu yapılacak yardımları ve bu yardımlara hak kazanabilmek için gereken koşulları ele alacağız.
Çalışmamızın ikinci bölümünde, “hastalık” sigorta kolunu, bu riskin gerçekleşmesi halinde yapılacak yardımları ve bu yardımlara hak kazanabilmek
için gereken koşulları anlatmaya çalışacağız.
Nihayet çalışmamızın üçüncü ve son bölümünde, özellikle kadın sigortalıların çok sık karşılaştığı “analık” sigorta kolunu, bu riskin gerçekleşmesi
durumunda yapılacak yardımları ve bu yardımlara hak kazanabilmek için gereken koşulları açıklayacağız.
1
2

İstanbul Barosu Avukatlarından
A. Can TUNCAY ve Ömer EKMEKÇİ, Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri, 14. Bası, İstanbul,
2011, s. 283.
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KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI
I. BÖLÜM: İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SİGORTA KOLU
I. GENEL OLARAK
İş kazası ve meslek hastalığı sigortası gerek batı dünyasında gerekse ülkemizde ilk kurulan sigorta kollarındandır. Nitekim ilk kez Almanya’da 1884’te
bu sigorta kolu düzenlenmiştir. 1897’de Birleşik Krallık’ta kabul edilen işverenin iş kazasına uğrayan işçisine tazminat ödemesini öngören kanun da
(Workmen’s Compensation Act) bu alanda çıkarılmış en eski ve önemli kanunlardan biridir. Ülkemizde ise ilk defa 1945 yılında 4772 sayılı “İş Kazaları ve
Meslek Hastalıkları ve Analık Sigortası Kanunu” ile kurulmuş, 1965 yılında
yürürlüğe konulan 506 sayılı “Sosyal Sigortalar Kanunu” ile iş sözleşmesiyle
çalışanlar için daha güncel bir biçimde ve yeniden düzenlenmiştir. Nihayet
01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanunu3” ile hem iş sözleşmesi ile çalışanlar hem de bağımsız çalışanlar için “kısa vadeli sigorta kolları” kapsamında bir defa daha düzenlenmiştir4.
Sosyal sigorta kanunlarının oluşturulmasından önce ve onlardan bağımsız olarak, iş kazaları ve meslek hastalıkları konusunda ayrı düzenlemelerin
yapılmış olması, sorunun toplumsal önem ve boyutundan kaynaklanır5. İş
kazaları ve meslek hastalıkları hem sigortalılar açısından hem de işverenler
açısından birçok olumsuz sonuca ve zarara sebebiyet verir. Örneğin; iş kazası
sonucunda sigortalı, çalışma gücünü kaybetmekte, geçici veya sürekli olarak
iş göremez duruma gelmekte, gelir kesilmesi ile karşı karşıya kalmaktadır.
İşveren ise, sigortalının çalışamaması nedeniyle iş süresi kaybına ve üretim
kaybına uğramakta, bazı tazminat ve masrafları ödeme durumuyla karşı karşıya kalmaktadır6.
İş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili düzenlemelerin ayrı bir öneme
sahip olmasının bir diğer nedeni ise, bu risklerle çok sık karşılaşılmasıdır.
Resmi rakamlara yansıyan istatistikler, ülkemizde, iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle, günde yaklaşık 4 kişinin öldüğünü, 10 kişinin ise sakat kaldığını
göstermektedir7. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün istatistiklerine göre;
• Her yıl 120.000.000 iş kazası yaşanmakta,
• Bunlardan 210.000’i ölümcül nitelikte olmakta,
3
4

5
6
7

Bundan sonra kısaca 5510 Sayılı Kanun şeklinde anılacaktır.
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Ankara, 2009, s. 215; Müjdat ŞAKAR, Sosyal Sigortalar Uygulaması, 10. Baskı, İstanbul,
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• Her 1 saniyede 3 iş kazası meydana gelmekte,
• Her 3 dakikada 1 kişi ölmektedir.

Yine aynı örgütün istatistiklerine göre, Türkiye iş kazaları istatistiklerinde
Avrupa’da ilk sırada dünyada ise 3. sırada yer almaktadır8. Bu nedenle gerek
ülkemiz açısından gerekse diğer ülkeler açısından iş kazası ve meslek hastalığı
ile ilgili önlemler almak ve düzenlemeler getirmek kaçınılmazdır.
İş kazaları ve meslek hastalıklarının bu derece fazla olmasının bazı nedenleri mevcuttur. Bunların kökeninde ekonomik, sosyal, psikolojik ve çevresel
birtakım etkenler rol oynar. Konu ile ilgili yasal mevzuatın tam olarak uygulanmaması, denetim eksikliği, konu ile ilgili olarak iş güvenliği ve işçi sağlığı
eğitimlerinin verilememesi bu nedenlerin başında gelir. Öte yandan, ülkemizde
bulunan küçük ve orta boyutlu işletmelerin, iş güvenliği, işçi eğitimi ve denetimi konularına yeterince önem vermemeleri, bu işlere yönelik finansman
kaynaklarının sınırlı olması, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını arttırıcı bir
etki yaratmaktadır9.
II. İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI KAVRAMLARI
A. İş Kazası Kavramı
1. Tanımı
Türk İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda iş kazasının çeşitli tanımları verilmiştir: Eren’e göre iş kazası; “… vücut bütünlüğünün ihlali veya ölümü doğuran olayın, harici ve istenilmeyen şedit bir sebep sonucu meydana gelmesidir.”
Tunçomağ’a göre iş kazası; “… birdenbire veya hiç değilse kısa bir zaman parçası içinde meydana gelmiş zarar verici olaydır.” Üçışık ise iş kazasını, “işle
illiyet bağı bulunan, kısa süreli, işçiye isteği dışında vücut bütünlüğünün ihlali
veya ölümü şeklinde zarar verici bir olay” olarak tanımlamıştır10.
Doktrinde genel kabul gören tanıma göre iş kazası; işçinin işverenin idaresi ve otoritesi altında bulunduğu sırada gördüğü iş nedeniyle, dıştan gelen bir
sebeple, aniden meydana gelen olay sonucu uğradığı kazadır11.
5510 Sayılı Kanun'dan önceki dönemde, iş kazası kavramı, esas olarak
506 Sayılı Kanun'un 11. maddesinde düzenlenmiş ve anılan madde bir tanım
vermekten çok, hangi hal ve durumlarda meydana gelen kazanın iş kazası sayılacağını hükme bağlamıştı. 5510 Sayılı Kanun, 506 Sayılı Kanun'un 11. maddesindeki düzenlemeyi esas almıştır. 5510 Sayılı Kanun'un 13. maddesinin
kenar başlığı, “iş kazasının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması” olmakla
8
9
10
11

ÇOLAK/ÖZTÜRK, s. 32.
GÜZEL/OKUR/CANİKLİOĞLU, s. 321; KORKUSUZ/UĞUR, s. 216.
Mustafa KILIÇOĞLU, İş Kanunu Şerhi, Ankara, 1999, s. 890.
İlhan GÜLEL, “İşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Tazminat Sorumluluğu”,
Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Ankara, 2011, Cilt: 1, Sayı: 7, s. 387.
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birlikte, madde metni, bir tanım vermek yerine, 506 Sayılı Kanun'un 11. maddesinde olduğu gibi, hangi hal ve durumlarda meydana gelen kazanın iş kazası
sayılacağını hükme bağlamıştır12.
5510 Sayılı Kanun'un söz konusu 13. maddesine göre, “İş kazası;
a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,
c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen
zamanlarda,
d) Bu Kanun'un 4. Maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için
ayrılan zamanlarda,
e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş
gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan olaydır.”
2. İş Kazasının Unsurları
5510 Sayılı Kanun'da yer alan tanımdan yola çıkarak, iş kazasının unsurları şu şekilde sayılabilir13:
• Kazaya uğrayanın 5510 Sayılı Kanun uyarınca “sigortalı” olması
• Sigortalının “kazaya” uğraması
• Kaza sonucu sigortalının bedensel veya ruhsal bir zarara uğraması
• Kaza ile meydana gelen zarar arasında illiyet bağı bulunması.
Şimdi bu unsurları sırasıyla açıklayalım:
a. Kazaya Uğrayanın 5510 Sayılı Kanun Uyarınca “Sigortalı” Olması
Kazaya uğrayan kişinin her şeyden önce 5510 Sayılı Kanun kapsamında
sigortalı bir kimse olması zorunludur, aksi halde bir iş kazasından bahsedilemeyecektir14. Kimlerin sigortalı sayılacağı 5510 Sayılı Kanun'un 3. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre; “Sigortalı; kısa ve/veya uzun vadeli sigorta kolları
bakımından adına prim ödenmesi gereken veya kendi adına prim ödemesi
gereken kişiyi ifade eder.”
12 GÜZEL/OKUR/CANİKLİOĞLU, s. 325.
13 İpek KOCAGİL, “İş Kazasından Doğan Maddi ve Manevi Tazminat Davaları”, Yeditepe
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, İstanbul, 2011, Cilt: 8, Sayı: 1, s. 173 vd. ; M. Emin
ZARARSIZ, “İşverenin İş Kazasından ve Meslek Hastalığından Doğan Manevi Tazminat Ödeme
Sorumluluğu”, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Diyarbakır, 1985, Sayı: 3, s. 291
vd; GÜZEL/OKUR/CANİKLİOĞLU, s. 328 vd.
14 GÜZEL/OKUR/CANİKLİOĞLU, s. 328.
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5510 Sayılı Kanun uyarınca sigortalı sayılanlar her şeyden önce aynı
Kanun'un m. 4/f. 1 (a) ve (b) bentlerine tabi sigortalılar ile m. 5’te, haklarında
iş kazası ve meslek hastalığı sigortasının veya genel olarak kısa vadeli sigorta
kollarının uygulanacağı belirtilen (a, b, c, e ve g bentlerinde sayılan) sigortalılardır15.
Bununla birlikte Kanun'un m. 4/f. 1 (c) bendine tabi sigortalılar (kamu görevlileri) iş kazası ve meslek hastalığı sigortasının kapsamına alınmamışlardır.
Nitekim 4. maddenin 4. fıkrasında, kısa vadeli sigorta kollarına ilişkin hükümlerin m. 4/f. 1 (c) bendine tabi sigortalılara bu kapsamda oldukları sürece
uygulanmayacağı öngörülmüştür16.
Dolayısıyla, 5510 Sayılı Kanun'un 6. maddesi uyarınca “sigortalı sayılmayanlar” arasında yer alan bir kimsenin de uğradığı kaza, iş kazası kabul edilemeyecektir. Buna karşılık, Kanun “istisnanın istisnası” denilebilecek bir düzenlemeyle, bazı kimseleri hizmet sözleşmesine dayanarak çalışmasalar bile
bazı sigorta kolları, bu arada iş kazaları ve meslek hastalıkları açısından sigortalı saymıştır (m. 5). Bu nedenle bunların da uğradığı kaza iş kazası kabul
edilecektir. Bu grupta yer alanların başında çıraklar gelmektedir17.
İş kazası ve meslek hastalığı sigorta koluna ilişkin yardımlardan yararlanmak için sigortalının çalışmaya başlaması yeterli olup, belirli bir süre prim
ödenmesi ya da bildirilmiş olması gerekmez. Ayrıca kişinin, sigortalı sayılabilecek bir şekilde çalışması yeterli olup Kuruma bildirilmemiş olması, haklardan yararlanmasına engel değildir18.
b. Sigortalının “Kazaya” Uğraması
Genel anlamda kaza; can veya mal kaybına, zararına neden olan kötü olay
olarak tanımlanmaktadır. Hukuki anlamda ise kaza kavramının, biri geniş,
diğeri dar olmak üzere iki anlamı bulunmaktadır19. Geniş anlamda kaza; ani
bir şekilde ve istenilmeyerek bir zararın doğumuna etkili olan sebepler bütünüdür. Dar anlamda kaza ise; insanın zarar görmesi; yani ölüm veya vücut
bütünlüğünün zarar görmesidir20.
İş kazaları bakımdan, dar anlamda kaza kavramı önem taşır. Buna göre
kaza; sigortalının kendi iradesi dışında meydana gelen, dışardan gelen ani ve
şiddetli bir müdahale sonucu vücut veya ruh bütünlüğünde zarara sebep olan
olaylardır21.
Bir kazanın iş kazası olarak kabul edilebilmesi için, öncelikle, dıştan gelen
bir etkenden kaynaklanması gerekir. Başka bir ifadeyle, sigortalıyı bedenen
15
16
17
18
19
20
21

KOCAGİL, s. 173.
TUNCAY/EKMEKÇİ, s. 285.
GÜZEL/OKUR/CANİKLİOĞLU, s. 329.
TUNCAY/EKMEKÇİ, s. 286.
İsa KARAKAŞ, SGK İş Kazası Uygulamaları ve İş Kazası Davaları, Ankara, 2009, s. 13.
Cevdet İlhan GÜNAY, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri, Ankara, 2004, s. 213.
ÇOLAK/ÖZTÜRK, s. 35.
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ya da ruhça zarara uğratan yahut ölümüne neden olan olayın dıştan gelen bir
etkenle meydana gelmiş olması gerekir. İşyerinde patlama, bir maddenin çarpması, düşmesi, zehirlenme, elektrik çarpması gibi. Buna karşılık işyerinde
meydana gelmiş olsa dahi sigortalının kronik kalp yetmezliği veya beyin anevrizması sonucu ölümü dışarıdan gelen etkenle bir ölüm şekli olmadığı halde
iş kazası olup olmadığı tartışmalıdır. Yargıtay gece bekçiliği yapan sigortalının
işyerindeyken geçirdiği beyin kanaması sonucu felç olmasını olayın işyerinde
meydana gelmiş olmasını göz önünde tutarak iş kazası saymıştır22. Bunun gibi
HGK'da elektrik işçisinin işyerinde kalp krizi geçirerek ölmesini aynı gerekçeyle iş kazası saymıştır23.
Bir kazanın iş kazası olarak kabul edilebilmesi için kazanın ani bir olayla gerçekleşmesi de gerekir. Ani olay bir anda değil, bütün olarak bir kerede
doğmasını ifade eder24. İş kazasının ani bir olay sonucu meydana gelmiş olması onu, işin yürütümü sonucu meydana gelen meslek hastalığından ayıran en
önemli unsurdur25.
İş kazasının istenilmeyen bir biçimde ortaya çıkması da gereklidir. Bir
başka ifadeyle, kazanın sigortalının isteği, arzusu veya iradesi dışında meydana gelmesi gerekir26. Fakat doktrinde bunu iş kazasının bir şartı olarak görmeyen yazarlar da vardır27. Bu yazarlar, gerekçe olarak da iş kazası sonucunda
yapılan yardımların iş kazasının sigortalının kastı ile meydana gelmesi halinde
dahi (kesinti yapılarak da olsa) sağlanmasını göstermektedirler. (5510 Sayılı
Kanun m. 22). Kanaatimce de iş kazasının irade dışı meydana gelmesi şart olarak görülmemelidir. Nitekim Yargıtay da işyerinde intihar eden sigortalının intihar eylemini iş kazası kabul ederek bu görüşümüzü desteklemiş olmaktadır.
Açıkladığımız bu unsurların varlığı, kazanın iş kazası olarak nitelendirilmesi için yeterli değildir. Burada sözünü ettiğimiz kaza olayının 5510 Sayılı
Kanun'un m. 13 hükmünde belirtilen hallerden biri içinde meydana gelmiş
olması da gerekir. Şimdi de bu halleri açıklayalım:
Sigortalının İşyerinde Bulunduğu Sırada Kazaya Uğraması (13. Madde (a) Bendi)
5510 Sayılı Kanun'un 13. Maddesindeki düzenlemeye göre işçinin işyerinde bulunduğu sırada uğradığı kaza iş kazasıdır. İşyerinde uğranılan kaza her
ne sebeple olursa olsun iş kazası kabul edilmektedir. Nitekim Sosyal Güvenlik
Kurumunun 13.06.2011 tarihli, 2011/50 sayılı “Kısa Vadeli Sigorta Kollarını
Uygulama Genelgesi”nde, sigortalının işyerinde bulunduğu sırada meydana
22
23
24
25
26
27

Y. 21. HD. 21.11.2002 T, 9004 E, 10005 K. (TUNCAY/EKMEKÇİ, s. 287).
Y. HGK. 13.10.2004 T, 21-529 E, 527 K. (TUNCAY/EKMEKÇİ, s. 287).
ÇOLAK/ÖZTÜRK, s. 35.
TUNCAY/EKMEKÇİ, s. 288.
Fatih UŞAN, Türk Sosyal Güvenlik Hukukunun Temel Esasları, Ankara, 2009, s. 173.
Örneğin; GÜZEL, OKUR ve CANİKLİOĞLU.
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gelen olayların yapılan işle ilgili olup olmadığına bakılmaksızın iş kazası sayılması gerektiği açıklanmıştır28.
Örneğin; sigortalının yemekhanede kavga etmesi sonucu bedensel zarara
uğraması, dinlenme yerinde bir kişi tarafından vurulması, işyeri bahçesindeki
havuza düşüp boğulması gibi olaylar birer iş kazasıdır. Ancak maden işletmeleri, Karayolları ve Devlet Demir Yolları gibi sınırları çok geniş alan kapsayan
işyerlerinde çalışan sigortalının, esas işini gördüğü yerden tamamen ayrı bir
yerde ve işin yürütümü ile ilgili olmaksızın bulunduğu bir sırada uğradığı kazanın, olayın sadece işyeri sınırları içinde meydana gelmesinden dolayı iş kazası sayılması Kurumca kabul edilmemektedir29.
Kanun, sigortalının işyerinde bulunduğu sırada meydana gelen her kazayı
iş kazası olarak kabul etmekle sigortalıya geniş bir koruma sağlamaktadır.
İşyerinde meydana gelen olay ile zarar arasında bir illiyet bağı bulunması iş kazası açısından yeterlidir; bunun için başka bir unsur aramaya gerek yoktur30.
Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, sigortalının mezbahane işyerinde kesim yaparken bıçağı bacağına kaçırıp kan kaybından ölmesi olayını, “sarhoş vaziyette kesim yaptığından” iş kazası saymayan İş Mahkemesi kararını bozmuştur.
Yüksek Mahkeme, “…sigortalının işyerinde çalışırken ve işverenin işini yaparken öldüğü sabit olduğuna göre, ölümün iş kazası sonucu meydana geldiğinin
kabulü yerine, işyerinde sarhoşken öldüğünü göz önüne alıp olayın iş kazası sayılamayacağına karar vermesi”ni isabetsiz bulmuş ve aksi yöndeki yerel
mahkeme kararını bozmuştur31.
13. maddede sözü geçen işyeri kavramının kapsamı, yine 5510 Sayılı
Kanun'un 11. maddesi hükmü esas alınarak belirlenmelidir. Bu hükme göre;
“İşyeri, sigortalı sayılanların maddi olan ve olmayan unsurlar ile birlikte
işlerini yaptıkları yerlerdir. İşyerinde üretilen mal veya verilen hizmet ile
nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya meslek eğitimi yerleri, avlu ve büro gibi diğer
eklentiler ile araçlar da işyerinden sayılır.” Kanun'daki düzenleme biçimi,
sigortalıya geniş bir koruma sağlamaktadır. Sigortalının hangi nedenle olursa
olsun, işyerinde bulunduğu sırada uğradığı her kaza, diğer unsurlar da mevcutsa, iş kazası olarak kabul edilecektir. Sigortalının uğradığı kazanın mutlaka iş saatleri içinde meydana gelmesi de gerekli değildir; çalışma saatleri
dışında, örneğin; öğle arasında sigortalının başka bir işçi veya yabancı bir kişi
tarafından yaralanması, işyeri avlusunda koşarken düşmesi iş kazası olarak
kabul edilmelidir32.
28 KOCAGİL, s. 174.
29 ŞAKAR, s. 217.
30 Savaş TAŞKENT, “İş Kazası Kavramı”, Prof. Dr. Nuri Çelik’e Armağan, Cilt II, İstanbul, 2001,
s. 1956.
31 Y. 10. HD. 23.03.1992 T, 1991/12579 E, 1992/3624 K. (İstanbul Barosu Bilgi Bankası).
32 GÜZEL/OKUR/CANİKLİOĞLU, s. 332 - 333.
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Belirtelim ki, sigortalının ücretli izinde bulunduğu bir dönemde arkadaşlarını ziyaret etmek için işyerinde bulunduğu sırada maruz kaldığı kaza, izinli
bulunduğunda işyeri ile hukuki ilişkisi bulunduğundan başka bir ifade ile iş
sözleşmesi devam ettiğinden ve sigortalılık niteliğini kaybetmediğinden, söz
konusu kaza, iş kazası sayılacaktır. Diğer taraftan, herhangi bir olayla ilgili
olmaksızın işyerinde geçirdiği bir kalp krizi veya başka bir hastalık nedeniyle
vefat eden sigortalının ölümünün iş kazası olarak kabulüne imkan bulunmamaktadır33.
Sigortalının İşveren Tarafından Yürütülmekte Olan İş Nedeniyle,
Sigortalı Kendi Adına ve Hesabına Çalışıyorsa Yürütmekte Olduğu İş
Nedeniyle Kazaya Uğraması (13. Madde (b) Bendi)
İşveren tarafından yürütülmekte olan iş esnasında maruz kalınan kaza tipik bir iş kazasının tüm özelliklerini yansıtmaktadır. Keza bu halde kazanın
oluşumu doğrudan doğruya yapılan iş nedeniyle vuku bulmaktadır. Başka bir
deyişle illiyet bağı söz konusu olmaktadır34.
5510 Sayılı Kanun'un birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle” ibareleri, iş sözleşmesine dayanarak
çalışan sigortalıları amaçlamaktadır. Madde hükmünün geri kalan ibareleri
ise (yürütmekte olduğu iş nedeniyle), bağımsız çalışanları kapsamaktadır. 13.
maddenin birinci fıkrasının (a) bendi işyerindeki, (b) bendi ise işyeri dışındaki
kazaları kapsamaktadır. Belirtilen tüm olasılıklarda, kaza işyerinde cereyan
etmemiş olsa bile, örneğin işverenin sigortalıyı işyeri dışında bir görevle başka
yere göndermesi veya sigortalının işin gereği olarak işyeri dışına çıkması halinde uğradığı kaza iş kazasıdır35.
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’ndan farklı olarak bu düzenleme ile
bağımsız çalışanlar da iş kazası bakımından Kanun'un kapsamına alınmışlardır. Burada iş kazasının işyeri dışında, işin yapılması sırasında meydana gelmesi durumu düzenlenmiştir. Bu düzenlenmeye göre de kazanın hangi sebeple
gerçekleştiğinin bir önemi yoktur. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi 27.01.2003 tarihli E. 2003/10290, K. 2003/298 sayılı kararında belediye temizlik işçisinin
çöp toplama görevi sırasında terörist saldırısı sonucu ölmesini iş kazası kabul
etmiştir. Ancak işçinin işyeri dışında yürütülmekte olan bir iş nedeniyle bu
kazayı geçirmiş olması gerekmektedir. Yargıtay, başka bir iş yerinde çıkan
kavgayı izlemeye giden işçinin bu kavgada yaralanmasını iş kazası kabul etmemektedir36.

33
34
35
36

KARAKAŞ, s. 24.
KARAKAŞ, s. 25.
GÜZEL/OKUR/CANİKLİOĞLU, s. 333 – 334.
KOCAGİL, s. 175.
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Bu bent kapsamındaki iş kazalarına şu örnekler verilebilir37:
• Bir apartmanda kaloriferci olarak çalışan işçinin kaloriferleri ateşlerken kazanın patlaması sonucu yaralanması,
• Sigortalının çalıştığı pres makinesinden malzemeyi alırken elini makineye kaptırması sonucu parmaklarının koptuğu olay,
• İnşaatın 4. katında bulunan odadan binanın dış cephesini boya fırçası
ile boyamak isterken, fırçayı uzatır uzatmaz dışarıda 2 metre kadar
uzaklıkta bulunan yüksek gerilim hatlarına fırçanın değmesi sonucu
elektrik çarpmasına maruz kalan işçinin geçirdiği olay,
• Sigortalının çalıştığı inşaatın B blok 1. katında döşeme kalıbı yaparken
ayağının boşluğa gelmesi sonucu bulunduğu yerden 4 metre aşağıya
düşmesi sonucu vücudunun muhtelif yerlerinde kırılmaların meydana
geldiği olay,
• Freze makinesinde tahta levha kesme işlemini tamamlayarak makineyi
kapatan sigortalının, makinenin kesici bıçağının tamamen durmasını
beklemeden basınçlı hava tabancası ile söz konusu makinenin iç bölümünün tozunu eğilerek alırken elinde bulunan eldivenin makinenin
bıçağına takılması sonucu sol el parmaklarının koptuğu olay.
Bir İşverene Bağlı Olarak Çalışan Sigortalının, İşveren Tarafından
Görev İle Başka Bir Yere Gönderilmesi Yüzünden Asıl İşini Yapmaksızın
Geçen Zamanlarda Kazaya Uğraması (13. Madde (c) Bendi)
Sigortalının işveren tarafından görevle başka bir yere göndermesi halinde, asıl işini yapmaksızın geçen zaman dilimi içinde uğradığı tüm kazalar, iş
kazası olarak nitelendirilecektir. İşveren sigortalıyı işyeri dışında bir görev ifa
etmekle yükümlü tutabilir; bu görev yerinin aynı veya başka bir ilde yahut yabancı bir ülkede olması önem taşımaz. Sigortalı, işverenin işi için başka yere
gitmektedir, öyleyse işverenin otoritesi altındadır. Sigortalıyı görevle ayrıldığı
işyerinden, aynı işyerine dönünceye kadar “normal yaşantı içerisinde kalmak
koşuluyla”, boş zamanlar da dahil olmak üzere, tüm risklere karşı sigortalı
saymak, sosyal sigorta hukukunun ilkelerine uygun düşer38.
Nitekim Yargıtay da, sigortalının görevli olarak gittiği yerde “normal yaşantı içerisinde kalmak koşuluyla” boş zamanlarında yaptığı faaliyetler sonucu uğradığı kazayı iş kazası kabul etmektedir. Yargıtay’a göre “…sigortalı işçinin, işveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla işyerinden uzaklaştığında, boş zamanlarını normal bir yaşantı içerisinde değerlendirmesi doğaldır.
Sigortalı işçinin boş zamanlarını, sinemaya, kahveye, eğlence yerine giderek
değerlendirmesi mümkündür. Bunun gibi, akşam yemeğini de sahildeki bir
lokantada yemesi doğal hakkıdır. Bu bakımdan, sigortalıyı görevle ayrıldığı
37 KARAKAŞ, s. 25.
38 GÜZEL/OKUR/CANİKLİOĞLU, s. 334 – 335; TAŞKENT, s. 1960.
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işyerinden aynı işyerine dönünceye kadar normal yaşantı içerisinde kalmak
koşuluyla boş zamanlar da dahil olmak üzere tüm risklere karşı sigortalı saymak, sosyal sigorta hukukunun ilkelerine uygun düşeceği söz götürmez39.”
Yine Yargıtay’a göre, görevli olduğu yere giden sigortalının uğradığı kaza iş
kazası olduğu gibi40 görevli olarak başka bir ile giderken bindiği uçağın düşmesi sonucu sigortalının ölmesi de iş kazasıdır41. Bunun gibi, işveren tarafından görevli olarak başka yere gönderilen sigortalının yol üzerindeki bir parkta
arkadaşlarıyla otururken patlayan bir bomba sonucu ölmesi olayı iş kazası
olarak kabul edilmiştir42. Ancak, Sosyal Güvenlik Kurumunun 2011/50 sayılı
Genelgesinde bu konuda, “görevli olarak gönderilen sigortalının görev konusu ile ilgili olmayan ve görevinin dışında meydana gelen kazalar iş kazası
sayılmaz. Bu nedenle görevli gönderilen sigortalının işi dışında eğlenmek
için gittiği sinema veya gece kulübünde herhangi bir nedenden dolayı uğradığı kazanın iş kazası olarak kabul edilmesi mümkün değildir” açıklaması
yer almaktadır43.
Son olarak belirtelim ki, sigortalı, işveren tarafından yürütülen bir işi
görürken (çalıştığı sırada) kazaya uğrarsa, 13. maddenin (b) bendi; asıl işini
yapmaksızın geçen boş zamanında (çalışmadığı sırada) kazaya uğrar ise, 13.
maddenin (c) bendi uygulanma alanı bulacaktır44.
Emziren Kadın Sigortalının Çocuğuna Süt Vermek İçin Ayrılan Zamanlarda Kazaya Uğraması (13. Madde (d) Bendi)
4857 sayılı İş Kanunu’nun 74. maddesine göre, “Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni
verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını
işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.”
İşte, kadın sigortalının bu emzirme izni sırasında uğradığı kaza iş kazası
olarak kabul edilmiştir. Kazanın meydana geldiği yer önemli değildir. Yargıtay’a
göre, sigortalının süt izni süresi içinde işyerine gelmek üzere yolda karşıdan
karşıya geçerken bir aracın çarpması sonucu ölmesi iş kazasıdır45. Yine bunun
gibi, kadın işçinin çocuğuna süt vermek için kendisine verilen zamanda başına
düşen bir cisim nedeniyle yaralanması halinde bu olay iş kazası sayılacaktır46.
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Y. 10. HD. 02.06.1983 T, 2601 E, 3302 K. (KOCAGİL, s. 176; TAŞKENT, s. 1960).
Y. 10. HD. 24.12.1976 T, 9195 E, 8853 K. (GÜZEL/OKUR/CANİKLİOĞLU, s. 335).
Y. 9. HD. 29.12.1981 T, 11284 E, 15904 K. (GÜZEL/OKUR/CANİKLİOĞLU, s. 335).
Y. 10. HD. 13.10.1987 T, 5024 E, 5139 K. (GÜZEL/OKUR/CANİKLİOĞLU, s. 335).
KOCAGİL, s. 176.
TAŞKENT, s. 1960.
Y. HGK. 10.06.1983 T, 328 E, 652 K. (GÜZEL/OKUR/CANİKLİOĞLU, s. 336).
KARAKAŞ, s. 27.
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Sigortalının, İşverence Sağlanan Bir Taşıtla İşin Yapıldığı Yere Gidiş
Gelişi Sırasında Kazaya Uğraması (13. Madde (e) Bendi)
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, işçilerin işverence sağlanan taşıtla
toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında uğranılan kazayı iş kazası kabul
etmekteydi. Ancak, Yargıtay uygulamada amaca yönelik yorum ilkesine dayanarak, önüne gelen bir olayda, üst düzey görev yapan sigortalının işverence
sağlanan makam aracı ile işe geldiği sırada uğradığı silahlı saldırıyı (e) bendi
kapsamında, toplu taşıma ile ilgili düzenlemeye (bireysel taşımayı da çoğun
içinde az da vardır gerekçesine dayanarak) gireceğini belirterek, olayın iş kazası olduğuna karar vermiştir47. 5510 Sayılı Kanun'da, Yargıtay’ın bu görüşüne
uygun olarak, toplu taşıma koşulu çıkarılarak, işveren tarafından sağlanan taşıtla işyerine gidiş gelişler sırasında uğranılan kaza şeklinde bir düzenlemeye
yer verilmiştir48.
Hükmün bu geniş anlamı karşısında, örneğin sürücü dışında tek kişinin
taşınmasında olduğu gibi, işverence sigortalıya tahsis edilen ve sigortalının
kendisinin kullandığı araçla işe gidiş-gelişi sırasındaki kazalar da iş kazası
kabul edilecektir49.
Belirtelim ki, üzerinde durduğumuz hükmün uygulanabilmesi için, işverence sigortalıya sağlanan bir taşıtın bulunması ve sigortalı/sigortalıların işin
yapıldığı yere bu taşıtla götürülüp getirilmeleri gerekecektir. Burada sözü edilen araç, işverene ait ise, 5510 Sayılı Kanun m. 11/f. 2 uyarınca zaten işyeri
kapsamındadır. Kuşkusuz, işverenin aracın maliki olması zorunlu değildir,
bunun işverenin zilyetliği altında bulunması yeterlidir. Sigortalıların, işverene
ait olmayan, ancak işveren tarafından sağlanan bir vasıta ile işyerine gidip
gelmekte iken kazaya uğramaları halinde de (e) bendi uygulanır. Burada genellikle trafik kazaları söz konusu olabilecektir50.
Burada önemli olan işverence sağlanan bir taşıtın bulunması ve sigortalıların işin yapıldığı yere getirilip götürülmeleri keyfiyetidir. İşverenin kiraladığı
bir minibüs veya işyerine ait servis aracı ile sigortalıların sabah evlerinden
işyerine, işin bitiminde de işyerlerinden evlerine getirilip götürülmeleri sırasında meydana gelen trafik kazası, tam olarak durmamış araçtan sigortalının
inerken düşerek yaralanması veya araç içinde herhangi bir nedenle meydana
gelen olay iş kazası sayılmalıdır51.
Maddenin mutlak ifadesi dikkate alındığında, trafik kazaları dışındaki kazalar da iş kazası sayılacaktır. Sigortalının araca binerken elini sıkıştırması,
dışarıdan açılan ateş sonucu yaralanması, taşıt içinde diğer sigortalılarla kavga
47
48
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50
51

Y. 10. HD. 19.06.1992 T, 15658 E, 6893 K. (KOCAGİL, s. 177).
KOCAGİL, s. 177.
GÜZEL/OKUR/CANİKLİOĞLU, s. 336.
GÜZEL/OKUR/CANİKLİOĞLU, s. 336 – 337.
KARAKAŞ, s. 27 – 28.
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ederken yaralanması gibi durumlar da iş kazası sayılacaktır. Yargıtay’a göre,
sigortalının servis aracına binmek üzere işverence belirlenen yerde beklediği
sırada uğradığı kaza da iş kazasıdır52.
Buna karşılık, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 2011/50 sayılı Genelgesinde,
sigortalının işe gitmek için bindiği servis aracından indikten sonra yolun karşı
tarafında bulunan iş yerine gitmek için yolu geçerken uğradığı trafik kazasının,
sigortalının getirilip götürülme halinin sona ermesi nedeniyle iş kazası sayılmayacağı belirtilmiştir53.
Sonuç olarak, bir kazanın iş kazası sayılabilmesi için, kazanın, öbür unsurların yanında, 13. maddenin 1. fıkrasının, (a), (b), (c), (d), ve (e) bentlerinde
sınırlı olarak belirlenmiş ve buraya kadar açıkladığımız durumlardan birinde
meydana gelmiş olması gerekir. Bu hallerin dışında meydana gelen ve sigortalıyı zarara uğratan olay, öbür koşullar bulunsa bile, iş kazası sayılmaz. Olayın
belirtilen durumlardan yalnızca birinde dahi meydana gelmiş bulunması, iş
kazası olarak nitelendirilmesi için yeterlidir54.
c. Kaza Sonucu Sigortalının Bedensel veya Ruhsal Bir Zarara 		
Uğraması
Bir kazanın iş kazası sayılabilmesi için, sigortalıyı bedence veya ruhça zarara uğratması gerekir. Sigortalıda bedence veya ruhça zarar meydana getiren
olaylar; yaralanmalar, kırık çıkıklar, sakatlanmalar, körlük, beyin kanaması
gibi dış ve iç organlarda meydana gelen olaylar ve akıl hastalığı, hafıza kaybı,
zihni yorgunluk gibi sigortalıyı ruhi yönden etkileyen durumlardır55.
Bedensel veya ruhsal zararın hemen kaza anında ortaya çıkması zorunlu
değildir. Kaza ve zarar arasında illiyet bağı bulunduğu sürece, kazadan bir süre
sonra ortaya çıkan bedensel veya ruhsal bozukluklar da iş kazası sayılacaktır56.
Uğranılan zararın en azından sosyal sigorta yardımlarının kurumca sağlanmasını gerektirecek nitelikte ve derecede olması yeterli olacaktır57. İş ve
güçten kalmaya sebep olmayacak şekilde ortaya çıkan ve ayakta tedavisi mümkün olan önemsiz dereceli yara, bere, kesik, sıyrık, yanık gibi bedeni zararlar
iş kazası olarak sayılamaz58.
Yine bunun gibi sigortalının eşya veya malıyla ilgili kazalar da iş kazası
olarak nitelendirilmemektedir59.
52
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Y. 21. HD. 14.05.1996 T, 2674 E, 2738 K. (GÜZEL/OKUR/CANİKLİOĞLU, s. 337).
KOCAGİL, s. 177.
GÜZEL/OKUR/CANİKLİOĞLU, s. 337.
Emine Tuncay KAPLAN, İşverenin Hukuki Sorumluluğu, Ankara, 1992, s. 88.
KOCAGİL, s. 178.
GÜZEL/OKUR/CANİKLİOĞLU, s. 338.
Ali Nazım SÖZER, “Türk Sosyal Sigortalar Hukukunda İş Kazası Kavramı ve Unsurları”, Prof.
Dr. Nuri Çelik’e Armağan, Cilt II, İstanbul, 2001, s. 1915.
59 ÇOLAK/ÖZTÜRK, s. 37.
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Kaza sonucu sigortalının organ görevi gören protezinin zarar görmesi durumunda kazanın iş kazası sayılıp sayılamayacağı doktrinde tartışmalıdır. Bir
görüş bu durumda uğranılan kazayı iş kazası kabul etmemektedir. Diğer görüş
ise, takılan protezin vücudun bir parçası olması sebebiyle kazayı iş kazası kabul etmektedir60.
d. Kaza ile Meydana Gelen Zarar Arasında İlliyet Bağı Bulunması
Zarar verici olay ile bedeni veya ruhi zarar arasında bir “sebep sonuç” ilişkisinin de bulunması gerekir. Burada aranan illiyet, “uygun illiyet”tir. Olayların normal akışına ve genel hayat tecrübelerine göre, zararlı neticeyi ortaya
çıkarmaya elverişli sebep, uygun illiyetin varlığını gösterir61.
Olayların normal akışına ve genel yaşam deneyimlerine göre gerçekleşen
türden zararlı bir sonucu meydana getirmeye elverişli ya da böyle bir sonucun meydana gelmesini kolaylaştıran nedene, uygun neden; bu nedenle sonuç
arasındaki bağa da uygun illiyet bağı denilmektedir. Eğer sigortalının uğradığı
zarar, olayların doğal akışına göre, faaliyetin beklenilmeyecek bir sonucu ise,
o durumda uygun nedensellik bağından söz edilemez62.
İlliyet bağının belirlenmesinde bir başka kriter ise işverenin otoritesinin altında bulunma kriteridir. Ancak her somut olayın özellikleri dikkate alınarak
neden ve sonuç arasındaki nedensellik bağı tespit edilmelidir. Yargıtay verdiği
kararlarda neden ve sonuç arasında nedensellik bağını aramaktadır63.
Nitekim Yargıtay bir kararında bu hususu şu şekilde vurgulamıştır. “Sigortalı B’nin CCİ Baraj İnşaat Müteahhitliği işyerinde hava vanasını açmak
isterken vananın yerinden çıkması sonucu hava tazyikine maruz kaldığı ve
yere düştüğü, taraflar arasında uyuşmazlık konusu değildir. Uyuşmazlık
sigortalıda mevcut iş göremezliğin zararlandırıcı sigorta olayı sonucu meydana gelip gelmediği noktasında toplanmaktadır… Tüm raporlar sigortalıda bedence veya ruhça bir arızanın mevcut olduğunu bir olgu olarak kabul
etmiştir. Fakat bu arızanın iş kazası sonucu meydana gelip gelmediği yönünden farklı düşünce bildirmişlerdir. Buna göre, raporlar arasındaki aykırılık giderilmeden Erzurum Hastanesi tarafından verilen raporların hükme
dayanak alınması isabetli değildir64…” Konuya ilişkin bir diğer olayda, sıva
yaparken iskeleden kayma nedeniyle ayağında bir sıyrık oluşan sigortalı olaydan 8 gün sonra septi-semi şoku nedeniyle böbrek yetmezliğinden ölmüştür.
Yargıtay ayak sıyrılmasının anılan hastalığa sebep verdiği hususunun tıbben
saptanması durumunda kaza ile zarar arasında uygun nedensellik bağının kurulmuş olacağını ifade etmiştir65.
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KOCAGİL, s. 178
ŞAKAR, s. 219.
GÜZEL/OKUR/CANİKLİOĞLU, s. 338.
KOCAGİL, s. 178 – 179.
Y. 10. HD. 25.12.1977 T, 7232 E, 8130 K. (SÖZER, s. 1913).
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Yargıtay, kimi kararlarında, işverenin eylemi ile zararlandırıcı olay arasında neden-sonuç bağının varlığını aramaktadır. Gerçekten, Yargıtay 9. Hukuk
Dairesi’nin bir kararına göre, özel arabasını kullanarak, görev yerine gitmeden önce ailesiyle vedalaşmaya gitmekte olan işçinin uğradığı kaza iş kazası
sayılmaz. Çünkü “işverenin eylemi ile zararlandırıcı olay arasında herhangi
bir sebep-sonuç bağlantısı yoktur66.” Başka kararlarda ise, kaza olayı ile iş ve
işyeri arasında illiyet bağı aranmaktadır. Bu yöndeki Yargıtay kararına67 konu
olayda, işyerinde başka bir sigortalının kullandığı gelberi aletinin sapının sigortalının kafasına çarpması sonucu kazanın meydana geldiği iddia edilmiştir.
Yüksek Mahkeme, maddi olayın bu şekilde gerçekleşmiş olması durumunda,
iş kazasının mevcut olmayacağına hükmetmiştir. Çünkü kaza olayı ile iş ve
işyeri arasında illiyet bağı bulunmamaktadır.
3. İş Kazasının Kuruma Bildirilmesi ve Kurum Tarafından 			
Soruşturulması
Sigortalının, iş kazası sonucu Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yapacağı yardımlardan yararlanabilmesi için, kazanın Kuruma bildirilmesi ve Kurumca iş
kazası olarak kabul edilmesi gerekmektedir68.
5510 Sayılı Kanun'un 13. maddesi uyarınca; 4/a’lılar ile kısmen Kanun
kapsamında bulunan sigortalılar (Kanun m.5) için, bunları çalıştıran işveren,
o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve Kuruma da en geç kazadan sonraki
üç iş günü içinde, durumu bildirmekle yükümlüdür. Belirtelim ki, üç iş günlük süre, işverenin kazanın kontrolü altında olduğu yerler dışında meydana
gelmesi halinde, öğrenme tarihinden itibaren başlar69. Örneğin; Pazartesi günü
meydana gelen bir iş kazasının, en geç kazayı takip eden üçüncü iş gününe
rastlayan Perşembe günü mesai bitimine kadar Kurum’a bildirilmesi gerekir70.
4/b kapsamında sigortalı bulunanların ise bir ayı geçmemek şartıyla rahatsızlığın bildirim yapmaya engel olmadığı günden sonra üç iş günü içinde iş
kazasını Kuruma bildirmeleri gerekmektedir71.
Yabancı ülkelerde meydana gelen iş kazasının, üç iş günlük bildirim süresi
içinde Kuruma bildirilmesi zorunludur. Ancak, iş kazasının işverenin kontrolü dışındaki yerlerde meydana gelmesi halinde, üç iş günlük bildirim süresi
iş kazasının öğrenildiği, Kurumca kabul edilebilir belgelenmiş bir mazeretin
olması koşuluyla mazeretin ortadan kalktığı, tarihten itibaren başlar72.
2925 Sayılı Kanun kapsamındaki tarım işçileri açısından bildirim süresi
ise, kazadan sonraki iki gün olarak belirtilmiştir73.
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Y. 9. HD. 15.10.1991 T, 7939 E, 13115 K. (GÜZEL/OKUR/CANİKLİOĞLU, s. 340).
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İş kazası (ve meslek hastalığı) bildirgesinin doğrudan ya da taahhütlü posta ile Kuruma bildirilmesi gerekmektedir.
Kuruma bildirilen olayın iş kazası sayılıp sayılmayacağı hakkında bir karar
varılabilmesi için gerektiğinde, Kurumun denetim ve kontrol ile yetkilendirilen memurları tarafından veya Bakanlık iş müfettişleri vasıtasıyla soruşturma
yapılabilir. Bu soruşturma sonunda yazılı olarak bildirilen hususların gerçeğe
uymadığı ve olayın iş kazası olmadığı anlaşılırsa, Kurumca bu olay için yersiz
olarak yapılmış bulunan ödemeler, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlardan, 96. madde hükmüne göre tahsil edilir74.
İş kazası ve meslek hastalığı bildirgesinin şekli ve içeriği, verilme usulü ile
bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
Bildirim yükümlülüğüne aykırılığın yaptırımı da Kanun'da belirtilmiştir. İş
kazasının yukarıda belirtilen sürelerde, işveren tarafından Kuruma bildirilmemesi halinde, bildirim tarihine kadar geçen süre için sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği, Kurumca işverenden tahsil edilir. Kanunda, bağımsız
çalışan sigortalıların iş kazasını geç bildirmeleri de bir yaptırıma bağlanmıştır.
Gerçekten, Kanun'un 22. madde hükmüne göre, 13. maddenin 2. fıkrasının
(b) bendinde belirtilenler (bağımsız çalışan sigortalılar) tarafından iş kazasının
anılan bentte belirtilen süre içinde Kuruma bildirilmemesi durumunda, sigortalıya yapılacak iş göremezlik ödenekleri bildirim tarihinden itibaren ödenir.
Böylece, sigortalı iş kazasını Kuruma bildirmekte geciktiği her gün için geçici
iş göremezlik ödeneğinden yoksun kalacaktır75.
B. Meslek Hastalığı Kavramı
1. Tanımı
Mesleki bir faaliyetin yürütümü ya da bazı işlerde sürekli çalışma, kişide,
bu faaliyetlerle doğrudan bağlantılı hastalıklara yol açabilir. İşte, meslek hastalıklarının sosyal güvenlik sistemlerince iş kazaları gibi sosyal bir risk olarak
kabul edilmesinin başlıca nedeni budur. Meslek hastalığı, işçinin işverenin
emir ve talimatı (otoritesi) altında çalışmakta iken işin niteliğine göre yinelenen
bir nedenle veya işin yürütüm koşulları nedeniyle maruz kaldığı bedeni veya
ruhi arıza, biçiminde tanımlanmaktadır76.
5510 Sayılı Kanun'un 14. maddesinde de benzer bir tanım mevcuttur. Söz
konusu maddenin 1. fıkrasına göre; “Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı
veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya
ruhsal özürlülük halleridir.”
74 ŞAKAR, s. 220.
75 GÜZEL/OKUR/CANİKLİOĞLU, s.a342.
76 GÜZEL/OKUR/CANİKLİOĞLU, s. 343 – 344.
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Meslek hastalığına örnek olarak şunlar verilebilir77:
• Benzenli maddelerin kullanıldığı işte çalışan sigortalıların zaman içinde kemik iliği yetersizliği, lösemi, akciğer kanserine tutulmaları,
• Karbon sülfürle çalışan yerlerdeki zehirlenmelerin üreme bozuklukları
yaratması,
• Akü fabrikaları ve basımevlerinde zaman içinde kurşun zehirlenmelerine maruz kalınması,
• Gürültülü işyerlerinin sağırlığa, bilgisayar başında sürekli çalışmanın
göz ve sırt arızalarına neden olması,
• Kömür madenlerinde çalışan sigortalıların “slikoz”, “pnömokonyoz” ve
“antrekozis” gibi hastalıklara yakalanması,
• İplik fabrikalarında belirli oranda nemli ortamda çalışan işçilerin sürekli pamuklardan çıkan tozları yutmalarına bağlı olarak ortaya çıkan
akciğer ve solunum hastalıkları,
• Sıtma savaş merkezlerinde çalışan ve sivrisineğin üremesine zemin
hazırlayan bataklıkların kurutulması ve ilaçlanması işlerini yürüten
sigortalıların, sıtma hastalığına sebep olan anofel türü bir sivrisineğin
ısırması sonucu yakalandığı sıtma hastalığı.
2. Meslek Hastalığının Unsurları
Yukarıdaki tanımdan da yola çıkılarak meslek hastalığının unsurları şu
şekilde açıklanabilir:
a. Sigortalı Olma
Meslek hastalığına uğrayan kişinin her şeyden önce sigortalı olması gerekir. Sigortalının Kuruma belli bir süre prim ödemiş olması ise gerekmez78. Bu
unsur ile ilgili iş kazası bölümünde yaptığımız diğer açıklamalar burada da
aynen geçerlidir79.
b. Sigortalının Bedensel veya Ruhsal Bir Zarara Uğraması
Sigortalının bedence veya ruhça bir zarara uğraması, kendisine yapılacak
sigorta yardımlarının ön şartıdır. Bu hastalık hali, geçici olabileceği gibi, kalıcı
da olabilir. Meslek hastalıkları, sadece vücudun fiziki bütünlüğünde değil, ruh
ve sinir sisteminde de zararlar meydana getirebilir. Sigorta yardımlarının bu
halde de yapılması doğaldır80.
Belirtelim ki, 5510 Sayılı Kanun'un m. 14/f. 1 hükmü, tıpkı iş kazasına
ilişkin m. 13/f. 1 hükmü gibi meslek hastalığı sonucu ölümden söz etmemiştir.
77
78
79
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Resul KURT, Sosyal Güvenlik Reformu Rehberi, 3. Baskı, İstanbul, 2009, s. 96 – 97.
TUNCAY/EKMEKÇİ, s. 297.
Bkz. s. 5 – 6.
KORKUSUZ/UĞUR, s. 224 – 225.
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Oysa aynı Kanun'un 20. maddesinde “İş kazası veya meslek hastalığına bağlı nedenlerden dolayı ölen sigortalının hak sahiplerine…” gelir bağlanması
hükmüne yer verilerek meslek hastalığı (veya iş kazası) sonucuna bağlı ölümlerde de, iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasından hak sahiplerine gelir
bağlanacağı açıkça ifade edilmiştir81.
c. Hastalık veya Sakatlığın Yürütülen İşin Sonucu Olarak Ortaya 		
Çıkması
Bir hastalığın, meslek hastalığı olarak nitelendirilebilmesi için, hastalık,
sakatlık veya ölüm ile sigortalının yaptığı iş arasında uygun illiyet bağının bulunması gereklidir. Başka bir ifade ile meslek hastalığından söz edebilmek
için, uğranılan hastalık veya sakatlığın (ve hatta ölümün), sigortalının, çalıştığı
veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir nedenle veya işin yürütüm
koşulları yüzünden ortaya çıkması gerekir82.
Bu yönüyle meslek hastalığı, iş kazasından farklı olarak, tümüyle mesleki
özellikler taşır. Başka bir deyişle, iş kazasının yapılan işle ilgili bulunması
zorunlu olmadığı halde, meslek hastalığının yaptığı işin sonucu olarak ortaya
çıkması gerekir. Meslek hastalığında zararı doğuran neden tümüyle dış etkenlerden kaynaklanır. İş kazasından farklı olarak dıştan gelen bu etken, bünyeye
yavaş yavaş etki eder; zaman içinde tekrarlana tekrarlana, hastalık, sakatlık
veya ruhsal bir özürlülük ve hatta ölümü meydana getirir. Örneğin; benzenli
maddelerin zaman içinde kemik iliği yetersizliği ve löseminin yanı sıra, akciğer
kanserine yol açması, gürültülü işyerlerinin sağırlığa, bilgisayar ekranı başında sürekli çalışmanın göz ve sırt arızalarına neden olması durumunda hastalık birden bire değil, belirli bir zaman içinde ortaya çıkar83. Buna karşılık,
örneğin; gürültülü bir işyerinde bir cismin çarpması sonucu kulakta meydana
gelen sağırlık o işin veya işyerinin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple
ileri gelen bir arıza sayılmaz. Aniden meydana geldiği için bu bir iş kazasıdır84.
d. Hastalık veya Sakatlığın Belirli Bir Zaman Parçası İçinde 		
Meydana Gelmesi
İş kazası aniden veya çok kısa bir zaman aralığı içinde meydana gelen bir
olay sonucu olduğu halde meslek hastalığı, işin nitelik ve yürütüm şartları
sonucu ya da işyerinin durumu dolayısıyla yavaş yavaş ortaya çıkan sağlık
bozulmasıdır85.
Dolayısıyla meslek hastalığı, zaman içinde oluşur. Zaman içinde oluşma,
genellikle kendini iki yönde belli eder. İlk olarak, meslek hastalığını yaratan
dış etken yinelenmeli, yani tekerrür etmelidir. Buradaki amaç, dış etkenin be81
82
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GÜZEL/OKUR/CANİKLİOĞLU, s. 344.
KORKUSUZ/UĞUR, s. 225.
GÜZEL/OKUR/CANİKLİOĞLU, s. 345.
TUNCAY/EKMEKÇİ, s. 298.
TUNCAY/EKMEKÇİ, s. 298.
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lirli bir zaman aralığı içinde yoğunlaşarak meydana gelmesidir. Örneğin; kurşun zehirlenmesinden doğan bir meslek hastalığında bu öge açıkça görülür.
İşçi, kurşunun zararlı etkisi ile işiyle ilgili her eylemde karşı karşıya gelmektedir. İkinci olarak, zaman içinde oluşma, hastalığın vücudu gittikçe artarak
etkilemesi demektir. Bu olgu, iş kazası ile meslek hastalığını birbirinden ayıran en önemli özelliktir. Örneğin; zehirli bir madde ile çalışan işçi birdenbire
zehirlenmişse, olay bir iş kazasıdır. Ancak, bu zehirle devamlı temas halinde
olmak nedeniyle işçinin kan tablosunda belirli bir süre sonra bir bozukluk
ortaya çıkmışsa, burada bir meslek hastalığından söz edilir86.
e. Hastalığın Yönetmelikte Yer Alması ve Belirtilen Süre İçinde 		
Ortaya Çıkması
Yabancı ülke hukuklarında olduğu gibi, Türk Hukukunda da bir hastalığın
meslek hastalığı sayılıp sayılamayacağı, pozitif düzenlemelerle belirlenmiştir87.
5510 Sayılı Kanun'un 14. maddesinin son fıkrasında, hangi hallerin meslek
hastalığı sayılacağının Yönetmelikle düzenleneceği öngörülmüştür. Sözü edilen bu Yönetmelik; “Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı
Tespit İşlemleri Yönetmeliği”dir. Şu halde bir hastalığın meslek hastalığı sayılması için söz konusu Yönetmeliğe ekli meslek hastalığı listesinde yer alması
ve gerekli diğer koşulları taşıması zorunludur88.
Belirtelim ki, bu kural mutlak değildir. Meslek hastalıkları listesinde yer
almayan bir hastalık da belirli koşullarla bu nitelikte kabul edilebilir. Gerçekten, 5510 Sayılı Kanun'un 14. maddesinde, Yönetmelikte belirlenmiş hastalıklar dışında herhangi bir hastalığın meslek hastalığı sayılıp sayılmaması hususunda çıkabilecek uyuşmazlıkların, “Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu”
tarafından karara bağlanacağı hükme bağlanmıştır. Böylece ülkemizde meslek
hastalıklarının saptanması açısından “karma sistem” benimsenmiş olmaktadır. Fakat bu durumda, söz konusu hastalığın meslek hastalığı olduğunun ispatı sigortalıya aittir89.
Meslek hastalıkları listesinde yer almayan bir hastalığın meslek hastalığı
olduğunu iddia eden sigortalı veya hak sahiplerinin bu iddialarının Kurumca
uygun bulunmaması, yani bir uyuşmazlığın ortaya çıkması halinde, söz konusu
uyuşmazlığın çözümü, ilk aşamada “Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu”na
ait olacaktır. Bu Kurulun kararına karşı ise İş Mahkemesine başvurulabilecektir. Kurula başvurulmadan, doğrudan mahkemede dava açılmış ise, mahkemenin Kurulun kararına kadar davayı ertelemesi, Kurul kararını bekletici
mesele sayması ve dolayısıyla sigortalıya Kurula başvurması için süre tanıması
uygun olacaktır. Kurulun kararına karşı ilgililer tarafından mahkemeye baş86 İlhan ULUSAN, Özellikle Borçlar Hukuku ve İş Hukuku Açısından İşverenin İşçiyi Gözetme
Borcu ve Bundan Doğan Hukuki Sorumluluğu, İstanbul, 1990, s. 81 – 82.
87 GÜZEL/OKUR/CANİKLİOĞLU, s. 346.
88 TUNCAY/EKMEKÇİ, s. 298.
89 GÜZEL/OKUR/CANİKLİOĞLU, s. 346.
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vurulduğunda, mahkemenin, kararına esas olmak üzere Adli Tıp Meclisinden
veya Tıp Fakültelerinin yetkili sağlık kurullarından rapor istemesine hukuki
bir engel bulunmamaktadır90.
Belirtelim ki, bir hastalığın meslek hastalığı sayılması için listede adının
bulunması da yeterli değildir. Bundan başka, hastalığın, işçi hastalığa neden
olan işte çalışmaya başladıktan itibaren belirli bir zaman geçmesinden sonra ortaya çıkması da gereklidir. Örneğin; Yönetmeliğe göre, “Pnömokonyozun
meslek hastalığı sayılabilmesi için, sigortalının havasında pnömokonyoz
yapacak yoğunluk ve nitelikte toz bulunan yer altı ve yer üstü işyerlerinde
toplam olarak en az 3 yıl çalışmış olması şarttır.” Ancak belirli şartlar altında
3 yıllık süre Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun kararıyla indirilebilir.
Meslek hastalığı, işçinin işten ayrılmasından sonra da ortaya çıkabilir. Ancak
bu takdirde de sigortalının eski eşinden fiilen ayrılmasıyla hastalığın meydana
gelmesi arasında geçen sürenin, söz konusu Yönetmelikte o hastalık için belirtilmiş süreden daha uzun olmaması gerekir. Bu nokta meslek hastalığı ile
görülen iş arasında bulunması gereken neden-sonuç bağının doğal sonucudur.
Bu süreye “yükümlülük süresi” denir91. Yükümlülük süresi hastalığa göre 3
gün ile 15 yıl arasında değişmektedir92.
Ancak, yükümlülük süresi içinde ortaya çıkan meslek hastalıklarına ilişkin
bu kural da mutlak değildir. Gerçekten, Kanun'un m. 14/f. 3 hükmüne göre,
herhangi bir hastalığın klinik ve laboratuvar bulgularıyla belirlendiği ve meslek hastalığına yol açan etkenin işyerindeki inceleme sonucunda tespit edildiği
hallerde, meslek hastalıkları listesindeki yükümlülük süresi aşılmış olsa bile,
söz konusu hastalık Kurumun veya ilgilinin başvurusu üzerine Sosyal Sigorta
Yüksek Sağlık Kurulu'nun onayı ile meslek hastalığı sayılabilir93.
f. Hastalığın Kurum Sağlık Kurulu Raporu ile Saptanması
Yukarıda açıkladığımız şartlardan başka, meslek hastalığına yakalanmış
sigortalının Kurum yardımlarından yararlanabilmesi için, onun çalıştığı işten
dolayı meslek hastalığına tutulduğunun Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları tarafından usulüne uygun olarak düzenlenen sağlık kurulu
raporu ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi ve Kurumca gerekli görülmesi
halinde, işyerindeki çalışma koşullarını ve buna bağlı tıbbi sonuçları ortaya
koyan denetim raporları ve gerekli diğer belgelerin incelenmesi sonucu “Kurum Sağlık Kurulu” tarafından tespit edilmesi gerekir94.
Şu halde, sigortalının yakalandığı bir hastalığın meslek hastalığı olup olmadığı, iki aşamalı tıbbi prosedürün tamamlanmasından sonra belirlenebi90
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GÜZEL/OKUR/CANİKLİOĞLU, s. 348.
TUNCAY/EKMEKÇİ, s. 299.
ÇOLAK/ÖZTÜRK, s. 47.
GÜZEL/OKUR/CANİKLİOĞLU, s. 347.
TUNCAY/EKMEKÇİ, s. 301.
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lecektir. İlk aşamada, sigortalının “çalıştığı işten dolayı” meslek hastalığına
tutulduğunun ilgili sağlık hizmet sunucuları tarafından usulüne uygun olarak
düzenlenen sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbi belgeler ile saptanması
gerekecektir. İkinci aşamada ise, anılan raporun ve dayanağı tıbbi belgelerin
Kurum Sağlık Kurulu tarafından saptanması gerekecektir. Ayrıca, Kurumca
gerekli görülen hallerde, işyerindeki çalışma şartlarını ve buna bağlı tıbbi sonuçlarını ortaya koyan denetim raporları ve gerekli diğer belgeler Kurum Sağlık Kurulu tarafından incelenerek bir hastalığın meslek hastalığı olup olmadığına karar verilebilecektir. Kurumun kararına karşı, Sosyal Sigortalar Yüksek
Sağlık Kurulu’na itiraz edilmesi, bu karara karşı da İş Mahkemesinde dava
açılması mümkün olup, mahkeme, Adli Tıp Kurumu’ndan alacağı raporu esas
alarak hüküm kurar95.
3. İşverenin Meslek Hastalığını Kuruma Bildirme Yükümlülüğü
5510 Sayılı Kanun 14. maddesinin 4. fıkrasına göre; “Meslek hastalığının,
4. maddenin 1. fıkrasının (a) bendi ile 5. madde kapsamında bulunan sigortalılar bakımından, sigortalının meslek hastalığına tutulduğunu öğrenen
veya bu durum kendisine bildirilen işveren tarafından, (b) bendi kapsamındaki sigortalı bakımından ise kendisi tarafından, bu durumun öğrenildiği
günden başlayarak üç iş günü içinde, iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesi ile Kuruma bildirilmesi zorunludur.”
Şu halde, bildirim, bağımlı çalışanlar grubunda yer alanlar, örneğin
4/a’lılar açısından işverenleri tarafından; bağımsız çalışanların ise doğrudan
kendileri tarafından yapılacaktır. Yabancı ülkelerde meydana gelen meslek
hastalığı olayları için Kanunda belirtilen haber verme süresi olayın meydana
geldiği, Kurumca kabul edilebilir belgelenmiş bir mazeretin olması koşuluyla,
mazeretin ortadan kalktığı tarihten itibaren başlar96.
Meslek hastalığının süresinde bildirilmemesi veya kasten eksik yahut yanlış bildirim yapılması halinde, buna neden olan işverenden yahut 4/b kapsamındaki sigortalıdan, Kurumca bu durum için yapılmış bulunan masraflar ile
ödenmişse geçici iş göremezlik ödeneği tahsil edilir97.
5510 Sayılı Kanun'un 14. maddesinin 5. fıkrasına göre ise; “Meslek hastalığı ile ilgili bildirimler üzerine gerekli soruşturmalar, Kurumun denetim ve
kontrol ile yetkilendirilen memurları tarafından veya Bakanlık iş müfettişleri vasıtasıyla yaptırılabilir.”
C. İş Kazası ve Meslek Hastalığı Arasındaki Farklar
Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşıldığı gibi iş kazası ile meslek hastalığı
arasında önemli farklılıklar mevcuttur. İş kazası ve meslek hastalığı arasındaki belli başlı farklar şu şekilde sayılabilir98:
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• İş kazası ani ve dıştan gelen bir olaydır, meslek hastalığı ise çok uzun
bir sürede oluşur.
• İş kazasına işyerinde veya işverenin otoritesi altında bulunulduğu sırada her şey sebep olabilir, meslek hastalığına ise işyerinden kaynaklanan harici bir unsur sebep olmaktadır.
• İş kazası kavramına her türlü dış etki girebilir, meslek hastalığı ise
sınırlı dış etki ile gerçekleşir.
• İş kazası sadece işyerinde veya işverenin otoritesi altındayken gerçekleşir, ancak meslek hastalıkları işten çıktıktan belli bir süre sonra da
ortaya çıkabilir.
• İş kazası, doktrinde ve uygulamada çok geniş yorumlandığı halde,
meslek hastalıkları çok sınırlı sayıda belirlenmiştir.

III. İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SONUCU SİGORTALIYA VE
HAK SAHİPLERİNE SAĞLANAN YARDIMLAR
5510 Sayılı Kanun, kısa vadeli sigorta kolları bakımından, sigortalıya veya
ölümü halinde hak sahiplerine sadece parasal yardımların yapılmasını düzenlemiş, bu risklerle karşılaşan sigortalılara yapılacak sağlık yardımlarını ise,
aynı Kanun içinde yer alan “Genel Sağlık Sigortası” içinde düzenlemiştir99.
Sağlık yardımları dışında, iş kazası veya meslek hastalığı halleri nedeniyle
sağlanan yardımlar şunlardır100:
• Sigortalıya, geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik
ödeneği verilmesi,
• Sigortalıya, sürekli iş göremezlik geliri bağlanması,
• İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için, cenaze ödeneği verilmesi,
• İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine gelir bağlanması,
• Gelir bağlanmış kız çocuklara, evlenme ödeneği verilmesi.
A. Sigortalıya Yapılacak Yardımlar
1. Sağlık Yardımları
5510 Sayılı Kanun'un 3. Kısım (m. 60-78) 2. Bölümünde (m. 63-66), iş
kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde yapılacak sağlık hizmetleri düzenlenmiştir. “Sağlanan Sağlık Hizmetleri ve Diğer Haklar” kenar
başlıklı 2. Bölüm içinde yer alan ve “Finansmanı Sağlanan Sağlık Hizmetleri
ve Süresi” kenar başlıklı 63. maddesi ile takip eden diğer maddelerde, sağlık
99 GÜZEL/OKUR/CANİKLİOĞLU, s. 351.
100
Sinan BİNBİR, 500 Soru ve Cevapta Yeni Sosyal Güvenlik Rehberi, Ankara, 2006, s. 67.
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yardımlarının amacı, yapılacak yardım türleri ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.
Anılan 63. madde sağlık yardımlarının; “genel sağlık sigortalısının ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlıklı kalmalarını; hastalanmaları halinde sağlıklarını kazanmalarını; iş kazası ile meslek hastalığı, hastalık ve
analık sonucu tıbben gerekli görülen sağlık hizmetlerinin karşılanmasını, iş
göremezlik hallerinin ortadan kaldırılmasını ve azaltılmasını temin etmek
amacıyla” yapıldığını belirterek, Kurumca finansmanı sağlanacak sağlık hizmetlerini de ayrıca saymıştır101.
Ancak, yukarıda da belirttiğimiz gibi, 5510 Sayılı Kanun'un getirdiği ayırım
nedeniyle, sağlık yardımları “Genel Sağlık Sigortası” konusunu ilgilendirmekte olup, çalışmamızda bu yardımlar incelenmeyecektir.
2. Parasal Yardımlar
Bilindiği gibi, sosyal riskle karşılaşan sigortalılara ekonomik bir güvence
sağlamak, sosyal güvenlik sistemlerinin temel amacıdır. Karşılaştığı risk nedeniyle belirli bir süre çalışamayan sigortalının ücret kaybına uğrayacağı şüphesizdir. İşte, sosyal sigorta kapsamında yapılacak parasal yardımlar, bu ücret
kaybını önlemek, sigortalıya belirli bir ekonomik güvence sağlamak amacını
taşır102.
Şimdi de bu parasal yardımları inceleyeceğiz:
a. Geçici İş Göremezlik Ödeneği
Geçici iş göremezlik, sigortalının geçirdiği iş kazası veya meslek hastalığı
nedeniyle geçici olarak çalışamama halidir. İş kazası veya meslek hastalığı dolayısıyla geçici iş göremezliğe uğrayan sigortalıya, Kurum tarafından yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması koşuluyla işe devam edilemeyen her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilir103.
İş kazası ve meslek hastalığı durumlarında geçici iş göremezlik ödeneği
verilebilmesi için, sigortalının belirli bir süre çalışmış ve Kuruma belirli bir
miktar prim ödemiş olma koşulu aranmaz104. Bununla birlikte, 4/b’lilerin iş
kazası veya meslek hastalığı nedeniyle geçici iş göremezlik ödeneği alabilmeleri
için belirli bir süre sigortalı olmak veya belirli bir süre prim ödemiş olmak koşulu aranmamışsa da, prim ve prime ilişkin hiçbir borçlarının bulunmaması
gerekir105.
Sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği verilebilmesi için Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından “istirahat raporu” alınmış olması
şarttır. Bunların dışında kalan hekim veya sağlık kurulları tarafından veri101
102
103
104
105

GÜZEL/OKUR/CANİKLİOĞLU, s. 351.
GÜZEL/OKUR/CANİKLİOĞLU, s. 352
TUNCAY/EKMEKÇİ, s. 303.
GÜZEL/OKUR/CANİKLİOĞLU, s. 353.
TUNCAY/EKMEKÇİ, s. 304.
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len ve istirahat süresi 10 günü geçmeyen raporlar, Kurumca yetkilendirilen
hekim tarafından, 10 günü aşan raporlar ise sağlık kurulunca onandığı takdirde geçerli sayılır. Ancak, Kurumca yetkilendirilen sağlık tesisleri dışındaki
sağlık tesislerinde yapılan tedavinin aciliyetinin Kurumca belirlenecek sağlık
tesisince kabul edilmesi halinde istirahat raporlarının ayrıca tasdikine gerek
duyulmaz106.
Miktarı
İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve sigortalı kadının analığı halinde
verilecek geçici iş göremezlik ödeneği, yatarak tedavilerde 17. maddeye göre
hesaplanacak günlük kazancının yarısı, ayaktan tedavilerde ise üçte ikisidir.
Hesaplama Yöntemi
Yukarıda da belirtildiği gibi geçici iş göremezlik ödeneğinin miktarı sigortalının 17. maddeye göre hesaplanacak günlük kazancı esas tutularak belirlenir. Söz konusu 17. maddenin 1. fıkrasına göre; “İş kazası, meslek hastalığı,
hastalık ve analık hallerinde verilecek ödeneklerin veya bağlanacak gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç; iş kazasının veya doğumun
olduğu tarihten, meslek hastalığı veya hastalık halinde ise iş göremezliğin
başladığı tarihten önceki 12 aydaki son 3 ay içinde 80. maddeye göre hesaplanacak prime esas kazançlar toplamının, bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır.”
Verilme Süresi ve Biçimi
İş kazası ve meslek hastalığı halinde geçici iş göremezlik ödeneği hastalık
sigortasından farklı olarak “ilk günden başlanarak” verilir107. Geçici iş göremezlik ödeneği sigortalıya belirli bir süreyle sınırlı olmaksızın sağlık durumuna göre, tedavi ve istirahatin devam ettiği sürece verilir108.
Geçici iş göremezlik ödeneğinin Kurum tarafından sigortalıya ödenmesi
esastır. Ancak, geçici iş göremezlik ödenekleri, toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri ile kamu idarelerinin işverenleri tarafından Kurumca belirlenen usul
ve esaslara göre Kurum adına sigortalılara ödenerek, daha sonra Kurum ile
mahsuplaşmak suretiyle tahsil edilebilir.
Sigortalılara iş göremezlik ödeneği ödenmesi PTT üzerinden gerçekleştirilmektedir109.
Ödeneğin Arttırılması
Sigorta prim ve ödeneklerinin hesabına esas tutulacak günlük kazançların
alt sınırında meydana gelecek değişikliklerde, yeniden tespit edilen alt sınırın
106
107
108
109

ŞAKAR, s. 226.
TUNCAY/EKMEKÇİ, s. 304.
GÜZEL/OKUR/CANİKLİOĞLU, s. 356.
KARAKAŞ, s. 60.
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altında bir günlük kazanç üzerinden ödenek almakta bulunanların veya almaya hak kazanmış veya kazanacak olanların bu ödenekleri, günlük kazançlarının alt sınırındaki değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak değiştirilmiş günlük kazançların alt sınırına göre ödenir.
Geçici İş Göremezlik Ödeneklerinin Birleşmesi
Bir sigortalıda iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinden
birkaçı birleşirse, geçici iş göremezlik ödeneklerinden en yükseği verilir.
b. Sürekli İş Göremezlik Geliri
Sürekli iş göremezlik geliri, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan
hastalık ve özürler nedeniyle Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurulları tarafından verilen raporlara istinaden Kurum Sağlık
Kurulunca meslekte kazanma gücü en az % 10 oranında azalmış bulunduğu
tespit edilen sigortalıya bağlanmaktadır110.
Sürekli iş göremezlik gelirinin bağlanmasının temel koşulu sürekli iş göremezlik halinin gerçekleşmiş olmasıdır. Dikkat edilmesi gereken nokta, sigortalının iş kazasına maruz kaldığı veya meslek hastalığına yakalandığı sırada
icra etmekte olduğu mesleğinde kazanma gücünü yitirmesidir. Örneğin; mesleğinde % 10’dan az olmayacak derecede kazanma gücünü yitirmiş bir sigortalı,
başka bir meslekte kazanma gücüne sahip ise, yine iş kazası ve meslek hastalığı sigortası açısından sürekli iş göremezlik durumu söz konusu olacaktır111.
Sigortalı iş kazası ve meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü
% 10’dan daha az kaybetmişse, sürekli iş göremezlik geliri bağlanmaz. Bunun
nedeni ufak tefek iş göremezlik olayları nedeniyle Kurumu gelir bağlama yükümünden kurtarmaktır112.
Sürekli iş göremezlik geliri bağlanabilmesi için, sigortalının çalıştığı işten
ayrılması, işyerini kapatması veya devretmesi şartı aranmaz. Örneği Kurumca
hazırlanan tahsis talep dilekçesi ile ilgili üniteye başvurulması yeterlidir113.
Geçici iş göremezlik ödeneğinde olduğu gibi sürekli iş göremezlik geliri bakımından da, 4/b kapsamında sigortalı sayılanlara, sürekli iş göremezlik geliri
bağlanabilmesi için, kendi sigortalılığından dolayı, genel sağlık sigortası dahil
prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması zorunludur114.
Sürekli iş göremezlik hali kendi içerisinde ikiye ayrılmaktadır. Sigortalı
meslekte kazanma gücünü % 100 oranında kaybetmişse “sürekli tam iş göremezlik”; % 10’dan % 100’e kadar olan bir oranda kaybetmişse “sürekli
kısmi iş göremezlik” hali vardır115.
110
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Ali TEZEL ve Resul KURT, Sosyal Güvenlik Reformu, 6. Baskı, Ankara, 2009, s. 192.
GÜZEL/OKUR/CANİKLİOĞLU, s. 359 – 360.
TUNCAY/EKMEKÇİ, s. 305.
ŞAKAR, s. 232.
ŞAKAR, s. 232.
TUNCAY/EKMEKÇİ, s. 305.
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Miktarı ve Hesaplama Yöntemi
Sürekli iş göremezlik geliri, sigortalının mesleğinde kazanma gücünün tamamen veya kısmen yitirilmiş bulunmasına göre hesaplanır. Buna göre, sürekli tam iş göremezlikte sigortalıya yıllık kazancının % 70’ine eşit yıllık gelir
bağlanır. Ayrıca bulunan rakama sosyal yardım zammı da eklenir. Sürekli iş
göremezlik kısmi ise sigortalıya bağlanacak gelir tam iş göremezlik geliri gibi
hesaplanacak miktarın iş göremezlik derecesi oranındaki tutarı kadardır. İster tam, ister kısmi sürekli iş göremez durumda olsun, sigortalı başka birinin
bakımına muhtaç ise bu gelir % 50 arttırılır116.
Ödenme Süresi
Sürekli iş göremezlik gelirinin sigortalıya ömrü boyunca verilmesi esastır.
Yani süreklidir. Ancak, iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda tespit edilen
sürekli iş göremezlik derecesinin % 25’ten az olması ve bunun 3 yıl içinde değişmesinin Kurumca mümkün görülmemesi halinde sigortalının isteği üzerine
bu gelirler sermayeye çevrilerek ödenir. Gelirin sermayeye çevrilmesini ancak
iş kazasına veya meslek hastalığına uğramış olan sigortalı isteyebilir117.
Sürekli İş Göremezlik Gelirinin Öteki Aylık ve Gelirlerle Birleşmesi
Bir sigortalının belirli bir zaman kesiti içerisinde birden fazla sosyal riskle
karşılaşması olasılığı vardır. Örneğin; iş kazası ya da meslek hastalığından
sürekli iş göremezlik geliri bağlanan sigortalı, gerekli koşulları yerine getirdiği için yaşlılık aylığına da hak kazanmış olabilir. Bu noktada şu soru akla
gelmektedir: Acaba sigortalı, bu sigorta kollarından kendisine bağlanan aylık veya gelirden aynı anda yararlanmaya devam edebilecek midir? Bu sorunun cevabı 5510 Sayılı Kanun'un 54. maddesinde yer almaktadır. Söz konusu
madde şu şekildedir:
“Kısa vadeli sigorta kollarından; sürekli iş göremezlik geliriyle birlikte
ölen eşinden dolayı da gelire hak kazanan eşe her iki geliri; ana ve babadan
ayrı ayrı gelire hak kazananlara, yüksek olan gelirin tamamı, az olanın yarısı; birden fazla çocuğundan gelire hak kazanan ana ve babaya, en fazla
ödemeye imkân veren ilk iki dosyadan yüksek olan gelirin tamamı, düşük
olan gelirin yarısı; hem eşinden, hem de ana ve/veya babasından ölüm gelirine hak kazananlara, tercihine göre eşinden ya da ana ve/veya babasından bağlanacak geliri; evliliğin ölüm nedeniyle sona ermesi durumunda
sonraki eşinden de gelire hak kazananlara tercih ettiği geliri, bağlanır.
Malullük, yaşlılık, ölüm sigortaları ve vazife malullüğü ile iş kazası ve
meslek hastalığı sigortasından hak kazanılan aylık ve gelirler birleşirse,
sigortalıya veya hak sahibine bu aylık veya gelirlerden yüksek olanın tama116 KORKUSUZ/UĞUR, s. 240.
117 KORKUSUZ/UĞUR, s. 240.
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mı, az olanın yarısı, eşitliği halinde ise iş kazası ve meslek hastalığından
bağlanan gelirin tümü, malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığının
yarısı bağlanır.”
İş Göremezlik Durumundaki Değişikliğin Sürekli İş Göremezlik
Gelirine Etkisi
Zaman içerisinde sigortalının sürekli iş göremezlik geliri, meslekte kazanma gücündeki artış ya da eksilişe (iyileşmeye) göre arttırılabilir ya da eksiltilebilir. Bunun için sigortalının kendisinin talebi yanında Kurum da, resen
kontrol muayenesine tabi tutulmayı zorunlu kılabilir118. Durumda meydana
gelen değişiklikler, değişikliğe esas rapor tarihini takip eden ödeme dönemi
başından başlanarak değişikliğe tabi tutulur119.
c. Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin ve Sürekli İş Göremezlik 		
Gelirinin Hiç Verilmemesi ya da İndirilmesi
Konuya ilişkin düzenleme 5510 Sayılı Kanun'un 22. maddesinde yer almaktadır. Buna göre;
“Sigortalının aşağıdaki sayılan nedenlerden dolayı iş kazasına veya
meslek hastalığına uğraması, hastalanması, tedavi süresinin uzaması veya
iş göremezliğinin artması hallerinde geçici iş göremezlik ödeneği veya sürekli iş göremezlik geliri;
• Ceza sorumluluğu olmayanlar ile kabul edilebilir bir mazereti olanlar
hariç, sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık nedeniyle hekimin bildirdiği tedbir ve tavsiyelere uymaması sonucu tedavi süresinin uzamasına veya iş göremezlik oranının artmasına, malûl
kalmasına neden olması halinde, uzayan tedavi süresi veya artan iş
göremezlik oranı esas alınarak dörtte birine kadarı Kurumca eksiltilir.
• Ceza sorumluluğu olmayanlar hariç, ağır kusuru yüzünden iş kazasına
uğrayan, meslek hastalığına tutulan veya hastalanan sigortalının kusur
derecesi esas alınarak üçte birine kadarı Kurumca eksiltilir.
118 UŞAN, s. 183.
119 Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi 5510 Sayılı Kanun'un 94. Maddesinde yer almaktadır. Buna göre;
“Kurumun yazılı bildiriminde belirtilen tarihten sonraki ödeme dönemi başına kadar kabul
edilebilir bir özrü olmadığı halde kontrol muayenesini yaptırmayan sigortalının malullük aylığı
veya sürekli iş göremezlik geliri ile çalışma gücünün en az % 60’ını yitiren malul çocukların
kendilerine bağlanmış olan gelir veya aylığı, kontrol muayenesi için belirtilen tarihten sonraki
ödeme dönemi başından itibaren kesilir.
Ancak, kontrol muayenesini Kurumun yazılı bildiriminde belirtilen tarihten başlayarak üç
ay içinde yaptıran ve malullük veya sürekli iş göremezlik halinin devam ettiği tespit edilen
sigortalının veya aylık ya da gelir bağlanmış olan malûl çocuğun kesilen aylık veya geliri,
kesildiği tarihten başlanarak yeniden bağlanır.
Kontrol muayenesini Kurumun yazılı bildiriminde belirtilen tarihten üç ay geçtikten sonra
yaptıran ve malullük veya sürekli iş göremezlik halinin devam ettiği tespit edilen sigortalının
malullük aylığı veya yeni sürekli iş göremezlik derecesine göre hesaplanacak geliri, gelir veya
aylık bağlanan çalışamayacak durumda malûl çocukların ise almakta oldukları gelir veya
aylık, rapor tarihinden sonraki aybaşından başlanarak yeniden bağlanır.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle
düzenlenir.”
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• Kasti bir hareketi yüzünden iş kazasına uğrayan, meslek hastalığına
tutulan, hastalanan veya Kurumun yazılı bildirimine rağmen teklif edilen tedaviyi kabul etmeyen sigortalıya, yarısı tutarında ödenir.
• Tedavi gördüğü hekimden, tedavinin sona erdiğine ve çalışabilir olduğuna dair belge almaksızın çalışan sigortalıya geçici iş göremezlik
ödeneği ödenmez, ödenmiş olanlar da yersiz yapılan ödeme tarihinden
itibaren 96. madde hükümlerine göre geri alınır.”

Konu ile ilgili ayrıntılı açıklama çalışmamızın “Hastalık” bölümünde yapılacaktır.
B. Sigortalının Ölümü Halinde Hak Sahiplerine Yapılacak Yardımlar
1. Cenaze Giderlerinin Ödenmesi
Cenaze ödeneği;
• İş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya
• Sürekli iş göremezlik geliri, malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık
aylığı almakta iken yahut
• Kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi
bildirilmiş iken
ölen sigortalının hak sahiplerine verilmektedir120.
Cenaze ödeneğinin miktarı Kurum yönetim kurulunca belirlenip Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından onaylanan tarife ile belirlenir. Bu ödenek 2011 yılı için 328 TL olarak belirlenmişti121.
Cenaze ödeneği, sırasıyla sigortalının eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa
ana babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir122.
Cenazenin bu kişiler dışında gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırıldığının belgelenmesi halinde, cenaze ödeneği tutarını geçmemek üzere belgelere
dayanan tutar, masrafı yapan gerçek veya tüzel kişilere ödenecektir123.
2. Eş ve Çocuklara Gelir (Ölüm Geliri) Bağlanması
a. Genel Olarak
İş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri almakta iken ölen sigortalının hak sahiplerine ölüm geliri bağlanır124.
551 Sayılı Kanun'un 3. maddesi bu Kanun'un uygulanması bakımından
“hak sahibi” kavramını açıklanmıştır. Buna göre; “Hak sahibi; sigortalının
120
121
122
123
124

KARAKAŞ, s. 70 – 71.
TUNCAY/EKMEKÇİ, s. 313.
GÜZEL/OKUR/CANİKLİOĞLU, s. 368.
KARAKAŞ, s. 71.
TEZEL/KURT, s. 194.
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veya sürekli iş göremezlik geliri ile malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık
aylığı almakta olanların ölümü halinde, gelir veya aylık bağlanmasına veya
toptan ödeme yapılmasına hak kazanan eş, çocuk, ana ve babasını, ifade
eder.”
Ölen sigortalının Kanun'un 17. maddesine göre hesaplanacak aylık kazancının % 70’i sigortalının hak sahiplerine gelir olarak bağlanır. Sigortalının
iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölümü nedeniyle hak sahiplerine gelir
bağlanabilmesi için, sigortalının sağlığında belirli bir süre sigortalı olması veya
belirli bir süre prim ödemiş olması gerekmez125.
b. Ölen Sigortalının Eşine Gelir Bağlanması
Yukarıda açılanan esaslara göre hesaplanan gelirin hak sahipleri arasında
dağılımı, 5510 Sayılı Kanun'un 20. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, ölüm aylığının hak sahiplerine paylaştırılmasını düzenleyen hükümlerine göre gerçekleştirilecektir. Buna göre, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının
dul eşine, hesaplanan gelirin %50’si; aylık bağlanmış çocuğu bulunmayan dul
eşine ise (ölen sigortalı erkek ise karısına, kadın ise kocasına), 5510 Sayılı
Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaması
veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması halinde
%75’i oranında gelir bağlanır126.
Sigortalının ölümü ile dul kalan eşe gelir bağlanabilmesi, ölüm tarihinde
sigortalı ile yasal evlilik ilişkisinin bulunması halinde mümkündür. Eşlerin
dini nikahla evlenmiş olması ya da birlikte yaşamaları, hak sahibi olma niteliğini kazandırmaz127.
5510 Sayılı Kanun'un 35. maddesi uyarınca, kendisine gelir bağlanan sigortalının dul eşi evlenirse, bu geliri, evlenme tarihini izleyen ödeme dönemi
başından itibaren kesilir. (m. 35/f. 1). Gelirin kesilmesine yol açan evliliğin
ortadan kalkması halinde, müracaat tarihini takip eden ay başından itibaren
yeniden gelir bağlanır.
c. Ölen Sigortalının Çocuklarına Gelir Bağlanması
İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının çocuklarına gelir bağlanması 5510 Sayılı Kanun'un 34. maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu
maddeye göre; “Bu Kanun'un 5. maddesinin 1. 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
çocuklardan;
• 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanların veya
125 TUNCAY/EKMEKÇİ, s. 307.
126 GÜZEL/OKUR/CANİKLİOĞLU, s. 370.
127 TUNCAY/EKMEKÇİ, s. 307.
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• Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az % 60 oranında
yitirip malûl olduğu anlaşılanların veya
• Yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan
boşanan veya dul kalan kızlarının,

her birine % 25’i, oranında aylık bağlanır.”
Kanun, yukarıda saydığımız çocukların iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalıdan dolayı gelire hak kazanabilmelerini, 5510 Sayılı Kanun
kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmama veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olma koşuluna bağlamıştır. Şu halde, Kanun'un 4. maddesi kapsamında sigortalı olup, kısa ve/veya
uzun vadeli sigorta kolları açısından adına prim ödenmesi gereken veya kendi
adına prim ödemesi gereken çocuklar ile yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı sayılan çocuklar, gelire hak kazanamayacaklardır. Bunun gibi,
kendi sigortalılıkları nedeniyle gelir veya aylık bağlanmış çocuklar da, iş kazası
sonucu ölen ana veya babalarından ötürü gelire hak kazanamayacaklardır128.
Kanun'un 34. madde hükmünün erkek ve kız çocuk ayırımı yapmaksızın
gelir bağlanması için aradığı temel koşul, kız veya erkek çocuğun 18 yaşını
doldurmamış olmasıdır. Ancak, Kanun'un aynı hükmüne göre, çocuklardan
lise ve dengi öğrenim görenler 20 yaşını, yüksek öğrenim görenler 25 yaşını dolduruncaya kadar gelire hak kazanacaklardır. Ayrıca, Kanun'un yine 34.
maddesi uyarınca, Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az %60
oranında yitirip malul olduğu anlaşılan çocuklar da, herhangi bir yaş koşulu
aranmaksızın gelirden yararlanacaklardır129.
Belirtelim ki, Kanun'un 34. madde hükmü, kız çocukları için gelire hak
kazanma açısından ayrı bir kural içermektedir. Buna göre, yukarıda belirtilen
diğer koşulların varlığı halinde, yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan kız çocuklar da ölen sigortalıdan dolayı gelire hak kazanacaklardır130.
Sigortalı tarafından evlat edinilmiş, tanınmış veya nesebi düzeltilmiş yahut
babalığı hükme bağlanmış çocuklar da yukarıda belirtilen oranlara göre ölüm
gelirinden yararlanırlar131.
d. Ölen Sigortalının Ana ve Babasına Gelir Bağlanması
Sigortalının iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölümü durumunda,
Kanun'un belirlediği koşulların gerçekleşmesiyle, ana ve babasına da gelir
bağlanacaktır. Ana ve babanın gelire hak kazanabilmesinin öncelikli koşulu,
sigortalının ölümü tarihinde, eş ve çocuklarına bağlanması gereken gelirden
artan bir pay bulunmasıdır. Ana ve babanın gelirden yararlanabilmelerinin
128
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GÜZEL/OKUR/CANİKLİOĞLU, s. 371.
GÜZEL/OKUR/CANİKLİOĞLU, s. 371.
ŞAKAR, s. 236.
TUNCAY/EKMEKÇİ, s. 310.
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ikinci koşulu, her türlü kazanç ve irattan elde etmiş oldukları gelirin asgari ücretin net tutarından daha az olması ve diğer çocuklarından hak kazanılan gelir
ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış olmasıdır132.
Sigortalının ölüm tarihinde veya sonradan eşine ve çocuklarına bağlanması gereken gelirlerin toplamı hesaplanan ölüm gelirinden,
• Aşağıda olursa, artan bölümü, ölüm gelirine hak kazanan ana ve babasına eşit paylar halinde ödenir. Ancak, ana ve babanın her birinin payı
ölüm gelirinin %25’ini geçemez. Bu nedenle, ana ve babanın her ikisine
de gelir bağlandığında %25 oranı ikiye bölünerek gelirdeki hisseler her
biri için %12,5 olarak belirlenir.
• Düşük değilse ana ve babaya gelir bağlanmaz. Sonradan eş ve çocukların gelirleri kesilerek bunlara bağlanabilecek gelirler toplamı sigortalı
gelirinin altında kalırsa ana ve babaya tekrar gelir bağlanır133.
Ancak, Kanun'un 34. maddesi uyarınca, ana ve babanın 65 yaşın üstünde
olması halinde artan hisseye bakılmaksızın gelir bağlanır.
Belirtelim ki, hak sahiplerine bağlanacak gelirlerin toplamı sigortalıya ait
gelirin tutarını geçemez. Bu sınırın aşılmaması için gerekirse hak sahiplerinin
gelirlerinden orantılı olarak indirimler yapılır. Örneğin; sağ kalan eşle gelir
alma şartlarına sahip 3 çocuk mevcutsa, eşin payı %50, çocukların her birine %25’ten toplam %75 olduğundan, tüm payların toplamı %125 olmaktadır.
%100 oranı aşılamayacağından, herkesin payında orantılı indirime gidilir. Çocuklar 1 pay alırken (%25), eş 2 pay (%50) almaktadır. Eş ve 3 çocuğun toplam
payları 5’tir. 5 payın karşılığı %100 ise, 1 payın karşılığı 100/5=%20 olmaktadır. Eş 2 pay aldığına göre payı %50’den %40’a, çocukların payı ise %25’ten
%20’ye inmiş olacaktır. Çocuklardan biri gelir alma şartlarını kaybedip devreden çıkarsa, herkesin payı normal oranlara döner. Son olarak belirtelim ki,
örneğimizde, çocuklardan ikisi devreden çıkarsa ve gelir alma hakkı olan ana
ve baba da yoksa, eş %50, çocuk %25 alır ve geri kalan %25 Sosyal Güvenlik
Kurumu’na kalır134.
e. Eş ve Çocuklara Bağlanan Gelirlerin Birleşmesi
5510 Sayılı Kanun'un 54. madde hükmü burada da aynen geçerlidir. Bu
maddeyi daha önce incelediğimiz için burada tekrar ele almayacağız135.
3. Evlenme Ödeneği
5510 Sayılı Kanun'un 37. maddesi uyarınca evlenmeleri nedeniyle gelir ve
aylıkları kesilmesi gereken kız çocuklarına evlenmeleri ve talepte bulunmaları
halinde, almakta oldukları gelir ve aylıklarının 2 yıllık tutarı bir defaya mahsus
olmak üzere evlenme ödeneği olarak peşin ödenecektir136.
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Evlenme ödeneği, 2 yıllık gelirin kız çocuğuna evlenmesi halinde topluca
verilmesinden ibarettir. 2 yıllık sürenin başlangıcı ise, evlenme ödeneği alan
hak sahibinin gelirinin kesildiği tarihtir. Zira Kanun'da evlenme ödeneği alan
hak sahibinin gelirinin kesildiği tarihten itibaren 2 yıl içerisinde yeniden hak
sahibi olması halinde, 2 yıllık sürenin sonuna kadar gelir bağlanmayacağı
açıkça düzenlenmiştir137.
Evlenme ödeneği alan hak sahibinin gelir ve aylığının kesildiği tarihten itibaren 2 yıl içerisinde yeniden hak sahibi olması halinde, bu süre içinde tekrar
gelir ve aylık ödenmediğinden bu gibi durumlarda kız çocuklarına bağlanacak
ölüm gelir ve aylıklarının başlangıcı, 2 yıllık sürenin dolduğu tarih olur138.
Kız çocuk malul ise geliri kesilmeyeceğinden kendisine evlenme ödeneği de
verilmeyecektir139.
5510 Sayılı Kanun'un 37. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; “Evlenme ödeneği verilmesi halinde, diğer hak sahiplerinin aylık veya gelirleri evlenme
ödeneği verilen sürenin bitimini takip eden ödeme döneminden itibaren 34.
maddeye göre yeniden belirlenir.”
Son olarak belirtelim ki, evlenme ödeneğinin ödenmesi için hak sahiplerinin bir dilekçe ile Kurumun ilgili ünitesine başvurması şarttır. Evlenme tarihi
nüfus kütüğüne işlenmemişse, dilekçeyle birlikte, evlenme cüzdanının bir örneğinin de Kuruma verilmesi zorunludur140.
4. Hak Sahiplerinin Gelirlerinin Başlangıcı, Kesilmesi ve Yeniden
Bağlanması
Sigortalının iş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölümü halinde hak sahiplerine bağlanacak gelirler, sigortalının ölüm tarihini, hak sahibi olma niteliğinin ölüm tarihinden sonra kazanılması halinde, bu niteliğin kazanıldığı
tarihi izleyen ay başından itibaren başlatılır. Hak sahiplerine bağlanan gelirler
yukarıda açıkladığımız koşulların ortadan kalktığı tarihi izleyen ödeme dönemi başından itibaren kesilir141.
Geliri kesilen çocuklardan, sonradan Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az %60 oranında kaybederek malul olduğu anlaşılanlara, koşulları taşımaları halinde, malullük durumlarının tespitine esas teşkil eden
rapor tarihini takip eden ay başından itibaren (Kanun'un 94. madde hükmü
saklı kalmak kaydıyla) aylık bağlanır142.
5510 Sayılı Kanun'un 35. maddesinin son fıkrasına göre ise; “Yeniden
bağlanan aylık, aylığın kesildiği tarihten tekrar bağlandığı tarihe kadar geçen süre için 55. maddenin 2. fıkrasına göre artırılmak suretiyle belirlenir.”
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II. BÖLÜM: HASTALIK SİGORTA KOLU
I. GENEL OLARAK HASTALIK SİGORTASI VE HASTALIK KAVRAMI
Hastalık sigortası, yeni düzenleme kapsamında bir “kısa vadeli sigorta
kolu” olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ayrım, bu sigorta kolu kapsamında
yapılan yardımın süresine göre yapılmıştır. Hastalık sigortası kapsamında sağlanan iş göremezlik ödeneğinin geçici bir yardım olması dolayısıyla da hastalık
sigortası kısa vadeli bir sigorta koludur143.
Hastalık sigortası bir sosyal risk olan hastalık riskinin ekonomik olumsuzluklarına karşı önlem olması amacıyla geliştirilmiş bir sosyal sigorta koludur.
Sosyal güvenlik sistemlerinin bir sosyal risk olarak kabul ettikleri hastalık
olayının bireyin ekonomik durumuna olumsuz etkisi iki yönlüdür: Doğurduğu
geçici iş göremezlik kişinin çalışmasını, dolayısıyla gelir elde etmesini engeller
veya kişinin çalışma gücünü etkilememekle birlikte olağanüstü giderler (ilaç,
doktor, hastane masrafı gibi) yapmasına neden olur. İşte hastalık sigortası,
birbirini tamamlayan parasal ve sağlık yardımları aracılığıyla, belirtilen olumsuzlukları ortadan kaldırma ya da azaltma amacı güder144.
Hastalık sigortası denildiğinde kural olarak hem sağlık yardımı hem de
para yardımı anlaşılır. Sağlık yardımı, sigortalıya doğrudan doğruya iyileşmesi
için hizmet edimi sunulmasıdır. Bu kapsamda doktor muayenesi, tedavi hizmetleri (tavsiyeler ya da tıbbî operasyonlar), ilaç sağlanması, yatarak tedavi
hizmetleri, ortez-protez edimler sağlanır145.
Sağlık yardımı aslında hastalık sigortasının belirleyici bir unsurudur. Bu
yardımların yanı sıra sigortalının bu hastalık süresince geçici nitelikli iş göremezlik durumu sebebiyle bir de parasal yardım yapılır. Ancak bu mali yardım,
sağlık yardımı yanında ikincil durumdadır. Temel yardım olarak sağlık yardımını düşünülmüş olmasının en çok savunulan sebebi, sadece parasal yardım
yapılması durumunda sigortalının bu yardımı amacına uygun olarak kullanmama olasılığının olmasıdır. Parasal yardım ise kazanç kaybı ve kaynak azalmasının telafisi amacını güder146.
Ülkemizde hastalık sigortası hakkındaki eski düzenlemelerde, ikili yardım
sistemi benimsenmişti. Ama bu konuda 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanunu adından da anlaşılacağı üzere, önceden hastalık sigortası kapsamında yapılan yardımları hastalık sigortasından kopararak yeni bir
sigorta kolu olarak “Genel Sağlık Sigortası” sistemini oluşturmuştur. Önceden
gerek hastalık sigortası gerekse diğer sigorta kolları kapsamında yapılmakta
olan sağlık yardımları artık genel sağlık sigortası kapsamına alınmışlardır. Bu
yardımlar ve detayları 5510 Sayılı Kanun m. 60 ve devamında yer almaktadır147.
143 TUNCAY/EKMEKÇİ, s. 327.
144 GÜZEL/OKUR/CANİKLİOĞLU, s. 399.
145 Kenan TUNÇOMAĞ, Sosyal Güvenlik Kavramı ve Sosyal Sigortalar, 2. Baskı, İstanbul, 		
1982, s. 361.
146 TUNÇOMAĞ, s. 361.
147 TUNCAY/EKMEKÇİ, s. 327.
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Önceki düzenlememizde hastalık sigortası kapsamında yapılan sağlık yardımları sadece sigortalıya değil, onun bakmakla yükümlü olduğu kişilere de
sağlanırdı. Ancak yeni düzenlememiz hastalık sigortası kapsamında yardım
olarak sadece geçici iş göremezlik ödeneği öngörmüştür ve bu ödenekten yararlanma imkânı sadece sigortalıya sağlanır. Ancak yeni düzenleme sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişileri sağlık yardımından yoksun duruma
bırakmamaktadır. Çünkü yeni bir sigorta kolu olarak ortaya çıkan genel sağlık
sigortası, tüm vatandaşlarımızın sigortalı olduğu bir sigorta koludur148.
Sağlık yardımlarının ayrılmasıyla sosyal güvenlik hukukumuzda hastalık
sigortası sadece hastalık hâli sebebiyle oluşan geçici iş göremezliğin telafisine
ilişkin olmak üzere varlığını sürdürmektedir. Artık hastalık sigortası sadece
parasal yardımı öngören bir sigorta koludur.
Hastalık sigortası yardımlarının yapılabilmesi, fizyolojik risk denilen hastalık olayının ortaya çıkması ön koşuluna bağlıdır. Bu nedenle öncelikle hastalık kavramının tanımlanması gerekir. Hastalık her şeyden önce tıbbi bir terimdir ve tanımını yapmak da kolay değildir. Ancak 5510 Sayılı Kanun 15.
maddesinde bir tanım yapmıştır. Buna göre; 4. maddenin 1. fıkrasının (a) ve
(b) bentleri kapsamındaki sigortalının, iş kazası ve meslek hastalığı dışında
kalan ve iş göremezliğine neden olan rahatsızlıklar, hastalık halidir149.
II. SİGORTALIYA YAPILAN YARDIMLAR
Yukarıda da belirttiğimiz gibi, hastalık sigortası yardımları, sağlık ve para
yardımı olmak üzere ikiye ayrılır.
A. SAĞLIK YARDIMLARI
506 sayılı eski Kanun, hastalık halinde yapılacak sağlık yardımları ile parasal yardım niteliğindeki geçici iş göremezlik ödeneğini “Hastalık Sigortası” başlığı altında m. 32-42 arasında düzenlemişti. Buna karşılık, 5510 Sayılı Kanun,
kısa vadeli sigorta hükümlerinin düzenlendiği hükümlerinde hastalık halinde
sadece parasal yardımları düzenlemiş, sağlık yardımlarını ise genel sağlık sigortası kapsamında düzenlemiştir150. (m. 60 vd.) Bu nedenle sağlık yardımları
konumuzun kapsamına girmemektedir ve burada incelenmeyecektir.
B. PARASAL YARDIMLAR: GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ
Hastalık ve analık sigortasından sigortalıya hastalık veya analık hallerine
bağlı olarak ortaya çıkan iş göremezlik süresince, günlük geçici iş göremezlik
ödeneği verilir. Geçici iş göremezlik, sigortalının iş kazası, meslek hastalığı,
hastalık ve analık hâllerinde Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulu raporlarında belirtilen istirahat süresince geçici olarak çalışamama hâlidir.
148 TUNÇOMAĞ, s. 361.
149 GÜZEL/OKUR/CANİKLİOĞLU, s. 400.
150 GÜZEL/OKUR/CANİKLİOĞLU, s. 400.
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Geçici iş göremezlik ödeneği ise; iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık
hâllerinde Kanunda belirtilen geçici iş göremezlik sürelerinde verilen ödenektir.
Hastalanan sigortalı, işyerindeki çalışmasını sürdüremediği zaman bu çalışmasından elde ettiği kazancını da yitirmektedir. İşte, hastalık sigortasından,
Sosyal Güvenlik Kurumu’nca sağlanan iş göremezlik ödeneği, hastalığı nedeniyle çalışamayan sigortalının bu geçici gelir kayıplarını karşılamayı amaçlar.
Geçici iş göremezlik ödeneğinden yalnızca hastalanan sigortalı yararlanır. Bu
ödenekten yararlanmanın belli bazı şartları mevcuttur151.
1. Hak Kazanma Koşulları
Geçici iş göremezlik ödeneğine hak kazanabilmek için gereken şartlar şunlardır:
• İş kazası ve meslek hastalığı kapsamına girmeyen bir hastalık hâli
mevcut olmalıdır.
Daha önce de belirttiğimiz gibi, hastalık sigortası yardımlarının yapılabilmesi, fizyolojik risk denilen hastalık olayının ortaya çıkması ön koşuluna bağlıdır. Bu nedenle öncelikle hastalık kavramının tanımlanması gerekir. Hastalık
her şeyden önce tıbbi bir terimdir ve tanımını yapmak da kolay değildir. Ancak
5510 Sayılı Kanun 15. maddesinde bir tanım yapmıştır. Buna göre; 4. maddenin 1. fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalının, iş kazası ve
meslek hastalığı dışında kalan ve iş göremezliğine neden olan rahatsızlıklar,
hastalık halidir.
Doktrinde buradaki hastalık kavramının özel olarak belirlenmeyip tıp biliminde anlaşıldığı şekilde düşünülmesi gerektiği savunulmaktadır. Bununla
beraber Tunçomağ, sadece iş kazası ve meslek hastalığı hâlleri dışında kalan
hastalıklar tabirinin geniş olmasından bahisle, sosyal sigorta anlamında hastalığın “derhal tedavi ihtiyacı” bakımından genel olarak tıp anlamındaki hastalıktan ayrılması gerektiği yönünde Alman Hukukunda savunulan bir görüşe
itibar etmiştir152.
Gebelik hali analık sigortası kapsamı dâhilinde olduğundan buradaki hastalık kapsamına girmemektedir. Ancak doğumla değil düşükle sonlanan gebelikler de hastalık sigortası kapsamına dâhildir153.
15. maddeden de anlaşıldığı gibi, iş kazası ve meslek hastalığı gibi durumlardan kaynaklanan hastalıklar iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ile karşılanmaktadır. Çünkü iş kazası ve meslek hastalığı, sigortalının çalışması esnasında çalışmasının doğurduğu risklerdir. Yani hastalık sigortasının aksine
burada sigortalının biyolojik kaderinden kaynaklanan hastalık riskleri değil
işyerinde gerçekleşen kazalar ya da işin görülmesi esnasında işin yürütüm koşullarından kaynaklanarak yavaş yavaş gelişen hastalıklar söz konusudur154.
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İş kazası ve meslek hastalığı sigortası, Kanun'un 13. maddesinden itibaren düzenlenmiştir. İş kazası ve meslek hastalığından farklı olarak hastalık
sigortasının konusunu işyerinde ya da işin yürütüm koşullarından kaynaklanmayan, bu koşullarla bağlantısı olmadan gerçekleşen hastalıklar oluşturur155.
• Hastalanan kişinin 5510 Sayılı Kanun'unun m. 4/1(a) veya m. 5 kapsamında sigortalı olması ve bu niteliğini yitirmemiş olması gerekir.
Hastalık hâlinin düzenlendiği Kanun'un 15. maddesinin 1. fıkrası hastalığın iş kazası ve meslek hastalığı sayılamayacak bir hastalık olmasının yanında
sigortadan yararlanacak sigortalının aynı Kanun'un 4. maddesinin 1. fıkrasının a ve b bentleri kapsamında sigortalı olması gerekir, şeklinde bir ifadeye
yer vermesine rağmen, Kanun'un geçici iş göremezlik ödeneğini düzenleyen
18. maddesi 4/1(b) kapsamında sigortalı olanlardan bahsetmemektedir156. Görüldüğü gibi bu iki hüküm birbiriyle çatışır niteliktedir. Kanaatimce bağımsız
çalışan 4/b’lilerin iş göremezlik ödeneği kapsamı dışında tutulmasının hiçbir
hukuki dayanağı yoktur. Bu husus Kanun'un yapılış amacındaki sigortalılar
arasında eşitliği sağlama düşüncesiyle de bağdaşmamıştır ve kanun amacına
ulaşamamıştır. Dolayısıyla 4/b’lilerin de iş göremezlik ödeneğinden yararlanabileceğine dair hükümlerin Kanuna en kısa zamanda eklenmesi gerekir. Ayrıca
4/c’liler zaten bu Kanun'un kısa vadeli sigorta kollarına ilişkin hükümlerine
tabi değildir. Hastalık da kısa vadeli sigorta kollarından olduğundan 4/c’liler
de Kanun'un iş göremezlik ödeneğine ilişkin hükümlerinden yararlanamayacaklardır.
Kanun'da açıkça belirtildiği gibi 5. madde kapsamındakiler yani bazı sigorta kollarının uygulanacağı sigortalılar (kısmen kapsamdakiler) da iş göremezlik ödeneğinden yararlanabilir.
Hastalık sigortası bakımından saydığımız bu kişilerin ödeneğe hak kazanmaları için hastalığın sigortalılığın devamı içerisinde gerçekleşmesi gerekir.
Sigortalılık halinin sona ermesi, Kanun'un 9. maddesinde düzenlenmiştir. Ancak hastalık ve analık sigortasında sigortalılığın sona ermesi diğer kısa vadeli
sigorta kollarından farklı olarak aynı maddenin 2. fıkrasında özel hükümlerle
düzenlenmiştir. Hastalık sigortası kapsamındaki sigortalılardan, hizmet akdi
ile çalışanlar için sigortalılık hizmet akdinin sona ermesini takiben onuncu
günden itibaren sona erer. Ancak hastalık ve analık sigortası bakımından bu
madde bir özel hüküm de içermektedir. Buna göre ilgili kanunlar gereği sigortalının ücretsiz izinli olması, greve iştirak etmesi ya da işverenin lokavt
yapması durumlarında bu hâllerin sona ermesini takip eden onuncu günden
itibaren sigortalılık yitirilir. İşte geçici iş göremezlik ödeneğine hastalık sigortası kapsamında sigortalılık sona ermemişse hak kazanılabilir157.
155 UŞAN, s. 188.
156 GÜZEL/OKUR/CANİKLİOĞLU, s. 401.
157 TUNÇOMAĞ, s. 379.
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Belirtelim ki yıllık izin süresinde prim ödeme koşulu gerçekleştiğinden bu
süre içinde gerçekleşen hastalık halinde de bu şart gerçekleşmiş kabul edilir158.
• Sigortalının hastalık sonucu uğradığı iş göremezlik durumunun iki
günden fazla sürmesi gerekir.
Sigortalının istirahat süresi 2 gün veya daha az ise, geçici iş göremezlik
ödeneği verilemeyecektir. Bu da hastalık sigorta kolunun, iş kazası ve meslek
hastalığı sigorta kollarından farkını oluşturur159.
• İş göremezlik durumunun, Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık
kurullarından alınan sağlık raporu ile ispatlanmış olması gerekir.
• Geçici iş göremezliğin başladığı tarihten önceki 1 yıl içinde en az 90
gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması gerekir. (Eski Yasada
120 gün idi. Dolayısıyla bu bakımdan sigortalının lehine bir durum
oluşturulduğu söylenebilir.)
Belirtelim ki; 90 günlük primin bildirilmesi yeterli olup ödenmiş olması
aranmamaktadır160.
90 günlük prim bildirme koşulunun aynı işyerinde gerçekleşmesinin gerekip gerekmediği tartışmalıdır. Bir görüşe göre, bu primlerin aynı işyerinde çalışırken bildirilmesi gerekir; birçok işyerinde çalışan fakat hiçbirinde 90
gün prim bildirmemiş olan sigortalı bu ödenekten yararlanamaz. İkinci görüşe
göre, bu primleri kapsayan hizmetin aynı işverene ait işyerinde geçmiş bulunması zorunlu değildir. Çünkü prim ödeme koşulu, geçici iş göremezlik ödeneği veren Kurum açısından düşünülmüştür161. Kanaatimce de 2. görüş daha
isabetlidir. Kaldı ki böyle bir zorunluluk olsaydı kanun koyucu tarafından bu
husus açıkça belirtilirdi.
Bu 90 günlük süre bakımından belirtilmesi gereken bir diğer husus da bu
süre kapsamına dahil edilmeyen süreçlerdir. Bu husus Kanun'un 24. maddesinde düzenlenmiştir. Bu madde uyarınca, kısa vadeli sigorta kolları bakımından, şu süreler, 18. maddede belirtilen çalışma sürelerine girmediği gibi, iş göremezliğin başladığı veya hastalığın anlaşıldığı yahut doğumun olduğu tarihten
önceki bir yılın hesabında da dikkate alınmaz:
• Herhangi bir sebeple silâh altına alınan sigortalının askerlikte geçen
hizmet süresi,
• Hükümlülükle sonuçlanmayan tutuklulukta geçen süre,
• İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortalarından geçici iş
göremezlik ödeneği alan sigortalının iş göremediği süre,
158
159
160
161

GÜZEL/OKUR/CANİKLİOĞLU, s. 402.
TUNCAY/EKMEKÇİ, s. 327.
UŞAN, s. 189.
GÜZEL/OKUR/CANİKLİOĞLU, s. 402.
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• Sigortalının greve iştirak etmesi veya işverenin lokavt yapması hallerinde geçen süre.

Hastalık riskinin gerçekleşmesi durumunda tüm bu koşullar sağlanıyorsa,
kurumca sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği ödenir.
2. Miktarı ve Ödenmesi
Hastalık halinde sigortalıya ödenecek bir günlük geçici iş göremezlik ödeneği, iş kazası ve meslek hastalığında olduğu gibi, sigortalının tedavisinin yapılış biçimine göre farklılık gösterir. Şöyle ki; iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve sigortalı kadının analığı halinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği,
yatarak tedavilerde 17. maddeye göre hesaplanacak günlük kazancının yarısı,
ayakta tedavilerde ise üçte ikisidir162.
Görüldüğü gibi maddede yatarak tedavi-ayakta tedavi ayırımı yapılmıştır.
Yatarak tedavi, sigortalının hastane ya da sağlık hizmeti sunucu bir kuruluşta
yatırılarak kontrol altına alınması anlamına gelmektedir. Ayakta tedavi ise,
kişinin hastaneye yatırılmadan evde istirahat etmesi anlamına gelir.
Yukarıda atıf yapılan 17. madde uyarınca ise; iş kazası, meslek hastalığı,
hastalık ve analık hallerinde verilecek ödeneklerin veya bağlanacak gelirlerin
hesabına esas tutulacak günlük kazanç; iş kazasının veya doğumun olduğu
tarihten, meslek hastalığı veya hastalık halinde ise iş göremezliğin başladığı
tarihten önceki on iki aydaki son üç ay içinde 80 inci maddeye göre hesaplanacak prime esas kazançlar toplamının, bu kazançlara esas prim ödeme gün
sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır.
Geçici iş göremezlik esnasında sigortalının ödeneğe esas günlük kazancının alt sınırı değişebilir, artabilir. Bu durumda artış tarihinden itibaren geçerli
olmak üzere ödenek de yeniden hesaplanıp buna uyarlanarak ödenir.
İş kazası ve meslek hastalığı hallerinde geçici iş göremezlik ödeneği ilk
günden itibaren verildiği halde, hastalık sigortası halinde, hastalığın üçüncü
gününden itibaren başlar163. Örneğin; doktor raporu ile 5 gün istirahat alan
sigortalı, bu istirahatini iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle almış ise,
kendisine 5 günlük ödenek verilir, eğer hastalığı nedeniyle 5 günlük istirahat
almış ise 3 günlük ödenek alacaktır.
Geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesi esnasında işverenin kuruma
Kanun'un 4/a maddesi kapsamındaki sigortalının durumuyla ilgili bildirim
yapması gerekir (Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği m. 44/9). Bu bildirim
kurumun yaptığı ödemenin yersiz olup olmadığının değerlendirilmesi, ödeneğe
esas günlük kazançtaki değişimin takibi ve sigortalılık halinin devamının tespiti için gereklidir. Bildiriminin içeriği şöyledir:
162 GÜZEL/OKUR/CANİKLİOĞLU, s. 402.
163 GÜZEL/OKUR/CANİKLİOĞLU, s. 403.
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• Sigortalının dinlenme süresi içinde işyerinde çalışıp çalışmadığı,
• Kazanç hesabına giren dönemde prim, ikramiye ve bu nitelikteki ödemeler,
• Dinlenmenin başladığı tarih itibariyle prim ödeme halinin devam edip
etmediği,
• Sigortalının banka hesap numaraları ve T.C. kimlik numarası, bildirilir.
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği (SSİY) m. 44/f. 8’e göre; “Geçici iş
göremezlik ödeneği, buna ilişkin belge veya bilgilerin Kuruma intikalini takip eden yedi iş günü içinde geçmiş süreler için sigortalıların kendilerine,
kanunî temsilcilerine, vekillerine veya sigortalının banka hesap numarasına ya da PTT Bank Şubelerine ödenmesi hususunda Kurum yetkilidir. Ancak, on günü aşan istirahat sürelerinde ödemeler, asgari on günlük tutar
kadar yapılır.”
Hastalık halinde geçici iş göremezlik ödeneği günlük olarak ödenir164.
Sigortalının geçici iş göremezlik ödeneği almasına esas istirahat süresi raporu süresi içinde, sigortalının herhangi bir nedenle sona ermesi halinde istirahat boyunca geçici iş göremezlik ödeneği ödenmeye devam edilir.
Kural olarak geçici iş göremezlik ödeneği sigortalıya Sosyal Güvenlik
Kurumu’nca ödenir. Ama belli koşullarla mahsuplaşma yoluyla geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesi de mümkündür. Bu durumda geçici iş göremezlik ödeneği, işveren tarafından sigortalıya ödenir, ardından işveren Kurumla
mahsuplaşır. Ancak bu yolun kullanılabilmesi için, ya bu işyerinin toplu iş
sözleşmesi yapılan bir işyeri olması ya da bir kamu idaresi olması gerekir.
Geçici iş göremezlik ödenekleri, toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri ile kamu
idarelerinin işverenleri tarafından Kurumca belirlenen usul ve esaslara göre
Kurum adına sigortalılara ödenerek, daha sonra Kurum ile mahsuplaşmak
suretiyle tahsil edilebilir.
Bir sigortalıda iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinden
birkaçı birleşirse, geçici iş göremezlik ödeneklerinden en yükseği verilir165.
3. Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin Verilmemesi, Geri Alınması 		
veya Azaltılması
Hastalık nedeniyle sigortalıya yapılacak yardımlara karşın sigortalının da
bazı hususlara dikkat etmesi gerekir. Bu sayede hastalığın artmaması, hastalık süresinin uzamaması ve gereksiz yere sigorta yardımlarının yapılması
önlenmiş olacaktır. Bu gibi hususlar ve ayrıca hastalığın meydana gelişinde
sigortalının kusurlu davranışları kendisine yapılacak yardımları etkiler166.
164 TUNCAY/EKMEKÇİ, s. 328.
165 GÜZEL/OKUR/CANİKLİOĞLU, s. 404.
166 GÜZEL/OKUR/CANİKLİOĞLU, s. 404.
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Kanun'un 22. maddesi uyarınca, sigortalının aşağıdaki sayılan nedenlerden dolayı hastalanması, tedavi süresinin uzaması veya iş göremezliğinin artması hallerinde geçici iş göremezlik ödeneği;
• Ceza sorumluluğu olmayanlar ile kabul edilebilir bir mazereti olanlar
hariç, sigortalının hastalık nedeniyle hekimin bildirdiği tedbir ve tavsiyelere uymaması sonucu tedavi süresinin uzamasına veya iş göremezlik oranının artmasına, malûl kalmasına neden olması halinde, uzayan
tedavi süresi veya artan iş göremezlik oranı esas alınarak dörtte birine
kadarı Kurumca eksiltilir.
Hastalık sigortasının amacına ulaşabilmesi için, geçici iş göremezlik ödeneği almakta olan sigortalının istirahat raporunda belirtilen süre içerisinde
hekimin tavsiyelerine uyması gerekir. Kanuna göre, sigortalının hekimin tavsiyelerine uymaması, diğer koşulların da gerçekleşmesi halinde geçici iş göremezlik ödeneği dörtte birine kadar eksiltilir. Düzenlememizin amacı Kurumun
yersiz ödemelerle zarara uğramasının önlenmesidir167.
Ödenekte eksiltme söz konusu olabilmesi için ilk koşul, sigortalının “kabul
edilebilir bir mazereti olmadan” hekimin tavsiyesine uymamasıdır. Bu durumda sigortalı, kabul edilebilir mazeretlerle hekimin tavsiyelerine uymayabilir ve
bu durumda ödeneğin eksiltilmesi de söz konusu olmaz. Kanunda da ilgili yönetmelikte de “kabul edilebilir mazeretlerin” neler olabileceği belirtilmemiştir.
Bu noktada istirahat müddeti içerisinde raporu veren hekim dışında bir hekimin tavsiyelerinin alınması ve buna uyulması, bu tavsiyelerin müspet sonuç
vermeyeceğinin anlaşılması, yan etkiler sebebiyle tedavinin değiştirilmesi gibi
sebepler “kabul edilebilir mazeret” olarak düşünülebilir168.
Geçici iş göremezlik ödeneğinin eksiltilebilmesi için sadece hekimin tavsiyelerine uyulmaması yeterli değildir. Ayrıca görüldüğü gibi hükümde bunun
bazı sonuçlara neden olması aranmıştır. Şöyle ki, sigortalının hekimin tavsiyelerine uymaması sonucunda; tedavi süresinin uzaması, iş göremezlik oranının
artması, malûl kalması, sonuçlarından birinin gerçekleşmesi halinde ödeneğin
eksiltilmesi söz konusu olabilecektir.
Yine bir diğer şart olarak da, eksiltmeye gidilebilmesi için, yukarıda saydığımız sonuçlarla sigortalının hekimin tavsiyelerine uymaması arasında illiyet
bağının olması gerekir169.
Ayrıca, maddede aranan hususların hekim raporuyla tespit edilmesi ve
belgelendirilmesi de gerekmektedir170.
Tüm bu şartların varlığı halinde iş göremezlik ödeneği dörtte birine kadar
eksiltilir. Kural olarak tedavi süresinin uzama oranı ya da iş göremezlik durumunun artış oranı eksiltme oranını belirlemede temel alınacaktır.
167
168
169
170

TUNÇOMAĞ, s. 382.
TUNÇOMAĞ, s. 381.
ŞAKAR, s. 242.
TUNCAY/EKMEKÇİ, s. 329.
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Ekleyelim ki, ceza sorumluluğu olmayanlar ile kabul edilebilir bir mazereti
olanlar bu hükmün dışında tutulmuştur.
• Ceza sorumluluğu olmayanlar hariç, ağır kusuru yüzünden hastalanan
sigortalının kusur derecesi esas alınarak üçte birine kadarı Kurumca
eksiltilir.
Sosyal sigortaların temel amacı, “sigortalının isteği dışında” meydana gelen
zararların karşılanmasıdır. Zararın istemli olarak gerçekleştirilmesi onu bir
risk olmaktan çıkarır. Bu nedenle kanun koyucu böyle bir düzenleme yapma
ihtiyacı hissetmiştir171.
Görüldüğü gibi maddede “ağır kusurdan” söz edilmiştir. Ağır kusurun nasıl anlaşılması gerektiğini SSİY m. 44 açıkça ifade etmiştir. Buna göre; sigortalının, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymaması, tehlikeli olduğu veya
hastalığa sebep olacağı bilinen bir hareketi yapması, yetkili kimseler tarafından verilen emirlere aykırı hareket etmesi, açıkça izne dayanmadığı gibi, hiçbir
gereği veya yararı bulunmayan bir işi bilerek yapması ve yapılması gerekli bir
hareketi savsaması, ağır kusuruna esas tutulur. Burada belirtilen hallerden
birinin varlığı halinde ağır kusur var kabul edilir.
Kendi ağır kusuru sebebiyle hastalanan sigortalının geçici iş göremezlik
ödeneğinde yapılacak eksiltme, kusur oranına nispeten yapılır. Bu sebeple sigortalının ağır kusurunun oranının belirlenip belgelendirilmesi gerekir. Kusur
derecesinin belgelendirilmesi için hangi belgelerin kullanılması gerektiği, SSİY
m. 44’te belirtilmiştir. Bu hüküm uyarınca, ceza sorumluluğu olmayanlar hariç, ağır kusuru yüzünden hastalanan sigortalının, mahkeme kararı, denetim,
soruşturma ve kontrol raporları, ünite kararı, hekim raporu, kamu kurum ve
kuruluşlarının görevleri gereği düzenlediği tutanaklar veya belgelerde belirlenen kusur derecesi nazara alınacaktır.
Tüm bunlar neticesinde sigortalıya ödenecek olan iş göremezlik ödeneğinin üçte birine kadarı Kurumca eksiltilir.
Ceza sorumluluğu olmayanlar bu hükmün de dışında tutulmuştur.
• Kasdî bir hareketi yüzünden hastalanan veya Kurumun yazılı bildirimine rağmen teklif edilen tedaviyi kabul etmeyen sigortalıya, yarısı tutarında ödenir.
Sigortalının kasdi bir hareketi ile hastalığına sebebiyet vermesi de bu hükümde bir indirim sebebi olarak öngörülmüştür. Buradaki kasdi hareketle
ifade edilmek istenen husus, sigortalının bilerek ve isteyerek hastalığına sebebiyet vermesidir. Örneğin; sigortalının kendini bıçaklaması, günlerce aç kalması gibi.

171 TUNÇOMAĞ, s. 381.
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SSİY m. 44 uyarınca; mahkeme kararı, denetim, soruşturma ve kontrol
raporları, ünite kararı, hekim raporu, kamu kurum ve kuruluşlarının görevleri gereği düzenlediği tutanaklar veya belgelerde kasti bir hareketi yüzünden
hastalanan veya Kurumun yazılı bildirimine rağmen teklif edilen tedaviyi kabul
etmeyen sigortalıya, yarısı tutarında ödenir.
Hüküm uyarınca Kurumun yazılı bildirimine rağmen teklif edilen tedaviyi
kabul etmeyen sigortalıya ödenek kesintisi yapılmaktadır. Belirtelim ki, sigortalı tedaviyi kabul etmek zorunda değildir. Zira bu husus kişilik haklarına ilişkin olup bireylerin kendi inisiyatiflerine bağlıdır. Sigortalı teklif edilen tedaviyi
kabul etmezse sadece ödeneği tam olarak alamaz. Dolayısıyla burada sigortalıyı tedaviye zorlama durumu yoktur. Manevi bir zorunluluk olmasa da yine de
burada adeta maddi bir tehdit mevcuttur ve kanaatimce bu kısmın hükümden
çıkarılması gerekir.
Sigortalının tedaviyi reddetmesi üzerine, Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından kendisine bir yazılı bildirim gönderilir. Sigortalının ödeneğinden eksiltme yapılabilmesi için Kurumun kendisine gönderdiği yazılı bildirime rağmen,
yani sigortalının geçici iş göremezlik ödeneğinin eksiltileceğini biliyor olmasına
rağmen tedaviyi kabul etmemiş olması gerekir172.
Gerek sigortalının sigorta olayı olan hastalanma sonucunu bilerek ve isteyerek gerçekleştirdiğinin aranan belgelerle tespit edilmesi durumunda gerekse
sigortalının Kurumun yazılı bildirimine rağmen teklif edilen tedaviyi kabul etmemesi durumunda, sigortalıya, iş göremezlik ödeneğinin yarısı ödenir. Görüldüğü gibi diğer hallerden farklı olarak burada belli bir aralık öngörülmemiş
ve sabit bir oran verilmiştir. Başka bir ifadeyle burada oranı belirleme konusunda takdir yetkisi yoktur.
Yine diğer hallerden farklı olarak burada sigortalının “cezai sorumluluğun
olmaması”, istisna oluşturan bir durum değildir. Dolayısıyla cezai sorumluluğu olmasa da sigortalı, sigorta olayını kastı ile gerçekleştirmişse eksiltme
sebebi gerçekleşmiş olur.
• Tedavi gördüğü hekimden, tedavinin sona erdiğine ve çalışabilir olduğuna dair belge almaksızın çalışan sigortalıya geçici iş göremezlik
ödeneği ödenmez, ödenmiş olanlar da yersiz yapılan ödeme tarihinden
itibaren 96. madde hükümlerine göre geri alınır.
İstirahat raporu alarak dinlenen sigortalının yeniden işe dönebilmesi için,
tedavi gördüğü hekimden, tedavinin sona erdiğine ve çalışabilir olduğuna dair
belge alması gerekir. Bu nedenle sigortalının işe dönmeden önce çalışabilir
hâlde olduğunun bir hekimce düzenlenen belgeye dayanarak kuruma karşı kanıtlanması gerekir. Eğer geçici iş göremezlik ödeneğinin verilmesine esas olan
hekim raporunda sigortalının dinlenme süresi sonunda işe geri dönebileceği
172 TUNÇOMAĞ, s. 381.
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kararı da yer almaktaysa artık sigortalının işe geri dönerken çalışabilir belgesi
almasına gerek yoktur.
Yine bu konuda dikkate alınması gereken belgeler Yönetmelikte belirtilmiştir. Yönetmeliğin 44. maddesi uyarınca; tedavi gördüğü hekimden, tedavinin
sona erdiğine ve çalışabilir olduğuna dair belge almaksızın çalıştığı; mahkeme
kararı, denetim, soruşturma ve kontrol raporları, ünite kararı, hekim raporu,
kamu kurum ve kuruluşlarının görevleri gereği düzenlediği tutanaklar veya
belgelerle belirlenen sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği ödenmez, ödenmiş
olanlar da yersiz yapılan ödeme tarihinden itibaren ilgili mevzuat hükümlerine
göre geri alınır.
Sigortalının bu dönemde çalıştığını ya da çalışmadığını beyan edip belgelemek işverenin yükümlülüğüdür173.
Hekim raporuyla geçici iş göremez olduğu saptanıp ödenek sağlanarak
dinlenmesi sağlanan sigortalının çalışabilir belgesi almaksızın işe dönmesi durumunda kendisine geçici iş göremezlik ödeneği sağlanmaz, ödenmişse geri
alınır. Görüldüğü gibi, düzenlememizin ödenek verilmemesi sonucunu bağladığı tek durum budur.
Yapılan ödemelerin geri alınması konusunda görüldüğü gibi Kanun'un 96.
maddesine atıfta bulunulmuştur. 96. maddenin konumuzu ilgilendiren kısmı
uyarınca; fazla veya yersiz olarak yapıldığı tespit edilen kanun kapsamındaki
her türlü ödemeler sigortalının kasıtlı veya kusurlu davranışlarından doğmuşsa, hatalı işlemin tespit tarihinden geriye doğru en fazla on yıllık sürede yapılan ödemeler, bu ödemelerin yapıldığı tarihlerden itibaren hesaplanacak olan
kanunî faizi ile birlikte, ilgililerin Kurumdan alacağı varsa bu alacaklarından
mahsup edilir, alacakları yoksa genel hükümlere göre geri alınır.
Hükümden de anlaşıldığı gibi eğer henüz iş göremezlik ödeneği ödenmediyse geri alınması da söz konusu olmayacağından artık bu ödenek ödenmeyecektir.
Dinlenme süresi içinde (doktor raporu ile istirahatli iken) çalışmadığı halde, ücretini tam olarak alan sigortalının geçici iş göremezlik ödeneğinin geri
alınıp alınamayacağı meselesine gelince; yukarıda anılan yasa hükümleri incelendiğinde ödeneğin verilmemesi ya da geri alınmasının sigortalının fiilen
çalışmış olması koşuluna bağlandığı görülür. Bu nedenle, fiilen çalışmayan
sigortalıya işverence ücretinin ödenmiş olması, ödeneğin verilmemesi ya da
verilenin geri alınması sonucunu doğurmaz. Yargıtay da çeşitli kararlarında
aynı kanaate varmıştır. Yargıtay’ın bir kararına göre; “Sigortalının istirahat döneminde çalışmamış olmasına rağmen maktu ücret almış olması durumunda
ödenmiş geçici iş göremezlik ödeneği geri alınamaz174.” Bunun gibi bir başka
173 GÜZEL/OKUR/CANİKLİOĞLU, s. 404.
174 Y. 10. HD. 19.01.1977 T, 2228 E, 7845 K. (GÜZEL/OKUR/CANİKLİOĞLU, s. 405).
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kararına göre; “Sigortalının çalışmadığı dönemde ücret alması, ödenmiş iş göremezlik ödeneğinin Kurumca geri alınmasını gerektirmez175.” Buna karşılık
Yargıtay’ın bir başka kararına göre ise; “İşverenin, çalışmamasına rağmen, istirahatli sigortalısına büyük bir meblağı ücret olarak ödemesi, yaşam deneyimlerine göre tersi işveren veya sigortalı tarafından kanıtlanmadıkça atıfet (iyilik)
olarak kabul edilemez176.”
III. BÖLÜM: ANALIK SİGORTA KOLU
I. GENEL OLARAK
Kısa vadeli bir sigorta kolu niteliğinde olan analık sigortası, öngördüğü
para ve sağlık yardımlarıyla bu özel durum süresince bir yandan gelir kaybı
olmasını bir yandan ise gider artışı gerçekleşmesini önlemeye yöneliktir. Diğer
bir deyişle, gebeliğin başlamasından doğumun gerçekleşmesini takip eden kısa
bir süre içinde sigortalıya ekonomik güvence sağlanması amaçlanmaktadır.
Geniş anlamda düşünüldüğü takdirde, analık sigortasının annenin korunmasının yanı sıra çocuğun korunmasını da amaçladığı görülür177.
5510 Sayılı Kanun'a göre analık sigortası kapsamında yer alan yardımlar;
emzirme ödeneği ve geçici iş göremezlik ödeneği olarak belirtilmiştir. Gebeliğin başlamasından doğum anına kadar geçen sürede analık ile ilgili her türlü
tedavinin genel sağlık sigortası kapsamında karşılanacağının açıkça ifade edilmesinden ötürü, sağlık hizmetleri, emzirme ödeneği ve geçici iş göremezlik
ödeneği maddelerinden biçim olarak kısmen de olsa farklıdır.
II.ANALIK HALİ VE TANIMI
Analık hali; kısa vadeli sigorta kolu olup, 5510 Sayılı Kanun'un 4. maddesinin 1. fıkrasının (a) ve (b) bendine tabi sigortalılar hakkında uygulanmaktadır.
Analık hali, 5510 Sayılı Kanun'un 15. maddesinin 2. fıkrasında tanımlanmıştır. Buna göre, “4. maddenin 1. fıkrasının a ve b bentleri kapsamındaki
sigortalı kadının veya sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşinin, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadının ya da gelir veya aylık alan erkeğin
sigortalı olmayan eşinin gebeliğinin başladığı tarihten itibaren doğumdan sonraki ilk sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise ilk on haftalık süreye kadar
olan gebelik ve analık haliyle ilgili rahatsızlık ve özürlülük halleri analık hali
kabul edilir.”
Buna göre, analık süreci çocuğun ana rahmine düşmesinden itibaren gebeliğin başladığı tarih ile doğumdan sonraki ilk sekiz haftalık süredir. Eğer,
çoğul gebelik var ise bu süreye iki hafta ilave edilerek doğumdan sonraki ilk on
haftaya kadar olan süre analık hali olarak değerlendirilmektedir.
175 Y. 4. HD. 08.04.1963 T, 3898 E, 3475 K. (GÜZEL/OKUR/CANİKLİOĞLU, s. 405).
176 Y. 9. HD. 03.02.1970 T, 12358 E, 1140 K. (GÜZEL/OKUR/CANİKLİOĞLU, s. 406).
177 ÇOLAK/ÖZTÜRK, s. 89.
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Doğum olaylarından çocuğun, 180 günlük dönemde dünyaya gelmesi “düşük” 180 günlük ya da daha sonra dünyaya gelmesi “doğum” olarak adlandırılmaktadır. Kısa vadeli sigorta kollarından yararlanabilmek için “doğum”
halinin gerçekleşmesi gerekmektedir. Yani 180 veya daha fazla günde çocuğun
canlı veya ölü dünyaya gelmiş olması gerekmektedir. Aksi takdirde “düşük”
halinde anılan sigorta kolundan yardım söz konusu olamamaktadır178.
III. SİGORTALIYA YAPILAN YARDIMLAR
Tıpkı diğer kısa vadeli sigorta kollarında olduğu gibi, analık sigortası kapsamında yapılan yardımlar da sağlık ve para yardımı olmak üzere 2 ana başlık
altında incelenebilir.
A. SAĞLIK YARDIMLARI
Sağlık yardımları daha önce de belirttiğimiz gibi 5510 Sayılı Kanun'un
sistematiği itibariyle genel sağlık sigortası kapsamında yapılan yardımlardır.
5510 Sayılı Kanun'un 63. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinde; “Analık sebebiyle ayakta veya yatarak; hekim tarafından yapılacak muayene, hekimin göreceği lüzum üzerine teşhis için gereken klinik muayeneler, doğum, laboratuvar
tetkik ve tahlilleri ile diğer tanı yöntemleri, konulan teşhise dayalı olarak yapılacak tıbbî müdahale ve tedaviler, hasta takibi, rahim tahliyesi, tıbbî sterilizasyon ve acil sağlık hizmetleri, ilgili Kanunları gereğince sağlık meslek mensubu
sayılanların hekimlerin kararı üzerine yapacakları tıbbî bakım ve tedavilerin
finansmanı da Kurumca karşılanacaktır.” hükmü yer almaktadır. Anılan hüküm gereği gebeliğin başlangıcından doğum anına kadar geçen sürede analık
ile ilgili her türlü tedavinin genel sağlık sigortası kapsamında karşılanacağı
açıkça ifade edilmiştir179.
Eski düzenleme olan 506 Sayılı Kanun'da gebelik ve doğum yardımının finansmanı analık sigortası kapsamında sağlanmaktayken, artık anılan yardımların finansmanı genel sağlık sigortası kapsamında sağlanacaktır. Dolayısıyla
çalışmamızda sağlık yardımlarının detayına daha fazla girmeyeceğiz.
B. PARASAL YARDIMLAR
Analık sigorta kolu kapsamında yapılan parasal yardımlar “emzirme ödeneği” ve “geçici iş göremezlik ödeneği”dir.
1. Emzirme Ödeneği
Uygulamada “süt parası” olarak da adlandırılan emzirme ödeneği 5510
Sayılı Kanun'un 16. maddesinde düzenlenmiştir. Bu düzenleme uyarınca, sigortalı kadına veya sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşine, doğurduğu her
çocuk için (yaşaması şartıyla) doğum tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim
Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme
ödeneği verilecektir180.
178 Zühtü Ömer ALTAN ve Nüvit GEREK, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Eskişehir, 2004, s. 284.
179 GÜZEL/OKUR/CANİKLİOĞLU, s. 412.
180 GÜZEL/OKUR/CANİKLİOĞLU, s. 412.
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506 sayılı eski Kanun döneminde sadece SSK’lı anneler için ödenmekte
olan emzirme ödeneğinin kapsamı 5510 sayılı yeni Kanun'un yürürlüğe girmesinden sonra Bağ-Kur’luları da kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Dolayısıyla
bu hüküm 4/b kapsamına giren sigortalılar için yeni bir düzenlemedir. Bu düzenleme ile bağımsız çalışan sigortalılar da emzirme ödeneğine hak kazanmış
olacaklardır181.
Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması nedeniyle
sigortalı erkeğe emzirme ödeneği verilebilmesi için, 5510 Sayılı Kanun'un 4.
maddesinin 1. fıkrasının; (a) bendi kapsamında olanlar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş
olması, (b) bendi kapsamında olanlar için doğumdan önceki bir yıl içinde en
az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış ve genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması
gerekmektedir. Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılardan sigortalılığı
sona erenlerin, sigortalılıklarının sona erdiği tarihten başlamak üzere 300 gün
içinde çocukları doğarsa, sigortalı kadın veya eşi analık sigortası haklarından
yararlanacak sigortalı erkek, doğum tarihinden önceki 15 ay içinde en az 120
gün prim ödenmiş olması halinde emzirme ödeneğini alabilecektir182.
2. Geçici İş Göremezlik Ödeneği
a. Geçici İş Göremezlik Ödeneğine Hak Kazanmanın Şartları
Sigortalı kadın doğum nedeniyle uzun bir süre bir işyerinde çalışamadığı
gibi, bu dönemde sağlık harcamaları da artmaktadır. İşte, doğum nedeniyle
gelir kaybına uğrayan sigortalı kadının bu kaybının telafi edilmesi için geçici
iş göremezlik ödeneği verilmektedir. Analık hali nedeniyle geçici iş göremezlik
ödeneğine hak kazanmanın iki temel koşulu bulunmaktadır; birincisi Kanunda belirtilen kapsam dahilinde sigortalılardan olmak ve ikincisi yine Kanunda
belirtilen prim ödeme gün sayısına sahip olmaktır183.
5510 Sayılı Kanun'un 18. maddesi uyarınca, analık sigorta kolu kapsamında geçici iş göremezlik ödeneğine hak kazanabilmek için 4/a yahut 4/b (muhtarlar ile aynı bendin (1), (2) ve (4) numaralı alt bentleri kapsamında belirtilen
sigortalılar) kapsamında sigortalı olmak gerekir. Buna göre, iş sözleşmesi kapsamında çalışanlar, köy ve mahalle muhtarları ile ticari kazanç veya serbest
meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefiyeti
olan veya gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olan
veya tarımsal faaliyette bulunan bağımsız çalışanlar Kanunda belirtilen koşulları gerçekleştirmeleri halinde geçici iş göremezlik ödeneği alabileceklerdir.

181 TUNCAY/EKMEKÇİ, s. 338.
182 GÜZEL/OKUR/CANİKLİOĞLU, s. 412 – 413.
183 UŞAN, s. 191.
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Geçici iş göremezlik ödeneğine hak kazanabilmenin diğer bir koşulu ise
prim ödemektir. Kanun'daki düzenlemede, sigortalı kadının analığı halinde,
doğumdan önceki bir yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla, doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede, çoğul gebelik halinde ise doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki haftalık süre
ilave edilerek çalışmadığı her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verileceği
hükme bağlanmıştır. Doğumdan önceki bir yıl içinde bu prim ödenmediği takdirde geçici iş göremezlik ödeneğinden yararlanma hakkı söz konusu olmaz184.
Bu iki temel koşulun varlığı dışında 4/b kapsamındaki kadın sigortalının
geçici iş göremezlik ödeneğinden yararlanabilmesi için başka bir ek koşulun
varlığı daha aranır. Buna göre, analık halinde 4/b kapsamındaki sigortalılara
geçici iş göremezlik ödeneği genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin
tüm borçların ödenmiş olması koşuluyla verilecektir. Yani 4/a kapsamındaki
sigortalı kadının doğumdan önceki bir yıl içerisinde en az 90 gün prim ödeme
gün sayısı bulunması yeterli olup ödenmesi şart değildir. Ancak 4/b kapsamında sigortalı kadının analık halinde geçici iş göremezlik ödeneği genel sağlık
sigortası dâhil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şartıyla ödenmektedir185.
b. Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin Miktarı, Süresi ve Ödenmesi
5510 Sayılı Kanun'da, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve sigortalı kadının analığı halinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneğinin, yatarak tedavilerde günlük kazancının yarısı, ayakta tedavilerde ise üçte ikisi olduğu hükme
bağlanmıştır. 506 Sayılı Kanun döneminde, doğum yapan sigortalı kadına yatarak veya ayakta tedavi ayrımı olmaksızın her gün için günlük kazancının üçte
ikisi oranında geçici iş göremezlik ödeneği ödenirken, yeni Kanunla birlikte
ayakta ve yatarak tedavi ayrımı getirilmiştir186.
Geçici iş göremezlik ödeneği doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık
sürede, çoğul gebelik halinde ise, doğumdan önceki sekiz haftaya iki hafta
daha eklenerek çalışılmayan her gün için verilir. Sigortalı kadın eğer istekte
bulunur ve hekim de onaylarsa doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışabilir.
Bu durumda Kanun gereği hak edilen doğumdan önceki sekiz haftanın, ilk beş
haftası (çoğul gebelik halinde ilk yedi haftası) doğumdan sonraki sekiz haftaya
ilave edilir ve çalışmadığı doğumdan sonraki sekiz hafta ile ilave edilen her gün
için sigortalı kadına geçici iş göremezlik ödeneği ödenir. Bu istisnai durum
dışında doğumdan geriye doğru olmak üzere sekiz haftalık sürenin ilk gününden başlayarak geçici iş göremezlik ödeneği verilir. Bu süreden önce geçici iş
göremezlik halinin olması durumunda analık değil hastalık sigortasına ilişkin
geçici iş göremezlik ödeneğine hak kazanılır187.
184
185
186
187

GÜZEL/OKUR/CANİKLİOĞLU, s. 414.
GÜZEL/OKUR/CANİKLİOĞLU, s. 414.
TUNCAY/EKMEKÇİ, s. 334.
GÜZEL/OKUR/CANİKLİOĞLU, s. 414 – 415.
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Üzerinde durulması gereken bir diğer durum ise erken doğumdur. Doğumun erken gerçekleşmesi halinde, sigortalının üç hafta kalıncaya kadar çalışma raporu almış olması halinde beş haftalık, almamış olması halinde sekiz
haftalık (çoğul gebelikte 10 haftalık) süreden fazla bir süre doğum sonrası
izne eklenmemektedir. Bu duruma göre, erken doğum yapmamış olsa, doğum
öncesi istirahatini 8 veya 10 hafta olarak kullanabilecek sigortalı, erken doğum yapması halinde bu hakkını kullanamamaktadır. Oysa erken doğumda
hem kadın, hem de bebeğin sağlık nedeniyle daha fazla dinlenmeye ve bakıma ihtiyacı bulunmaktadır. Bu nedenle, erken doğum yapan kadının kullanamadığı doğum öncesi istirahat süresinin, doğum sonrasına aktarılabilmesi
imkânı sağlanmalıdır. Ayrıca Kanun, doğumdan önce ve sonra sekizer haftalık
sürelerde sigortalıya çalışmadığı her gün için geçici iş göremezlik ödeneğinin
verilmesini ve bu ödeneğin hiçbir şekilde kesilmemesini öngörmüştür. Doğum
tarihi kesin olarak saptanamayacağından bu 16 haftalık iş göremezlik süresini
topluca dikkate almak hem daha adil hem de daha pratik olacaktır. Tüm bu
nedenlerden dolayı erken doğum halinde bu sürenin kısaltılmaması ve doğumdan sonraki süreye eklenmesi gerekir188.
Sigorta, prim ve ödeneklerinin hesabına esas tutulacak günlük kazançların alt sınırında meydana gelecek değişikliklerde, yeniden tespit edilen alt
sınırın altında bir günlük kazanç üzerinden ödenek almakta bulunanların veya
almaya hak kazanmış veya kazanacak olanların bu ödenekleri, günlük kazançlarının alt sınırındaki değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak değiştirilmiş günlük kazançların alt sınırına göre ödenecektir.
Geçici iş göremezlik ödeneğini; buna ilişkin belge ve bilgilerin Kuruma intikalini izleyen yedi iş günü içinde, geçmiş süreler için sigortalıların kendilerine,
kanuni temsilcilerine, vekillerine veya sigortalının banka hesap numarasına ya
da PTT Banka Şubelerine ödenmesi hususunda Kurum yetkilidir. Ancak on
günü aşan istirahat sürelerinde ödemeler, asgari on günlük tutar kadar yapılır.
c. Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin Verilmemesi, Geri Alınması 		
veya Azaltılması
5510 Sayılı Kanun'un 22. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, sigortalının, hekimin bildirdiği tedbir ve tavsiyelere uymaması sonucu tedavi süresinin uzamasına veya iş göremezlik oranının artmasına, malûl kalmasına neden olması halinde, uzayan tedavi süresi veya artan iş göremezlik oranı esas alınarak
geçici iş göremezlik ödeneğinin dörtte birine kadarı Kurumca eksiltilir. Fakat
aynı hükümde, ceza sorumluluğu olmayanlar ile kabul edilebilir bir mazereti
olanlar bu kuralın istisnası olarak sayılmıştır.
5510 Sayılı Kanun'un aynı maddesinin (d) bendine göre ise tedavi gördüğü
hekimden, tedavinin sona erdiğine ve çalışabilir olduğuna dair belge almaksı188 GÜZEL/OKUR/CANİKLİOĞLU, s. 415 – 416.
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zın çalışan sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği ödenmez, ödenmiş olanlar
da yersiz yapılan ödeme tarihinden itibaren 96. madde hükümlerine göre geri
alınır.
Konuya ilişkin ayrıntılı açıklamaları “hastalık sigorta kolu” bölümünde
yaptığımız için bu bölümde daha fazla açıklamaya yer vermeyeceğiz189.
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İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ SONUCU İHBAR VE
KIDEM TAZMİNATI
Av. Bengisu GÜRSES1

I. İHBAR TAZMİNATININ HESAPLANMASI
A. İHBAR TAZMİNATI KAVRAMI
İhbar tazminatı 4857 Sayılı Yasa'nın m. 17/IV. fıkrasında düzenlenmiştir.
Söz konusu maddeye göre ihbar tazminatı, kanunda gösterilen bildirim koşullarına uymadan işten çıkarılan işçinin veya aynı bildirim koşuluna uymadan
işçiyi işten çıkaran işverenin ödemekle yükümlü olduğu tazminat miktarıdır.
İhbar tazminatı, süreli fesih bildiriminin söz konusu olduğu belirsiz süreli sözleşmelerde ortaya çıkmaktadır. Süreli fesih bildirimi, belirsiz süreli iş
sözleşmesini belirli bir sürenin geçmesiyle sona erdiren bir irade beyanıdır. İş
K’da yer alan bildirim süreleri içerisinde yine İş K’da düzenlenen haklı fesih
nedenlerinden biri ortaya çıkarsa sürenin sonu beklenmeden sözleşme derhal
fesih edilebilecektir.2 Belirtilen bildirim süresi koşuluna uymadan usulsüz olarak, iş sözleşmesini fesheden taraf kanunda gösterilen bildirim sürelerine ilişkin ücret tutarını tazminat olarak karşı tarafa ödemekle yükümlüdür. Ödenen
bu tazminat miktarına da “ihbar tazminatı” adı verilmektedir.3
Diğer taraftan, İş K. md. 17’de fesih bildiriminde bulunma zorunluluğu
hem işçi hem de işveren tarafından getirilmiş olup, İş K. md. 17/IV’te sadece
işverenin değil bildirim koşuluna uymayan “taraf”ın bu tazminatı ödeyeceği
hükme bağlandığından, usulsüz fesihte bulunan işçi de bu tazminatı ödemekle
yükümlü olacaktır.4
Yine önemle belirtmek isterim ki, kendisi iş akdini fesheden tarafın ihbar
tazminatı talep etmesi mümkün değildir. Haklı nedenle de olsa iş akdini fesheden taraf değil, buna karşılık bildirim sürelerine uyulmaksızın kendisine karşı
iş akdi feshedilen yani usulsüz feshe maruz kalan taraf ihbar tazminatına hak
kazanacaktır.5
1
2
3
4
5

İstanbul Barosu Avukatlarından
ÇELİK, Nuri, İş Hukuku Dersleri, 19. Bası, İstanbul 2006, s.184.
ÇELİK, Nuri, age, s.193.
SÜZEK, Sarper, İş Hukuku Genel Esaslar- Bireysel İş Hukuku, İstanbul 2006, s.414.
“İhbar tazminatı niteliği bakımından ancak fesih bildirimine muhatap olan ve fakat kendisine
İş Kanun'unu 13. maddesinde(şimdiki 17) öngörülen önel tanınmayan tarafça istenebilecek bir
hak olup sözleşmeyi bozan taraf karşı taraftan ihbar tazminatı istemek hakkına sahip değildir.
Sözleşmeyi bozanın işçi veya işveren olmasının ve sözleşmenin haklı nedene dayanılarak
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İş K. md. 24/II ve 25/II uyarınca, iş akdini haklı nedenle fesheden işçi veya
işveren karşı taraftan ihbar tazminatı talep edemez ancak aşağıda görüleceği
gibi İş K. md. 26/II gereğince ihbar tazminatı ve yine eski İş Kanunumuz md
14’e göre de kıdem tazminatı isteme hakkı saklıdır.
İş K.’da ihbar tazminatı “zarar” koşuluna bağlı tutulmadan kesin ve götürü
biçimde belirlenmiştir. Bu nedenle, iş sözleşmesini bildirim sürelerine uymadan fesheden kimse –karşı taraf bundan herhangi bir zarar görmese dahi- ihbar tazminatı ödemekle yükümlüdür.6
Fesih karşı tarafa ulaştığı an hukuki sonuçlarını doğurur. Bozucu yenilik
doğurucu bir haktır. Karşı tarafa bildirim ulaştıktan sonra tek taraflı dönülemez. Kural olarak Kanunda belirtilen sürelere uymak gerekir. Bu yolla feshe
uğrayan taraf bildirim öneli içerisinde hazırlığını yapar. Örneğin işçi feshetmişse işveren yeni işçi atar. İşveren feshetmişse işçi kendine bir iş bulmaya çalışır. Öte yandan bildirim öneli içerisinde taraflar iş akdinden doğan borçlarını
yerine getirmek zorundadır. Örneğin farklı bir fesih nedeni doğarsa bildirim
süresi dolmadan iş akdi fesih edilebilir.7
İhbar tazminatı, “bildirim süresine ilişkin ücret tutarında” olmak üzere
götürü olarak saptanmıştır. Bu nedenle, klasik sorumluluk hukuku ilkelerinden farklı bir biçimde burada hükmedilecek tazminat mağdurun zararına göre
belirlenmeyecek, yasada yazılı götürü tutara göre hükmedilecektir. Eş deyişle,
usulsüz feshe maruz kalan tarafın zararı bildirim sürelerine ilişkin tutarın
altında olsa da, hatta işçinin derhal daha yüksek ücretle yeni bir iş bulması
durumunda olduğu gibi bu fesih nedeniyle hiçbir zararı olmasa bile ihbar tazminatı istenebilecektir.8
İş K. ihbar tazminatını kesin ve götürü bir miktar olarak belirlediğinden
bu tazminatı elde edebilmek için zararın ispatlanmasına gerek yoktur. Sadece bildirim koşuna uyulmadan iş akdinin feshedildiğinin ispatı yeterlidir. Bu
durumda, ihbar tazminatının doğumu için fesih bildirimi süresine uyulmadan
sözleşmenin derhal veya daha kısa sürede feshedilmiş olduğunun ispatı gerekir, ayrıca zararın ispat edilmesinin zorunluluğu söz konusu değildir.
Zira İş K. ihbar tazminatını kesin ve maktu olarak belirlemiştir. Kanuna
aykırı olarak, işten çıkarılan işçi kısa sürede bir iş bulmuş veya işçinin işini
terk etmesi üzerine işveren derhal bir işçi bulmuş olsa dahi, ihbar tazminatı

6
7
8

bozulmuş bulunmasının bu konuda herhangi bir etkisi yoktur.
O halde olayda iş sözleşmesi davacı işçi tarafından bozulduğundan davacı ihbar tazminatı
isteyemez.” YHGK, 3.5.1974 T, 1972/9-76 E, 1974/978 K., bkz. www.kazanci.com.tr,
06.08.2012.
EYRENCİ, Öner, TAŞKENT, Savaş, ULUCAN, Devrim, Bireysel İş Hukuku, İstanbul 2004, s.
129.
YAVUZ, Nihat, Yeni ve Eski Türk Borçlar Kanun'una göre Eser ve Hizmet Sözleşmeleri, Ankara
2011, s.1418.
SÜZEK, Sarper, age, s.415.
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tam olarak istenebilir.9 Buna karşılık, usulsüz feshe maruz kalan tarafın zararı götürü ihbar tazminatını aşıyorsa, bu miktarın talep edilmesi için artık
zararın ispatlanması zorunludur.10
Yürürlükten kaldırılan 818 sayılı B.K md. 343’te, belirli süreli iş sözleşmelerinde de süreli fesih bildiriminden söz edilmekte idi. Söz konusu maddede,
belirli süreli iş sözleşmenin ömür boyunca veya on seneden fazla bir süre için
yapılması halinde, işçi, on sene geçtikten sonra her zaman, bir aylık süre vererek sözleşmeyi feshettiğini işverene bildirebilecekti. Kanaatimce kanun koyucu
burada güçsüz olan işçiyi işveren karşısında korumak için böyle bir hükmü
kabul etmişti. Bununla birlikte, 1 Temmuz 2012’de yürürlüğe giren 6098 sayılı
Türk Borçlar Kanunu md. 430’da “Taraflardan her biri, on yıldan uzun süreli
hizmet sözleşmesini on yıl geçtikten sonra, altı aylık fesih bildirim süresine
uyarak feshedebilir. Fesih, ancak bu süreyi izleyen aybaşında hüküm ifade eder.”şeklinde düzenlenmiştir. Görüldüğü üzere, Yeni TBK ile “taraflardan
her biri” denilerek, sadece işçiye değil, işverene de süreli fesih bildirimi hakkı
tanınmıştır. Ayrıca bir aylık süre, altı ay olarak değiştirilmiştir.
4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesinde yer verilen, “...işçilerin iş sözleşmesinin, fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda
işçiye bildirim süresinin üç katı tutarında tazminat ödenir.” kuralı, 6098
sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun “Feshe karşı koruma” başlıklı 434. maddesinde de “Hizmet sözleşmesinin fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda işveren, işçiye fesih bildirim süresine ait ücretin üç katı
tutarında tazminat ödemekle yükümlüdür.” şeklinde düzenlenmiştir.
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun Derhal Feshin Sonuçları bölümünde yer alan, “Haklı Sebebe Dayanmayan Fesihte” başlıklı 438. maddesinde,
“İşveren, haklı sebep olmaksızın hizmet sözleşmesini derhâl feshederse işçi,
belirsiz süreli sözleşmelerde, fesih bildirim süresine; belirli süreli sözleşmelerde ise, sözleşme süresine uyulmaması durumunda, bu sürelere uyulmuş
olsaydı kazanabileceği miktarı, tazminat olarak isteyebilir.” şeklindeki ifadeye yer verilmiştir.
Bununla, 4857 sayılı İş Kanunu'nun “Geçersiz Sebeple Yapılan Feshin
Sonuçları” başlıklı 21. maddesindeki “İşverence geçerli sebep gösterilmediği
veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi
bir ay içinde işe başlatmak zorundadır...İşe başlatılmayan işçiye bildirim
süresi verilmemiş veya bildirim süresine ait ücret peşin ödenmemişse, bu
sürelere ait ücret tutarı ayrıca ödenir.” kuralına paralel bir düzenleme getirildiği görülmektedir.
9 ÇELİK, Nuri, age, s.193.
10 SÜZEK, Sarper, age, s.415.
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İhbar tazminatı, temel olarak bir tazminat niteliğinde olduğundan on yıllık
genel zamanaşımı süresine tabidir. Bu nedenle, haciz, takas, temlik yasağı gibi
ücrete ilişkin kurallar bu tazminata uygulanmayacaktır.11
Bildirimli fesih başlığı altında düzenlenen bir başka fesih türü, “peşin ödeme yoluyla iş akdinin feshi”dir. İşverene tanınan bir fesih hakkıdır. İşveren ihbar süresine ilişkin ücretini peşin vermek suretiyle iş akdini fesheder (md.13).
İşten çıkarılacağını bilen işçinin veriminin ve işe bağlılığının azalmasının sakıncasını gidermek amacıyla düzenlenmiştir.12
İşverenin ihbar tazminatına konu bildirim sürelerine uymaması veya bildirim süresine ait ücreti peşin ödeyerek sözleşmeyi feshetmesi, işçinin iş güvencesi (İş K. md. 18-21) hükümlerinden yararlanmasına engel olamaz. (İş K.
md. 17/VI)
İhbar tazminatı brüt ücret üzerinden hesaplanacak olup, davacının işveren
olması durumu değiştirmeyecektir.13 Ayrıca, 4857 sayılı İş Kanunu'nun ihbar
tazminatını açıkça “önellere ilişkin ücret” olarak nitelendirmesi nedeniyle, burada ihbar tazminatına hak kazanan tarafa yapılan ödeme, önellere ilişkin ücret tutarına göre belirlenen, ancak tazminat olarak nitelendirilen bir ödemedir.
Bu nedenle de, ihbar tazminatı olarak işçiye yapılacak ödemelerden GVK’nun
94. maddesine göre, stopaj yapılması gerekmektedir.14 İhbar tazminatı hesaplanırken kıdem tazminatından farklı olarak damga vergisi kesintisinin yanında
gelir vergisi kesintisi de yapılacaktır.
B. İHBAR TAZMİNATININ HESAPLANMASI
1. Bildirim Süreleri
İhbar tazminatı her şeyden önce bildirim sürelerine göre hesaplanmaktadır. İşçi veya işverenin uymakla yükümlü olduğu bildirim süreleri, işçinin
kıdemine göre hesaplanan süreler olup, verilen sürenin sona ermesiyle iş sözleşmesi feshedilmiş sayılacaktır. Bu bildirim sürelerinin ne kadar olduğu İş K.
md. 17’de düzenlenmiştir.
Bu maddeye göre iş sözleşmesi;
- İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,
- İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer
tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,
11 EYRENCİ Öner, TAŞKENT Savaş, ULUCAN Devrim, age, s.129.
12 YAVUZ, Nihat, age, s.1418.
13 Yarg. 9. HD’nin, 30.11.1998 T, 1998/14272 E, 1998/16876 K. sayılı, 1.11.1999 T , 1999/16223
E, 1999/16478 K. sayılı, 25.5.2000 T, 2000/3796 E, 2000/7396 K. sayılı, 19.3.2002 T,
2002/1073 E, 2002/4395 K. sayılı ve 26.5.2005 T, 2004/29476 E, 2005/19397 K. sayılı,
kararları bkz.www.kazanci.com.tr, 17.08.2012.
14 AKÇAN, Şerif, Çalışanın Dünyası “ihbar tazminatından vergi kesilir”
http://www.turkiyegazetesi.com.tr, 17.08.2012.
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- İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer
tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra
- İşi üç yıldan fazla sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra,
feshedilmiş sayılacaktır.
Ancak yasada belirtilen bu bildirim süreleri en az (asgari) sürelerdir. Söz
konusu madde işçi yararına nispi emredici nitelik taşıdığından, bunların sözleşmeler ile işçi yararına arttırılması mümkündür. Buna göre, yasal bildirim
süreleri toplu iş sözleşmesi ya da iş sözleşmesi ile arttırıldığında, işveren işçinin sözleşmesini arttırılan bildirim sürelerine uyarak feshedebilecek; aynı
sözleşme hükmü ile bağlı işçi için ise, yasada öngörülmüş bulunan (2-8 hafta)
bildirim süreleri geçerli olacaktır.15
İhbar tazminatının miktarı, işçinin çalışma süresine göre belirlenir ve işçinin bildirim süresi içinde çalışmış olması halinde alacağı ücret tutarına eşittir.
İş sözleşmesi feshedilmemiş olsaydı bildirim süresi içinde ne kadar ücret alacak idiyse o tutar, ihbar tazminatı olarak ödenecektir.16
Belirtilen bildirim süreleri içinde tarafların hak ve borçları aynen devam
edecektir. Ancak bu süre içerisinde haklı bir nedenin ortaya çıkması halinde, taraflar derhal fesih yoluyla sözleşmeyi sona erdirebileceklerdir. Bu halde,
derhal feshin sonuçları geçerli olacaktır.17
4857 sayılı İş Kanunu 17. maddesinde yer alan ve halen uygulanan ihbar
önelleri, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile yapılan değişikliklere paralel
olarak önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Yeni Türk Borçlar Kanunu’nun
432. maddesi ile İhbar öneli süreleri ve tazminat ödemeleri önemli miktarda
azaltılmaktadır. Bu değişiklik sonucu belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce tarafların bildirim süresi azaltılırken bildirim süresi için gerekli çalışma süresinde önemli artışlar yapılmaktadır. 6098 sayılı Türk Borçlar
Kanunu’nun 432. maddesi gereğince, belirsiz süreli hizmet sözleşmesinin feshinde bildirimin diğer tarafa ulaşmasından başlayarak, hizmet süresi;
• Bir yıla kadar sürmüş olan işçi için iki hafta sonra
• Bir yıldan beş yıla kadar sürmüş işçi için dört hafta sonra
• Beş yıldan fazla sürmüş işçi için altı hafta sonra sona erer.
Şeklinde düzenleme yapılmıştır. 56 günlük ihbar öneli ortadan kalkarken
bu sürenin ihbar öneli 28 güne inmektedir.
Maddenin ikinci fıkrasında, bu sürelerin kısaltılamayacağı, ancak sözleşmeyle artırılabilir hükmüne yer verilmiştir. Ayrıca işveren, fesih bildirim süre15 EYRENCİ Öner, TAŞKENT Savaş, ULUCAN Devrim, age, s.127.
16 USTA, Osman, İş Hukukunda Akdin Feshinden Doğan Tazminatlar ve Uygulamaları, Ankara
1998, s.848.
17 EYRENCİ Öner, TAŞKENT Savaş, ULUCAN Devrim, age, s.127.
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sine ait ücreti peşin vermek suretiyle hizmet sözleşmesini feshedebilir. Fesih
bildirim sürelerinin, her iki taraf için de aynı olması zorunludur; sözleşmede
farklı süreler öngörülmüşse, her iki tarafa da en uzun olan fesih bildirim süresi uygulanır olarak yasada yer almıştır.
2. İhbar Tazminatı Miktarı
İhbar tazminatının hesaplanmasındaki en büyük sorunlardan biri ise, hangi andaki ücretin esas alınacağıdır. Her ne kadar İş K’da hangi andaki ücretin
esas alınacağı belirtilmemiş olsa da, öğretide de genel kabul gördüğü üzere,
bunun usulsüz fesih anındaki ücret olarak kabul edilmesi uygun olacaktır.18
Yargıtay Kararlarında da ihbar tazminatı hesabının, fesih tarihindeki ücretler
nazara alınarak yapılması öngörülmektedir.19
İhbar tazminatı, işçinin fesih anındaki brüt ücreti üzerinden ve İş K.’nun
md. 17/son’a göre; temel ücrete ek olarak “para veya para ile ölçülmesi mümkün sözleşme ve Kanundan doğan menfaatler” de göz önünde tutularak belirlenir. Bu nedenle de , ihbar tazminatının hesaplanmasında esas alınacak
işçinin ücretinin içine, para veya eşya biçiminde yapılan ve devamlılık arz eden
ödemeler nazara alınır.
İhbar tazminatının belirlenmesinde geçici değil, devamlılık arz eden ödemeler nazara alınır. Yargıtay’ın da kabul ettiği üzere, devamlılık göstermeyen
temettü ikramiyesi (yılsonunda ortaya çıkan kar üzerinden, esas ücretin dışında, personele belli oranlarda ikramiye verilmesini ifade eden bir ücret ödeme
şekli) ile yıllara göre değişik miktarlarda verilen jestiyon primi ihbar tazminatında dikkate alınmayacaktır.20
Yargıtay tarafından da kabul edildiği üzere, sosyal yardımların ihbar tazminatının hesabında dikkate alınmaması nedeniyle bu tazminatın eksik ödendiğinin anlaşılması halinde aradaki farkın tahsiline karar verilmesi gerekir. İhtirazi kayıt koymama alacağın noksan kalan kısmını istemeye engel değildir.21
İhbar tazminatı miktarının sözleşmelerle arttırılıp artırılamayacağı uygulamada önem kazanmış olmakla birlikte öğretide tartışmalıdır. Yargıtay’a göre,
ihbar tazminatı miktarının sözleşmelerle arttırılamayacağı, zira İş K'daki ilgili
hükmün kamu düzeni ile ilgili olduğunu sözleşmelerle arttırılabilecek hususun sadece fesih bildirimi sürelerinden ibaret olduğudur.22
Diğer taraftan ÇELİK’e göre, Yargıtay’ın görüşü isabetli değildir. İş K’nun
ihbar tazminatı hükmünün, sürelerin artırılabilmesine ilişkin hükmü yukarı18 SÜZEK, Sarper, age, s.415.
19 Yarg. 9. HD, 8.11.1995 T, 1995/13382 E. ve 1995/33668 K. bkz. www.kazanci.com.tr, 17.08.2012.
20 Yarg. 9. HD, 12.5.1976 T, 1976/10296 E, 1976/13518 K. sayılı, 11.2.1998 T, 1997/20971
E. ve 1998/1384 K. sayılı ve 4.3.1998 T, 1998/564 E, 1998/339 K. sayılı kararları bkz. www.
kazanci.com.tr, 09.08.2012.
21 Yarg. 9. HD, 20.4.1992 T, 1991/16634 E. ve 1992/4457 K. bkz. www.kazanci.com.tr, 09.08.2012.
22 Yarg. 9. HD, 12.1.1980 T, 1980/15645 E. ve 1981/63 K. bkz. www.kazanci.com.tr , 09.08.2012.
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da da değinmiş olduğumuz üzere nispi emredici nitelikte olduğundan ve tazminat miktarını bildirim sürelerini artırarak yükselten tarafların doğrudan doğruya miktarı da artırabileceklerinin kabul edilmesi gerektiği görüşündedir.23
Taraflar bildirim sürelerini toplu iş sözleşmeleri ile artırabilirken ihbar
tazminatı miktarını artıramamaları hayatın doğal akışına aykırı düşmekte
olup, ihbar tazminatı miktarı da toplu sözleşmelerle artırılabilmelidir. Zira,
Yargıtay da daha yeni tarihli kararlarında bu görüşünü değiştirme eğilimindedir.24 Ayrıca, İş Kanunu'nun bildirim sürelerinin sözleşmelerle artırılabileceğini öngören md. 17/III hükmü gibi ihbar tazminatının tutarını kurala bağlayan
md. 17/IV hükmü de nisbi emredici niteliktedir.
İş Kanunu'nun 17. md’nin 3. fıkrasına uygun olarak bildirim sürelerini
uzatma olanağına sahip bulunan tarafların doğrudan doğruya İş K. md. 17/
IV’de yer alan ihbar tazminatını da, işverene göre işçiyi daha kötü duruma
düşürmemek koşulu ile artırabilmelerine bir engel olmaması gereklidir. İşveren hem bildirim sürelerine uymayarak hem de kötüniyetli olarak sözleşmeyi
feshetmek suretiyle işçiyi işten çıkartmışsa; ihbar tazminatının yanında, İş K.
md 17/VI’da belirtilmiş olduğu üzere kötüniyet tazminatını da ayrı olarak ödemekle yükümlüdür.
Ayrıca, işçinin bir yıllık çalışma şartını yerine getirmiş olmak kaydı ile,
kıdem tazminatına da hak kazanacağı muhakkaktır.25
3. İhbar Tazminatı Miktarının Hesaplanması
İhbar tazminatı, işçinin işyerindeki çalışma süresine (kıdemine) göre uyulması gereken bildirim süreleri göz önünde tutularak hesaplanmaktadır. ( İş K.
md. 17/II ) Nitekim yukarıda da belirtmiş olduğumuz üzere, her ne kadar İş
K’da ihbar tazminatının hesabında hangi andaki ücretin esas alınacağı belirtilmemişse de bunun usulsüz fesih anındaki ücret olarak kabul edilmesi uygun
olur.26
Yargıtay’a göre de, ihbar tazminatı hesabının fesih tarihindeki ücretler nazara alınarak yapılması gerekmektedir. Diğer taraftan, işverenin ihbar tazminatı istemesi halinde yasal bildirim süresi üzerinden ihbar tazminatı hesaplanacaktır. 27
İhbar tazminatı hesaplanırken; yukarıda da değinmiş olduğumuz üzere
para ve eşya biçiminde ve devamlılık arz eden her türlü ödeme eklenerek belirlenen işçinin ücretinin (giydirilmiş ücretin) bir günlük tutarı bulunur, bu tutar
23 ÇELİK, Nuri, age, s.196.
24 Yarg. 9.HD’nin, 29.9.1998 T, 1998/11002 E. ve 1998/13716 K sayılı ve 1.4.2003 T, 2002/21541
E, 2003/5474 K. sayılı kararları bkz. www.kazanci.com.tr , 13.08.2012.
25 ÇELİK, Nuri, age, s.200.
26 SÜZEK, Sarper, age, s.415.
27 Yarg. 9. HD’nin, 20.4.1992 T, 1991/16634 E. ve 1992/4457 K. sayılı ve 30.4.2002 T, 2001/20615
E, 2002/6928 K. sayılı kararları bkz. www.kazanci.com.tr, 13.08.2012.
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ilk önce yedi daha sonra da işçinin kıdemine göre İş K. md. 17/II’de belirlenen
2 ile 8 haftalık sürelerle çarpılır. Ayrıca, eğer İş K. md. 17/III uyarınca sözleşme ile bildirim süreleri artırılmışsa bu takdirde ihbar tazminatının bu artırılmış sürelere göre hesaplanması gerekecektir. Zira, bildirim sürelerinin asgari
olduğunu öngören ve bunların sözleşmeyle artırılabilmesine olanak tanıyan İş
K. md. 17/III’ün açık düzenlemesi karşısında sözleşme ile artırılan sürelerin
ihbar tazminatının hesabında dikkate alınmayacağı öne sürülemez.28
Toplu iş sözleşmesi kapsamı dışında kalan personel durumunda olan işçinin ihbar tazminatının hesabında yasal bildirim süresinin dikkate alınması
gerekmekte olup, toplu iş sözleşmesindeki artırılmış sürelere göre hüküm kurulmaz.29
Ayrıca, yukarıda da belirtmiş olduğumuz üzere, kıdem tazminatından
farklı olarak ihbar tazminatını hesaplarken %o 6,6 D.V. kesintisinin yanında ihbar tazminatı tutarına göre G.V. kesintisi yapılacaktır. Yapılacak kesinti
10.000 TL’ye kadar olan miktarlarda %15 oranındadır.30
Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda ihbar tazminatının hesaplanmasını
şu şekilde formüle edebiliriz ;
Toplam İhbar tazminatı= (Günlük Ücret x İhbar Öneli (2-8 Hafta) x
(7 Gün) – (%o 6,6 D.V+ % 15 G.V)
Yukarıdaki formül kapsamında, 482,00-TL aylık brüt ücretli olarak çalışan ve 2 yıllık kıdemi olan makineci işçinin ihbar tazminatı alacağı aşağıdaki
şekilde hesaplanacaktır;
482- TL / 30 Gün x 7 gün x 6 hafta			

= 674,80 TL

			

%15 G.V + %o 6,6 D.V. kesintisi

= -105,27 TL

			

Net İhbar Tazminatı Alacağı

= 569,53 TL

İhbar tazminatı hesaplanırken, işçinin giydirilmiş aylık ücretini 30’a bölmek sureti ile günlük ücreti hesaplanmakta ve 2-8 haftalık ihbar öneli de 7 ile
çarpılarak bulunan toplam gün miktarı işçinin günlük ücreti ile çarpılmaktadır. Son olarak bu tutardan, %o 6,6 D.V kesintisi ve %15 G.V çıkartıldıktan
sonra bulunan miktarda işçinin ihbar tazminatı alacağı olmaktadır.

28 SÜZEK, Sarper, age, s.416.
29 YHGK 6.5.1998 T, 1998/9-312 E. ve 1998/329 K. bkz. www.kazanci.com.tr , 09.08.2012.
30 Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesi (280 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile
2012 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki tutarlar
belirlenmiştir.) Gelir vergisine tabi gelirler;10.000 TL’ye kadar % 15, 25.000 TL’nin 10.000
TL’si için 1.500 TL, fazlası için % 20, 58.000 TL’nin 25.000 TL’si için 4.500 TL (ücret
gelirlerinde 88.000 TL’nin 25.000 TL’si için 4.500 TL), fazlası için % 27, 58.000 TL’den
fazlasının 58.000 TL’si için 13.410 TL (ücret gelirlerinde 88.000 TL’den fazlasının 88.000
TL’si için 21.510 TL), fazlası için % 35 olarak vergilendirilmiştir., www.gib.gov.tr, 20.09.2012.
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C. 5953 SAYILI BASIN İŞ KANUNU BAKIMINDAN İHBAR 		
TAZMİNATININ HESAPLANMASI
Basın İş Kanunu olarak adlandırılan 5953 Sayılı Kanun’a göre; gazeteciye
hizmeti ne kadar olursa olsun işverene bir aylık ihbar süresi tanıyarak iş sözleşmesini feshedebilmesi imkanı (m.7) tanınmakta; işveren açısındansa meslekte beş yıl kıdemi olan gazeteci için üç ay, daha az kıdemi olanlara ise bir ay
ihbar süresi vermesi koşulu aranmaktadır.31
İhbar tazminatı Basın İş Kanunu'nun 5. maddesinde düzenlenmiştir. Söz
konusu maddeye göre; belirsiz süreli iş sözleşmelerinde Bas. İş K’nun 6.ve 7.
md’de yer alan sürelere uyulmak suretiyle iş akdi feshedilebilecektir. Ayrıca
söz konusu maddelerde yer alan sürelere denk gelen ücret miktarındaki tazminatın işveren veya gazeteci tarafından peşin olarak ödenmesi suretiyle de
hizmet akdinin derhal feshedilmesi mümkündür.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu da yasal ihbar önellerine uyularak feshedilen hizmet akdinde gazetecinin ihbar tazminatı alamayacağına isabetli olarak
karar vermiştir. 32
Bas. İş K’da belirlenen ihbar süreleri asgari süreler olup, İş Kanunumuzda
olduğu gibi toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilecektir. (Bas. İş K. md.8)
Taraflar deneme süresi olarak belirlenen dönemde herhangi bir ihbar öneli süresine uymaya gerek kalmaksızın hizmet akdini feshedebilecektir. Ancak
deneme süresi en çok üç aydan ibarettir. (Bas. İş K. md.10)
Gazetecinin ihbar tazminatı alacağına esas ücret, aylık çıplak ücret üzerinden hesaplanacaktır. Yargıtay da bir Kararında giydirilmiş ücret üzerinden
yapılan hesaplamayı hatalı bularak Yerel Mahkeme kararını bozmuştur.33
D. 854 SAYILI DENİZ İŞ KANUNU BAKIMINDAN İHBAR 		
TAZMİNATININ HESAPLANMASI
854 sayılı Deniz İş Kanunu’nda da 4857 sayılı İş Kanunu’ndaki süreler kabul edilmiş ancak gemi adamının işe alınmasından itibaren altı ay geçmedikçe
hizmet akdinin fesholunamayacağı hükme bağlanmıştır. (m.16)34
Den. İş K.’da süresi belirsiz hizmet akitleri, Den. İş K. 14. maddede yer
alan haklı nedenle fesih sebeplerinin var olması dışında, gemi adamının işe
alınmasından itibaren altı ay geçmedikçe bozulamayacaktır.
İhbar sürelerine ilişkin ücretler işverence peşin olarak ödenmek suretiyle
hizmet akdi derhal feshedilebilecektir. Gemi adamının, bu konuda bir itiraz
hakkı yoktur. Ancak, ihbar tazminatının hesabında ihbar süresi içinde gemi
31
32
33
34

GÜNAY, Cevdet İlhan, İş Hukuku-Yeni İş Yasaları, Ankara 2003, s.411.
YHGK , 22.2.2004 T. , 2004/9-774 E. ve 2004/754 K. bkz. www.kazanci.com.tr , 09.08.2012.
Yarg. 9. HD, 13.11.2003 T, 2003/6481 E. ve 2003/19193 K. bkz. www.kazanci.com.tr, 09.08.2012.
GÜNAY, Cevdet İlhan, İş Hukuku-Yeni İş Yasaları, s.411.
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adamının hak kazanabileceği doğmuş ve doğacak istihkaklarının nazara alınması gerekir.35
Hizmet akdinin, ihbar süresi tanınarak feshi halinde, hizmet akdi, sürenin
son günü feshedilmiştir. Bu süre zarfında işçiye hak kazandığı her türlü hakları ödenir ve süre işçinin kıdem süresinin tespitinde nazara alınır.
İhbar süresi tanınmaksızın ve istihkakı peşin ödenerek hizmet akdinin
feshi halinde hizmet akdi hukuken feshi ihbarın yapıldığı tarihte sona ermiş
sayılarak her türlü hak ve alacakları o gün itibariyle hesaplanır ödenir ve bu
süre kıdem süresinin hesabında nazara alınmaz.36
Gemi adamının ihbar tazminatı alacağından gelir vergisi kesilirse de sigorta primi sadece ihbar süresinde çalıştırılan işçiden kesilecektir.37
II. KIDEM TAZMİNATININ HESAPLANMASI
A. KIDEM TAZMİNATI KAVRAMI
İş sözleşmesinin sona erdiği her durumda söz konusu olmamakla birlikte
kıdem tazminatı, Türk Hukukunda iş sözleşmesinin en önemli sonuçlarının
başında gelir. Türk İş Hukuku öğretisinde kıdem tazminatı hakkında çeşitli
tanımlamalar yapılmıştır. Bir tanıma göre “....kanunen sayılı hallerde iş sözleşmesi sona eren işçiye belirli bir süre çalışmış olmak şartıyla, hizmet süresine
ve ücretine göre değişen miktarda işveren tarafından ödenmesi gereken bir
paradır.”38 Söz konusu tanım, SÜZEK tarafından da benimsenmiştir.39
Bir başka tanıma göre ise “kaynağını kanundan alan ve hizmet sözleşmesinin sona ermesi halinde, şartları mevcut ise işveren tarafından ifası gereken
bir ödeme vecibesidir" 40 Kanuni kriterler dikkate alınarak yapılan bu tanımlar
kıdem tazminatının işçinin çalışma süresine ve iş sözleşmesinin sona ermesine bağlı olarak, işverence ödenmesi icap eden bir miktar para olduğu şeklinde
üç temel öğesine yer vermektedir.
Kıdem tazminatına dair farklı tanımlara yer verilmektedir. Ancak kıdem
tazminatı tanımlarında bazı unsurlar ön plana geçmektedir. Bunlar;
• Kanun kapsamında işyerinin ve işçinin varlığı,
• İş sözleşmesinin belirli nedenlerle feshedilmesi,
• Belirli bir hizmet süresi,
• İşçinin aldığı ücret miktarıyla paralellik göstermesi,
• İş akdini sona eren işçinin gelir kaybının telafisine yönelik olması,
• İşçinin işverene sadakatinin ödüllendirilmesi,
olarak sıralanabilir.
35
36
37
38
39
40

ÖZBEK, Oğuz, Deniz İş Kanunu, 2. Bası, İstanbul 2003, s. 66.
ÖZBEK, Oğuz, age, s.89.
ÖZBEK, Oğuz, age, s.90.
NARMANLIOĞLU, Ünal, İş Hukuku-I Ferdi İş İlişkileri, İzmir 1994, s.403.
SÜZEK, Sarper, age, s.519.
ELBİR, Halit Kemal, İş Hukuku 1987, İstanbul 1987, s.202.
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Kıdem tazminatının hukuki niteliği hususunda, tazminat, ikramiye, ücret,
işsizlik tazminatı, sigorta ve kendine özgü bir kurum olduğu yönünde birçok
görüş mevcuttur.41 Kanaatimce, kıdem tazminatı iş hukukuna has, işçinin işini
kaybetme olgusuna dayalı, kıdem esası üzerine kurulu özel bir tazminat türü
olarak yorumlanabilir. Kıdem tazminatının hukuki niteliğine atılan görüşlerden birini benimsemek yerine, kıdem tazminatının belirli bir kalıba sokulamayan kendine özgü bir kurum olduğunu kabul etmek yerinde olacaktır.
1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesine göre; belirli şartların bir araya
gelmesi halinde işverene yükletilen kıdem tazminatı, ücretin bir kısmı değildir.
Yargıtay’ın bir Kararında da ifade edildiği üzere; “…Kıdem tazminatı ücret
kavramı içinde düşünülemez. Kıdem tazminatı kanundan doğan bir tazminat hakkıdır…” (Yarg. 9.HD. 17.9.1964 T, 1964/6250 E. ve 1964/5809 K.)42
Yukarıda belirtilen tanımlardan yola çıkarak işçinin kıdem tazminatına
hak kazanabilmesi için, her şeyden önce iş kanuna tabi işçi olma, iş sözleşmesinin Kanunda gösterilen fesih halleri veya işçinin ölümü ile son bulmuş ve
işçinin en az bir yıl çalışmış olması gerektiği belirtilebilir.
Kıdem tazminatının hesaplanması bakımından da çok büyük önem
arz eden kıdem süresinin hesabında, kıdemin başlangıç tarihi, 1475 Sayılı
Yasa'nın 14. maddesinin 1. fıkrasında belirtildiği üzere, işçinin işe başladığı
tarihtir. Başka bir deyimle, işçinin işe başladığı tarih fiilen çalışmaya başladığı
tarihtir. Mesela, taraflar iş akdini yapmışlar ancak işe başlama tarihi ileri bir
tarih olarak belirlenmişse, kıdem süresi bu tarihten itibaren başlatılacaktır.43
1. Kıdem Tazminatına Alternatif Bir Çözüm Önerisi Olarak, Kıdem
Tazminatının İşverenlerin Sorumluluğunda Bir Fondan Karşılanması
Kıdem tazminatı yükünün tamamıyla işverenin üzerinde bulunması ve –İş
Kanunu'nda öngörülmesine karşılık- henüz bir Kıdem Tazminatı Fonunu'nun
kurulmamış olması, küçük ve orta ölçekli işletmeleri mali açıdan zor durumda bırakmakta, istihdamda daralma ve gereğinden fazla işçi devri gündeme
gelmektedir. Kıdem tazminatı yükü, işletme maliyetlerini çok fazla artırdığından hem yatırımları olumsuz etkilemekte hem de mamul fiyatlarının, dolayısıyla enflasyonun artmasına neden olmaktadır.44
4857 sayılı İş Kanunu hazırlanması sırasında Bilim Kurulu, kıdem tazminatını da kapsayan bir İş Kanunu'nun hazırlanmasını ilke olarak benimsemiştir. Bilim Kurulu, sorunu siyasal otoritenin tercihine bırakmıştır. Ancak, hükümetin kıdem tazminatı ile ilgili bir fon kurulmasını uygun bulması halinde,
yardımcı olmak için, bir fon taslağı hazırlamış ve İş Kanunu taslağı ile birlikte
hükümete sunmuştur (2002).
41
42
43
44

ERGİN, Berrin, Türk İş Hukukunda Kıdem Tazminatı'nın Geçirdiği Safhalar, 1989, s.29 vd.
REİSOĞLU, Seza, Hizmet Akdi Mahiyeti-Unsurları-Hükümleri, Ankara 1968, s.50.
SÜZEK, Sarper, age, s.566.
USTA, Osman, İş Kanunu'ndan Doğan Kıdem Tazminatı ve Uygulaması, Ankara 1994, s.543.
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4857 sayılı İş Kanunu’nun Geçici 6. Maddesinde, “Kıdem tazminatı için bir kıdem tazminatı fonu kurulur. Kıdem tazminatı fonuna ilişkin
Kanun'un yürürlüğe gireceği tarihe kadar işçilerin kıdemleri için 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesi hükümlerine göre kıdem tazminatı hakları
saklıdır.”şeklinde bir ifadeye yer verilmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise TBMM’ne yeni bir taslak getirmemiş, Bilim Kurulu tarafından hazırlanan taslak üzerinde tartışmaların yapılmasını tercih etmiştir. 45
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın hazırladığı Kıdem Tazminatı
Yasa Taslağı ise henüz taslak olarak yayınlanmamakla birlikte bir süredir, yazılı ve görsel basında gündemi meşgul eden bir konudur. Öncelikle bu taslakta
Kanun'un yürürlük tarihinden önceki hizmet sürelerine ilişkin kıdem tazminatından, eski kanun hükümlerine göre işverenlerin kişisel sorumluluğunun
devam edeceği öngörülmüş, böylece işçilerin kazanılmış hakları korunmuştur.
Üzerinde çalışılan taslakta, her yıl için 30 günlük ücret yerine, 15 günlük
ücretin kıdem tazminatının hesabında esas alınmasının öngörüldüğü belirtilmiştir. Bunun dışında, işçi, 2 yıl çalışıp bir maaş kıdem alacaktır.
Fon çerçevesinde bir tür emeklilik ikramiyesine dönüştürülen bu tazminat, işçinin değişik işverenlere ait işyerlerindeki kıdem tazminatı primi ödenen
tüm hizmet sürelerini kapsayacak, iş ilişkisi hangi nedenle sona ermiş olursa
olsun işçi, hizmet birleştirmesinden yararlanacak, kıdem tazminatının ödenmemesi ihtimali ortadan kalkacaktır.
1475 sayılı İş Kanunu’nun kıdem tazminatını düzenleyen 14. maddesinde
önemli değişiklikler yapan 12.7.1975 tarihli ve 1927 Sayılı Kanun'un gerekçesinde “...kıdem tazminatı müessesesinin, işçilerin gelir ve iş güvenliğini (güvencesini) sağlayıcı, gereksiz işten çıkarılma işlemlerinin işçi aleyhine doğurduğu
sonuçları giderici” bir müessese olduğu ve bu yolla işverenlerin sıradan ve
önemsiz sebeplerle işçilerin işine son verici davranışlarını frenleyici bir etki
yapabileceği belirtilmiştir.46
İşverenin ekonomik zorluklarla karşılaşması sonucu toplu işten çıkarma
durumunda veya işyerinin başka bir yere taşınmasında yeni işyerine gitmek
istemeyen işçilerin kıdem tazminatlarının ödenmesi büyük sıkıntıları ortaya
çıkarmaktadır. İşverenin sorumluluğu altında yaşlılık, emeklilik, malulluk,
ölüm ve toptan ödeme hallerine mahsus olmak şartıyla Devletin %50’den fazla
hisse sahibi olduğu bir banka veya kurumda fon tesis edebileceği öngörülmüş
ise de fon tesisi ile ilgili kanun henüz çıkarılmadığından, mevcut düzenlemeye
göre kıdem tazminatı doğrudan doğruya ödenmeye devam etmektedir.47
45 Kıdem Tazminatı ve Kıdem Tazminatı Fonunun İktisadi Ve Sosyal Sonuçları, http://sablon.
sdu.edu.tr/fakulteler/iibf/dergi/files/2011-3-15.pdf, 09.08.2012.
46 http://books.google.com.tr/books?id=pqrCQgyO0swC&pg=PA71&lpg=PA71&dq=12.7.1975
+1927+say%C4%B1l%C4%B1&source=bl&ots=pcJCB18O7s&sig=NMbWeLXT_38uDMoJE
oPPBTzU5QI&hl=tr&sa=X&ei=m39hUKn3Ic_FtAao9IDAAQ&sqi=2&ved=0CCQQ6AEwAQ#
v=onepage&q=12.7.1975%201927%20say%C4%B1l%C4%B1&f=false, 06.09.2012.
47 GÜNAY, Cevdet İlhan, İş Kanunu Şerhi, c.1, Ankara 2001, s.567.
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22 Haziran 1982’de kabul edilerek, 23.11.1985 tarihi itibariyle yürürlüğe
giren “Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 sayılı ILO Sözleşmesi”ni Türkiye 9 Haziran 1994 tarih ve 3999 Sayılı Kanun'la
onaylamıştır. İş akdinin işveren tarafından feshinde kapsamı, sınırları ve yöntemi belirleyen Sözleşme, “tüm ekonomik faaliyet alanlarını ve hizmet ilişkisi
ile çalışan herkesi kapsamaktadır” (158/2.m).
“Kıdem Tazminatı Ve Gelirin Korunmasına İlişkin Diger Şekiller” başlıklı
bölümünde; “Hizmet ilişkisine son verilen bir işçi, ulusal mevzuat ve uygulamaya uygun olarak aşağıdaki haklardan yararlanır; a) Miktarı, diğer unsurların yanı sıra, hizmet süresine ve ücret seviyesine göre belirlenecek ve
doğrudan işveren tarafından veya işverenlerin katkısıyla oluşturulmuş bir
fondan ödenecek bir kıdem tazminatı veya işten ayrılma nedeniyle doğan
başka haklar...”şeklinde ifade edilerek, kıdem tazminatının doğrudan işveren
tarafından karşılanabileceği gibi “bir fondan da ödenebileceği” öngörülmüştür.
Taslağın 14. maddesine göre Fon Kanunu’nda yapılacak değişiklikle işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmak, çalışanların vasıflarını yükseltmek ve
teknolojik gelişmeler nedeniyle işsiz kalanları başka alanlara yönlendirmek
için yapılacak gider miktarı da yükseltiliyor. Mevcut yasada Fonun sadece
prim gelirlerinin yüzde 30’u bu tür giderler için ayrılabiliyordu. Yeni düzenlemede ise ‘prim’ sözcüğü kaldırılarak Fon’un tüm gelirlerinin yüzde 30’unun bu
tür giderler için kullanılabileceğinin önü açılıyor. Ayrıca Yeni taslakta önceki
kanundan farklı olarak askere gidecek olanlar ve evlenen kadınlar için ise özel
bir hüküm yer almıyor. İşçinin mevcut durumda kıdem tazminatına hak kazanabileceği hallerin (haklı nedenle fesih, evlilik, askerlik gibi) ortadan kalkması
olumsuzluğa sebep olacaktır.
Zira, tasarıda işçinin fonda birikmiş kıdem tazminatını alabilmesi, sadece
“emeklilik” ve “adına en az on yıl prim ödenmiş olması” şartına bağlanacaktır. Bu şartları taşımayan örneğin, dokuz yıllık kıdemi olan bir işçi, 4857/24
maddesiyle kendisine tanınmış olan “haklı sebeple sözleşmeyi fesih hakkını”
kullanamayacaktır. Yeni tasarıya göre işverenlerden alınan kıdem primleri bireysel emeklilik şirketlerinin fonları tarafından yatırıma yönlendirilecek. Kıdem primlerinin yatırılacağı şirketi işveren seçecek. Ancak bu primlerin değerlendirileceği fonların seçimini ise çalışanlar yapacaktır.48
B. KIDEM TAZMİNATININ HESAPLANMASI
Kıdem tazminatına hak kazanılması koşullarında olduğu gibi, kıdem tazminatına esas olan sürenin hesaplanmasında da 4857 sayılı İş Kanunu’nun
Geçici 6. maddesi uyarınca halen yürürlükte bulunan 1475 Sayılı Kanun’un
14. maddesi hükümleri uygulanmaktadır. Bu maddede; “...işçinin işe başladığı tarihten itibaren...”şeklinde ifade edildiği üzere, işçinin fiilen işe başladığı
tarih, kıdem süresinin başlangıcı olarak kabul edilmektedir.49
48 http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/ShowNew.aspx?id=20963842, 07.08.2012.
49 KARAKAŞ, İsa, Kıdem Tazminatı İhtilafları ve Çözüm Yolları, Ankara 2006, s.53.
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Kanun koyucu ilgilileri kıdem tazminatının hesaplanması ve miktarında
tamamen serbest bırakmamış, hesaplama yöntemi ve ulaşılacak miktar bakımından bazı sınırlamalar öngörmüştür. Bu sınırlamalar işçinin belli bir kıdemi
olması, hesaplanacak kıdem tazminatının her yıl için işçinin 30 günlük ücreti
olacağı ve birden fazla kıdem tazminatı ödenemeyeceği şeklinde sıralayabiliriz.
Ancak bu 30 günlük süre İş K. md. 14/XII’de belirtildiği üzere, iş sözleşmeleri
ve TİS’leri ile işçi lehine arttırılabilecektir. Kıdem tazminatının, işçinin örneğin
45 veya 50 günlük ücreti üzerinden ödeneceği kararlaştırılabilecektir.
Çalışılan her tam yıl için ödenen ücret tutarı, iş sözleşmesinin sona erdiği
tarihte işçinin almakta olduğu ücretin 30 günlük tutarıdır. Eski düzenlemede
ise, söz konusu 30 günlük süre 15 gün olarak yer almaktaydı. Bu nedenle
kıdem tazminatının hesaplanması ve miktarı özelikleriyle incelenmesi gerekmekte olup, aşağıda işçinin kıdem tazminatının miktarının hesaplanmasında
en önemli öğe olan işçinin çalışma süresi ve ücreti ele alınacaktır.50
1. İşçinin Hizmet Süresi:
Kıdem tazminatının varlığından yani ortaya çıkabilmesinden ve istenebilmesinden bahsedebilmek için ilk koşul (diğerlerinin de bulunması koşuluyla)
işçinin kıdem tazminatına hak kazandırabilecek bir süre hizmetinin bulunması gerekir. Buna “asgari kıdem koşulu” denilir. Kanun'un düzenlemesi gereği
işçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için en az bir yıl çalışmış olması
gerekir. Eğer işçinin kıdemi bir yıldan azsa işçiye kıdem tazminatı ödenmesi
mümkün değildir. Keza bir yıldan daha az bir süre ise kıdem durumunda kıdem tazminatı ödeneceği öngörülen bir sözleşme de geçersizdir.51
Kıdem tazminatına esas toplam hizmet süresi belirlenirken öncelikle bir
tam yıllar saptanacak bundan sonra da bir yıldan az olup da yıldan artan
süreler bulunup bulunmadığına bakılacaktır. Yıldan artan süreler de toplam
hizmet sürelerinden sayıldığından bu süreler de aynı oran üzerinden hesaplamaya dahil edilir. (İş K. md. XIV/I son cümle)
Kıdem tazminatının hesabında göz önünde tutulan kıdem, işçinin işe başladığı tarihten iş sözleşmesinin sona erdiğinin kabulü gerekli bulunan tarihe
kadar geçen tüm süreyi kapsar ve belirgin olarak askıda kalma durumlarını da
mevsimlik ve kampanya işlerinde iş sözleşmesinin tatile uğraması hali ayrık
olmak üzere içerir. Bu bağlamda kıdem süresinin hesaplanması için belirtilen
kıdem süresinin başlangıcı ve sonu önemlidir.52
a. Kıdem Süresinin Başlangıcı
Kıdem süresinin işlemeye başladığı tarih, işçinin fiilen çalışmaya başladığı
tarih, eş deyişle işçinin edimini işverenin emrine hazır bulundurmaya başla50 ODYAKMAZ, Nevzad, BAYAZIT, Sancar, BAYER, İsmail, Kıdem Tazminatı, Ankara 1985,
s.208.
51 ABBASGİL, Cengiz, Kıdem Tazminatı ve Uygulaması, İstanbul 1994, s. 175.
52 ÇENBERCİ, Mustafa, İş Kanunu Şerhi, 6.Bası, Ankara 1986, s.474.
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dığı tarihtir. Bu durum genel kuralı ifade etmektedir. Ancak hizmet sözleşmesinde gösterilen işe başlama tarihi ile fiili işe başlama tarihinin farklı olması
durumunda farklı bir yol izlenecektir. Sözleşme işe başlama tarihinden daha
sonra yapılmış olsa dahi Kanun, sürenin başlangıcını işçinin fiilen işe başladığı
tarih olarak belirlemiştir.53
İş K. md. 14/1’de “… işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin
devamı süresince…” ibaresi ile fiili iş ilişkisinin gerçekleştiği tarihin kıdem
tazminatının hesabında başlangıç olacağını açıklamıştır. Yine aynı şekilde İş
K. md. 62 ile iş süresinden sayılan haller düzenlenmiş ve fiilen çalışma ilişkisi
prensibi düzenlenmiştir. İşçinin işinde ve işverenin her an emrinde hazır halde
bulunarak geçirdiği sürelerin iş süresinden sayılacağını kabul etmiştir.54
Kıdem süresinin başlangıcının hesaplanması bakımından bazı özellikli durumlar vardır. Bu durumlar;
• Sözleşmeye Deneme Süresi Konulması: Bu deneme süresi kıdem tazminatının hesabında dikkate alınır. Yani kıdem süresinin başlangıcı
deneme süresinin başlangıcı sayılır. Çünkü, deneme süresindeki çalışma da hizmet ilişkisinin bir parçasıdır.
O halde deneme süreli iş sözleşmesinin yapılması halinde, deneme
süresi ile işçinin herhangi bir nedenle çalışmadığı süreler de kıdeme
sayılır.55
Yargıtay da bir Kararında “Gerçekten davacının denemeye tabi tutulduğu ve davalının deneme süresine ait çalışmayı bildirmediği doğrulanırsa deneme süresinin de kıdem tazminatı süresine dahil edilmesi
gerekir.” şeklinde hüküm kurmuştur.56
• İşe Başlayan İşçiye İş Verilmemesi: Kıdem süresinin başlangıç tarihi
işe başlayan işçiye iş verilmemesi halinde değişmez. Sürenin başlangıç
tarihi, işçinin edimini işverenin buyruğuna hazır hale getirdiği tarihtir.
(İş K. md. 62)
• Asgari Çalışma Yaşından Önce Çalışmaya Başlanmış Olması: Yargıtay’ın
da bu yönde almış olduğu kararlara dayanarak hizmet sözleşmesinin
baştan itibaren hükümsüz sayılması uygun olmamakta ve küçüğe işçi
sıfatının sağladığı hakların tanınması gerekmektedir.57
• 18 Yaşını Bitirmiş Çıraklar ve Konut Kapıcıları İse: 1248 Sayılı Yasa ile
iş Kanun'un kapsamına alındıklarından, kıdem sürelerinin başlangıç
tarihi bu yasanın yürürlüğe giriş tarihi olan 03.04.1970 tarihidir.
53
54
55
56
57

CUHRUK, Mahmut, Kıdem Tazminatı ve Uygulaması, Ankara 1978, s.12.
ERGİN, Berrin, age, s.90.
ÇELİK, Nuri, age, s.285.
Yarg. 9. HD, 20.6.1988 T, 1988/5193 E., 1988/6803 K, Tekstil İşveren D, Nisan 1989, s.15.
Yarg. İBK, 18.06.1958 T, 1958/20 E, 1958/9 K, bkz, www.kazanci.com.tr, 06.08.2012.
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b. Kıdem Süresinin Sonu
Kanun koyucu, hizmet sözleşmesinin sona erme tarihini, kıdem süresinin
de sonu olarak belirtmiştir. Ancak, kıdem tazminatı ödenmesini gerektiren
süreninin bitimi, işçinin işten ayrılışına, hizmet sözleşmelerinin son bulma
biçimlerine göre değişiklik gösterir;
• Sözleşmenin İşveren Tarafından Bildirim Öneli Verilmek Suretiyle
Feshedilmesi Hali: Hizmet sözleşmesinin bitiş tarihi, bildirim önelinin
bitiş tarihi olur. Bu nedenle kıdem süresinin sonu da önelin sona erdiği tarihtir. Bu konuda fesih bildiriminin yapılış tarzı önemli değildir.
Fesih bildirimi ister usulüne uygun olarak yapılsın ister usulsüz yapılsın sözleşme, bildirim sürelerinin bitiminde sona erecektir.
Sözleşme süresiz bildirim ile sona erdirilmişse, bildirimin işçiye ulaştığı tarih hizmet sözleşmesinin sonu kabul edilir. 58
• Sözleşmenin Süresiz Fesih Bildirimi ile Sona Erdirilmesi Hali (Haklı
Nedenle Derhal Fesih): (İş K. md. 24, 25) Bir tarafın iradesini karşı
tarafa yönelttiği anda hizmet sözleşmesi sona erer. Kıdem süresinin
sonu, fesih bildiriminin yapıldığı tarih olur. Feshi bildirim hakkı kötüye kullanılmışsa, feshin hüküm doğurduğu tarih kıdem süresinin
sonudur. İş sözleşmesi, fesih bildirimi yoluyla neticelenmişse bildirim
koşullarına işverence uyulup uyulmamasına bakılmaksızın ihbar sürelerinin bitimi, bildirimsiz fesihte ise bildirimin yapıldığı gün, kıdemin
sonu olmaktadır.59
Yargıtay bir Kararında da, “Hizmet sözleşmesinin feshi, bozucu yenilik doğuran bir hak olup kullanılmasıyla hukuki sonuçlarını doğurur.
Bu irade beyanının karşı tarafa ulaşması gerekmez.”şeklinde ifade
edilmiştir. (Yarg. 9.HD. 7.5.1982 T., 1982/3588 E. ve 1982/4599 K.)60
Feshi bildirim hakkının kullanılması, işçinin kıdem tazminatı dahil
birtakım işçilik haklarını engelleme amacını güdüyorsa ve bu ispatlanmışsa, işçi, İş K. md.17 hükümleri uyarınca bu haklarını tazmin
ettirme yoluna gidebilir.61 Bununla birlikte, İş Sözleşmesinin kıdem
tazminatı gerektirmeyecek şekilde sona erdiğinin ispatı işverene düşmektedir.
• İşçinin Hastalığı Hali: Bu hal de işçinin çalışmış gibi sayıldığı haldir.
Bu sebeple kıdem süresi hesabında dikkate alınır. Ancak, Yargıtay’ın
aradığı kriter hastalık süresince çalışılamayan sürenin “makul” bir
süre olmasıdır.62
58
59
60
61
62

USTA, Osman, İş Kanun'undan Doğan Kıdem Tazminatı ve Uygulaması, s.192.
KARAKAŞ, İsa, age, s.54.
USTA, Osman, İş Kanunu'ndan Doğan Kıdem Tazminatı ve Uygulaması, s.193.
PENPE, Esat, 1475 Sayılı Kanun'dan Doğan Kıdem Tazminatı ve Uygulaması, 1995 İstanbul, s.46.
TARHAN, Leyla, Kıdem Tazminatı ve Uygulama Sorunları, İstanbul 1988, s.118.
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• Grev Lokavtta Geçen Süreler: 2822 sayılı TSGLK md. 42’de “grev ve
lokavt süresince hizmet akitleri askıda kalan işçilere bu dönem için,
işverence ücret ve sosyal yardımlar ödenmez, bu süre kıdem tazminatının hesaplanmasında dikkate alınmaz.” şeklindedir.
• İşçinin Tutukluluğunda Geçen Süreler: İşveren, İş K. md. 25/2’ye (“İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir
tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.”) dayanarak sözleşmeyi devamsızlıktan, bildirimsiz
olarak feshedebilir. Bu durumda tutuklulukta geçen süre kıdemden
sayılmaz. Ancak işçinin kusuru dışında tutuklanması ve beraat etmesi
durumunda işverenin bildirimsiz fesih hakkı yoktur.
Böyle bir durum gerçekleştiği takdirde, işçi kıdem hakkı kazanır. Yargıtay, kıdem süresini, tutuklama tarihine kadar kabul etmiştir, tutukluluk süresini kıdemden saymamıştır.63
• İşçi Yıllık İzindeyken Hizmet Sözleşmesi Feshedilmişse: Bu halde, kıdem süresinin sonu iznin bitiş tarihi olarak değil, genel kurala uygun
olarak feshin yapıldığı tarihtir.
• İşçi, Muvazzaf Askerlik Ödevi Dışında Silah Altına Alınmış veya Bir
Kanun'dan Doğan Çalışma Ödevi Yüzünden İşinden Ayrılmışsa: İş K.
md. 31 uyarınca işçinin hizmet akdi işinden ayrıldığı günden başlayarak iki ay sonra feshedilmiş sayılır. Bu süre içinde hizmet sözleşmesinin feshedildiği bildirilmiş olsa bile, fesih için Kanun'un gösterdiği
önel bu sürenin bitiminden itibaren işlemeye başlar. Ancak, muvazzaf askerlik nedeniyle ayrılmışsa, hizmet sözleşmesi bildirimli olarak
feshedileceğinden, daha önceki bildirimli fesih haline ilişkin hususlar
geçerlilik kazanır.
• Mevsimlik İşlerde: Mevsim sonunda işveren işçiye yeni mevsimde işe
alınmayacağını ihbar ederse, hizmet sözleşmesi mevsimin bitmesiyle
son bulur. Ancak, işveren böyle bir ihbarda bulunmazsa, yeni mevsime
kadar hizmet sözleşmesi askıya alınmış olur ve yeni mevsimde işçiye
iş verilmezse, hizmet sözleşmesi yeni mevsimin başında bozulmuş sayılır.64 Yargıtay’ın görüşü de bu doğrultudadır.65
• Ekonomik Nedenlerle İşyerinin Kapatılması Hali: Bu halde, işverenin,
işyerini kapatma iradesini açıkladığı tarihte karşılıklı hak ve borçlar
sona erer ve bu tarih de kıdem süresinin sonu sayılır.

63 Yarg. 9. HD. , 23.01.1984 T. 1983/10248 E. , 1984/526 K., www.kazanci.com.tr, 06 06.08.2012.
64 ÇELİK, Nuri, age, s. 291.
65 Yarg. HGK, 12.3.1986 T, 1984/9-611 E, 1984/225 K, www.kazanci.com.tr. 06.08.2012, Yarg. 9.
HD, 28.2.1995 T, 1994/18497 E, 1995/9786 K, Çimento İşveren Dergisi, Mayıs 1995, s.28, Yarg.
9 HD. 9.5.2005 T, 2004/27370 E, 2005/15986 K, Legal İHD, 2005/7, s.1267-1268.

İhbar ve Kıdem Tazminatı... • Av. Bengisu GÜRSES

221

• Hizmet Sözleşmesinin İşçinin Ölümü ile Son Bulması: Hizmet sözleşmesi ölüm ile son bulmuşsa, işçinin kıdem süresinin sonu işçinin
ölüm tarihidir.66
c. Kıdem Süresinin İşlemesi
Genel kural, kıdem süresinin fiili çalışma ile başlaması ve hizmet sözleşmesinin sona ermesi ile de sona ermesidir. Aralıksız çalışma durumunda
kıdem süresinin hesabı herhangi bir özellik ihtiva etmediğinden, genel kural
hükümlerine göre değerlendirilir. Ancak bazı durumlarda yani işçinin aralıksız olarak aynı işverenin nezdinde ve aynı işyerinde aynı nitelikte çalışmadığı
hallerde kıdem süresinin belirlenmesi bazı özellikli durumlar içerir. Bu durumdan başlıcaları aşağıda incelenecektir:
aa. Aynı İşverene Ait İşyeri veya İşyerlerinde Çalışma
Devam eden hizmet sözleşmesine dayanılarak çalışılması halinde, kıdemin
tespitinde kanun aynı işverenin farklı işyerlerinde geçen çalışma süresini bir
bütün olarak ele almış ve bu işyerlerindeki hizmet sürelerinin toplamını esas
almıştır. 1475 sayılı İş K. md. 14/II’e göre ise, “İşçilerin kıdemleri, hizmet
akdinin devam etmiş veya fasılalarla yeniden akdedilmiş olmasına bakılmaksızın aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde çalıştıkları süreler göz
önüne alınarak hesaplanır.” Bu hüküm, aynı hizmet sözleşmesinin bütünlüğü
ile ilgilidir. Bir hizmet sözleşmesi ile çalışılmış olunması halinde, bunun birden çok hizmet sözleşmesi gösterilmesinin önüne geçirilmesi amaçlanmıştır.67
Görüldüğü gibi, kıdem süresinin belirlenmesinde işçinin çalışmalarının
mutlaka işverenin aynı işyerinde sürdürülmüş olması aranmamış, aynı işverenin değişik işyerlerinde geçirilmiş olan sürelerin de birleştirileceği öngörülmüştür.
Aralıklı çalışma halinde ise, eğer işçinin önceki hizmet sözleşmesi kıdem
tazminatını gerektiren bir şekilde sona ermiş ise, kıdemi en son hizmet sözleşmesi ile çalışmaya başladığı tarih olacaktır. Yargıtay’ın da belirttiği üzere, yeter
ki bu halde hakkın kötüye kullanılması amacı güdülmesin.68
bb. İşyerinin Devir ve İntikali
İş K. md. 6’da belirtildiği üzere, iş yerinin devri halinde hizmet sözleşmesi
otomatik olarak yeni işverenle aynen devam ettiğinden sırf devir nedeniyle kıdem tazminatı hakkı doğmaz. Ayrıca söz konusu devir bir haklı nedenle fesih
sebebi de olmadığından işçi hizmet sözleşmesini feshetmek suretiyle kıdem
tazminatı isteyemez.69
O halde, işyerinin devredilmesi halinde, devralan işverenle aynen devam
66
67
68
69

PENPE, Esat, age, s.50.
KARAKAŞ, İsa, age, s.56.
Yarg. 9. HD. 08.09.1983 T. 1983/4278 E, 1983/6651 K, bkz, www.kazanci.com.tr , 06.08.2012.
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eden hizmet sözleşmesi devirden sonra kıdem tazminatı ödenmesini gerektiren bir koşulla sona ererse kıdem tazminatının hesabında her iki işveren nezdindeki hizmet sürelerinin toplamı göz önünde tutulur. Ancak burada önem
arz eden husus söz konusu kıdem tazminatının hangi işverenin sorumlu olacağıdır. Bu husus şu şekilde çözümlenmiştir: 1475 sayılı İş Kanunu'nun 1927
Sayılı Kanun ile değişik 14. maddesine göre, “12/7/1975 tarihinden, itibaren
işyerinin devri veya herhangi bir suretle el değiştirmesi halinde işlemiş kıdem tazminatlarından her iki işveren sorumludur. Ancak, işyerini devreden
işverenlerin bu sorumlulukları işçiyi çalıştırdıkları sürelerle ve devir esnasındaki işçinin aldığı ücret seviyesiyle sınırlıdır. 12/7/1975 tarihinden evvel,
işyeri devrolmuş veya herhangi bir suretle el değiştirmişse devir mukavelesinde aksine bir hüküm yoksa işlemiş kıdem tazminatlarından yeni işveren
sorumludur.”70
cc. İşçinin Kısmi Çalışması Halinde Kıdem Süresi
İşyerinde kısmi süreli olarak çalışan bir işçi söz konusu ise, kıdemin sadece onun, işyerinde fiilen çalıştığı ve çalışmış sayıldığı günlerin toplamından
mı ibaret olacağı yoksa fiilen çalışıp çalışmadığına bakılmaksızın iş akdinin
devamı süresinin mi dikkate alınacağı açıklığa kavuşturulmalıdır.
Öncelikle belirtmek gerekir ki 4857 Sayılı Yasa'nın 13/II. md.si, kısmi süreli çalışan işçiyi, ayrımı haklı kılan bir neden olmadıkça, tam süreli işçiden
farklı bir işleme tabi tutmamıştır. Kısmi süreli işçi bakımından kıdem süresi
hesaplanırken kanaatimce iş akdinin devam süresi göz önünde tutulmalıdır.
Zira, 1475 Sayılı Yasa'nın 14. maddesinde de kıdem süresinin hesabında sadece haftanın çalışılan günlerinin hesaba katılması yönünde bir hüküm bulunmamaktadır. Yargıtay ise, önceki kararlarında aksi görüşü savunmasına
rağmen yeni tarihli kararlarında, kısmi süreli olarak çalışan bir işçinin kıdem
tazminatı hesabına esas hizmet süresinin belirlenmesinde iş sözleşmesinin
başlangıcı ile sona ermesi arasındaki çalışan ve çalışılmayan günler ayrımı
yapılmaksızın tüm sürenin göz önüne alınması gerektiği görüşündedir.71
dd. Çıraklıkta Geçen Sürelerin Kıdeme Etkisi
Çıraklar, sadece iş sağlığı ve güvenliği açısından 4857 sayılı İş Kanunu
kapsamında bulunmaktadırlar. Anılan Kanun kapsamında işçi statüsünde bulunmadıklarından, kıdem tazminatından yararlanamazlar. Çıraklıktan sonra
işçi statüsünde çalışılmış olsa bile, çıraklıkta geçen süreler kıdem tazminatı
hesabında dikkate alınmaz.
ee. Mevsimlik İşte Çalışan İşçinin Kıdemi
Mevsimine göre yılın belirli dönemlerinde faaliyet gösteren işletmelerde
veya işin niteliği gereği belirli mevsimlerde yapılan işlerde çalışmaya mevsimlik çalışma denilmektedir.
70 SÜZEK, Sarper, age, s.578.
71 Yarg. 9.HD. 27.09.2000 T. 2000/8184 E, 2000/12733 K, bkz. www.kazanci.com.tr, 08.08.2012.
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Mevsimlik işlerde, kıdem ve ihbar süresi, her yıl çalışılan veya çalışılmış
gibi sayılan sürelerin toplanarak bulunması gerekmektedir. Mevsimlik işlerde
mevsim sonunda, işveren işçiye yeni mevsimde işe alınmayacağını ihbar ederse iş sözleşmesi, mevsimin bitimiyle bu tarihte bozulmuş sayılır. İşveren böyle
bir ihbarda bulunmazsa yeni mevsime kadar iş sözleşmesi askıya alınmış olur
ve işveren, yeni mevsim başladığında işçiyi işe almazsa iş sözleşmesi önceki
mevsim sonu değil; işçinin yeni mevsim başında işe alınmaması ile bu tarihte
bozulmuş olur.72
Yargıtay da sözleşmelerinde hüküm bulunmadıkça her mevsimdeki çalışmanın bir tam yıl sayılamayacağını kabul etmiş bulunmaktadır.73 Zira, Yargıtay, mevsimlik işlerde hizmet sözleşmesinin her mevsim sonu son bulmadığını, yeni döneme kadar askıda kaldığını ve hizmet akitleri ardı ardına yapıldığı
takdirde bunun zincirleme hizmet sözleşmesine dönüşeceği görüşündedir.
Ancak, yukarıda yer alan kararında da belirtildiği gibi, bir başka kararında
da kıdem sürelerinin hesaplanmasında hizmet sözleşmesinin askıda kaldığı
sürelerin dikkate alınmayacağı yönünde karar vermiştir.74
ff. Aynı veya Değişik Kamu Kuruluşlarında Çalışma Halinde
Kamu kesiminde işveren durumundaki kamu kuruluşlarında, aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde devamlı veya aralıklı olarak çalışan işçiye
ödenecek kıdem tazminatının hesabında bu çalışmaların bir bütün olarak göz
önünde bulundurulacağı kuralı uygulanacaktır.75
Buna uygun olarak, değişik kamu kuruluşlarına ait işyerlerinde çalışan
işçinin kıdeminin hesaplanmasında ayrı kuruluşlarda geçen çalışma süreleri
ise birleştirilmeyecektir. O halde, kıdemin hesabında sadece işçilikte geçen
süreler göz önüne alınacak, memur olarak geçirilen süreler ise dikkate alınmayacaktır.76
Ancak, 1475 Sayılı Kanun'un 14/IV. fıkrası bu konuda bir istisna getirerek, “ T.C. Emekli Sandığı Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu’na veya yalnız
Sosyal Sigortalar Kanunu’na tabi olarak sadece aynı ya da değişik kamu kuruluşlarında geçen hizmet sürelerinin birleştirilmesi suretiyle Sosyal Sigortalar
Kanunu’na göre yaşlılık veya malûllük aylığına ya da toptan ödemeye hak kazanan işçiye,bu kamu kuruluşlarında geçirdiği hizmet sürelerinin toplamı üzerinden son kamu kuruluşu işverenince kıdem tazminatı ödenir.” şeklindedir.
Bu noktada, işçinin kamu kuruluşlarında daha önce memur olarak geçirdiği
hizmet sürelerinin de kıdeminden sayılacağı sonucuna varılmaktadır. Buna
karşılık 1475 Sayılı Yasa'nın 14/V. maddesi, kıdem tazminatına ilişkin hizmet
birleşmesinde dikkate alınacak sürelerin Emekli Sandığı kanuna tabi olarak
72
73
74
75
76

USTA, Osman, İş Kanun'undan Doğan Kıdem Tazminatı ve Uygulaması, s.205.
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memur değil, işçi durumunda geçirilmiş süreler olduğu ve söz konusu düzenlemenin bununla ilgili olduğunu doğrulamaktadır.
Söz konusu madde, kamu kuruluşlarında işçinin iş sözleşmesinin daha
önce kıdem tazminatı ödenmesini gerektirmeyen şekilde sona ermesi suretiyle
geçen hizmet sürelerini kıdemin hesabına katmamıştır.
2. İşçinin Ücreti:
Kıdem tazminatının hesabında baz alınacak diğer bir temel unsur da işçinin ücretidir. Ücret net ve brüt ücret ayrımına tabi tutulduğu gibi çıplak ücret
ve giydirilmiş ücret diye de ayrılabilmektedir.Ücret ödeme sorumluluğu işverenin üzerinde kalmak koşuluyla ücretin bir başka kişi tarafında da ödenmesi
mümkündür. Keza ücretin aylık, haftalık vs gibi zaman esasına göre ödenmesi
mümkün olduğu gibi parça başı veya yüzde usulü gibi farklı biçimlerde ödenmesi yoluna da gidilebilir. Ayrıca ücretin temel ücret ve sosyal ücret biçiminde
ayrıldığı da belirtilmelidir. Kıdem tazminatına esas ücretse işçinin son ücreti
olduğu ve brüt (giydirilmiş) nitelik taşıdığı yasada açıkça belirtilmiş, ücretin
ödenme sistemine göre de bunun nasıl saptanacağı düzenlenmiştir. Eğer işçinin aldığı son ücret asgari ücretin altındaysa, o zaman kıdem tazminatı asgari
ücret üzerinden hesaplanacaktır.77
a. Kıdem Tazminatı Hesaplamasında Son Ücretin Tespiti
Kıdem tazminatının hesaplanmasında son ücret tespit edilirken işçinin
son brüt ücreti baz alınmaktadır. Bu nedenle, son brüt ücretin tespitinde aşağıda yer alan hususlara dikkat edilmelidir.
aa. Sabit Ücretle Çalışmada Son Ücret
Sabit ücret, ücretin saat, gün, hafta veya ay gibi zaman dilimleri esas alınarak saptanmasıdır. Kanunda sabit ücretle çalışanların kıdem tazminatlarının
son ücret üzerinden hesaplanması öngörülmüştür. Son ücret, iş sözleşmesinin
sona erdiği tarihte işçinin almakta olduğu geniş anlamdaki (asıl ücret ve ekleri)
ücretidir.78
Kıdem tazminatı hesaplanırken işçinin çalıştığı herhangi bir dönemdeki
ücret değil iş sözleşmesinin kıdem tazminatına imkan verir biçimde son bulduğu en son ücretin esas alınması gerekir. (İş K.md. 14/IX)
Şüphesiz işçinin en son aldığı ücretin ne olacağı yasal asgari ücretle ilgili
hüküm de dikkate alınarak iş sözleşmesinde veya TİS’nde açıkça belirtilmiş
olabilir. Böyle bir durumda işçinin kıdem tazminatından hesap edilecek ücreti
bu yöntemlerde belirlenen son ücrettir. Ancak zaman zaman işçinin aldığı son
ücretin tespitinde çeşitli sorunlarla karşılaşılmaktadır. Örneğin, iş sözleşmesini peşin parayla veya önelli fesih durumunda önelin bittiği gün yahut bitimini izleyen günlerde yürürlüğe giren TİS’deki ücret zamlarının dikkate alınıp
77 TUNÇOMAĞ Kenan, CENTEL Tankut, İş Hukukunun Esasları, 2. Bası, İstanbul 1999, s.217.
78 USTA, Osman, İş Hukukunda Akdin Feshinden Doğan Tazminatlar ve Uygulamaları, s.344.

İhbar ve Kıdem Tazminatı... • Av. Bengisu GÜRSES

225

alınmayacağı, TİS ile bağlantının nasıl gerçekleştiği ve işçinin bundan hangi
tarihten itibaren yararlanabileceği, ücretin sabit olmadığı durumlarda son ücretin nasıl saptanacağı, iş sözleşmesinin belirli süreli olup da süresinden evvel
işverence haksız feshi halinde işçinin son ücretinin nasıl belirleneceği gibi sorunlarla karşılaşılabilecektir. 79
Bu nedenle bu sorunlar aşağıda irdelenmiştir;
• İş sözleşmesinin gerekli bildirim önellerine uyularak feshinde, feshin bitimini izleyen günlerde yürürlüğe giren TİS’nin öngördüğü ücret
zammı dikkate alınarak belirlenmesi mümkün değildir. Bu durumda
bildirim önelinin son günü ödenen ücret ne ise işçinin son ücreti olarak kabulü gerekir.
• Bildirim önellerine hiç veya gereği gibi uyulmadan sözleşmenin feshi
durumundaysa yine verilmesi gerekli bildirim önelinin son günüdeki
ücretin son ücret olarak kabulü gerekir. O halde bu arada yürürlüğe
giren ve işçiye de uygulanabilecek bir TİS ile ücret zammı getirilmişse
son ücret bu zamlar da dikkate alınarak saptanmalıdır.
• İş sözleşmesinin işverence peşin parayla feshi durumunda, bilhassa
bildirim önelleri içinde yürürlüğe giren TİS hükmü gereği öngörülen
ücret zammının son ücret tespitinde dikkate alınıp alınmayacağı tartışmalıdır. Öğretide baskın görüş yine verilmesi gerekli bildirim önelleri
sonunda akdin sona ereceğini ve burada yürürlüğe giren bir ücret zammı varsa onun dikkate alınacağını belirtmektedir. 80
• Buna karşılık; Yargıtay, akdin önellere ait ücretin tamamı nakden ve
peşin olarak verilerek fesih iradesinin açıklanıp ulaştırıldığı anda son
bulduğu ve bu nedenle de fesih iradesinin işçiye ulaştığı gündeki ücretin son ücret olarak kabul etmektedir. Ancak peşin olarak ödenmemesi halinde bu önellerinin sonunda iş sözleşmesinin son bulacağını ve
bu nedenle de bu arada yürürlüğe giren bir TİS veya ücret zammı varsa
işçinin bundan yararlanabileceğini belirtmektedir.81
• TİS’nin imzası tarihinden sonra TİS tarafı işçi sendikasına üye olanlar
bu üyeliğin işverene bildirildiği tarihten itibaren TİS’den yararlanacaklarından işçinin bu başvurusunun işverenin eline ulaşmasından evvel
iş akdi feshedilen işçinin son ücreti TİS’e göre belirlenemez.82 TİS tarafı işçi sendikasının üyesi olan işçilerin iş sözleşmeleri TİS imzalanmadan evvel son bulursa işçinin TİS yararlanabilmeleri ancak TİS’de bu
yönde hüküm bulunmasına bağlıdır.83
• Her ne kadar işçinin ücreti hizmet akdi veya TİS ile düzenlenebilirse
79
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de iş kanuna tabi bir işçinin alacağı ücret yaşına göre saptanan asgari
ücretten aşağıya olamayacağından aksine bir anlaşmanın varlığı durumunda son ücret bu kararlaştırılmış akdi ücret değil yasal asgari ücret
olacaktır. Eş deyişle işçinin son ücretinin asgari yasal ücretten aşağı
olması mümkün değildir.84
• Bu arada belirtilmesi gereken önemli bir diğer nokta, ücretin maaş
bordrosu vs. ile ispatlanabileceğidir. Uygulamada sıkça bordrodaki ücretin gerçeği yansıtmadığı iddialarıyla karşılaşılıyorsa da işçinin kendi
imzasını taşıyan bir bordronun aksini ancak eş değer bir delille kanıtlanması mümkündür.

bb. Ücretin Sabit Olmadığı Hallerde Son Ücret
Önemli bir başka nokta ise, işçinin ücretinin sabit olmadığı durumlarda
son ücretin nasıl bulunacağı olmakla birlikte bu konuda yasa açık bir hüküm
getirerek sorunu çözüme kavuşturmuştur.
Buna göre parçabaşı, akort, götürü veya yüzde usulü ile çalışmalarda son
bir yıllık süre içinde ödenen ücretin, o süre içinde çalışılan günlere bölünmesiyle bulunacak ücret kıdem hesabına esas tutulur. (İş K. md. 14/IX) Ancak
bunun bir istisnası, son bir yıl içinde ücrete zam yapılması halinde, işçinin
işten ayrılma tarihi ile zammın yapıldığı tarih arasındaki ücretin aynı süre
içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle bulunacak miktar üzerinden hesaplanacaktır.85
b. Son Ücretin Giydirilmiş Ücret Olduğu
İş K. md. 14/X’a göre; “...kıdem tazminatına esas olacak ücretin hesabında 26. maddenin birinci fıkrasında yazılı ücrete ilaveten işçiye sağlanmış
olan para ve para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulur...” Buna göre, işçinin son ücreti tespit edilirken
temel brüt ücretinin yanında kanundan ve sözleşmeden doğan menfaatlerin de
tespit edilmesi gerekir. Bu nedenle bu menfaatlerin tespiti de önemlidir. Öncelikle bu menfaatler kanundan veya sözleşmeden doğmalıdır. Kanundan doğma
hususunda bir tereddüt bulunmamakla birlikte sözleşmeden doğma deyimine
gerek iş sözleşmesi gerekse TİS’nden doğmanın girdiği söylenebilir.
Ayrıca işverenin tek yanlı bir uygulaması olarak da başlasa iş koşulu haline gelmiş bir menfaatin de buraya dahil edilebileceğini söyleyebiliriz.86
Menfaatler sürekli bir nitelik taşımalıdır. Tesadüfi ve geçici, işverenin lütfuna dayalı bir ödeme niteliği taşıyan menfaatler kıdem tazminatı hesabında
dikkate alınmaz. Fakat uygulamada süreklilik kazanmasının tespitinde sorunla karşılaşılmaktadır.
84 CUHRUK, Mahmut, age, s.63.
85 TUNÇOMAĞ, Kenan, CENTEL, Tankut, age, s. 218.
86AKYİĞİT, Ercan; İş Kanunu,Deniz İş Kanunu ve Basın İş Kanun'unda Kıdem Tazminatı (Öğreti
ve uygulama), Ankara- 1999, s.658.
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Yargıtay da bu konuda kesin bir ölçü koymamıştır. Öğretide ise bir ek ödemenin azami bir yıl içinde tekrarlanması halinde bunun sürekli bir ödeme niteliğini edineceğini belirtilmektedir.
Son olarak, menfaatin para veya parayla ölçülebilir bir ödeme niteliğinde olması gerekir. Ancak, bu ödemelerin bir iş karşılığı olması gerekmez.
Yargıtay’ın uygulamalarında bulunabilen örnekleri şöyle sıralayabiliriz:
TİS ve sözleşmeyle belirlenen veya bunlarla tespit edilmese de işyeri uygulaması haline gelen ve süreklilik arz eden yemek bedeli, servis bedeli, işçilere
verilen konut yardımı, süt ve yoğurt yardımı, bayram harçlığı, kapıcı konutunda oturan kapıcıya sağlanan menfaat ve ikramiye, vardiya primi, sigorta ücreti
kıdem tazminatının hesabında dikkate alınırlar. Ancak işyerinde kullanılmak
üzere verilen kıyafetler, teşvik primi, öğrenci yardımı, satış primi, Tasarrufu
Teşfik Fonuna kesilen aidatlar, fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti, yıllık
izin ücreti, evlenme yardımı, doğum yardımı, ölüm yardımı, bakılan hasta başına verilen prim süreklilik arz etmediği gerekçesiyle kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmazlar.87
c. Son Ücretin Günlük Olduğu
İş K. md. 14/1’de, işçiye kıdeminin her yılı için 30 günlük ücret tutarında
tazminat ödeneceğini öngörülürken, kıdem tazminatına esas son ücretin, işçinin günlük ücreti olduğu da ifade edilmektedir. Bu nedenle işçinin günlük
ücretinin tespiti önemlidir. Ancak bazı özellikli durumlar karşısında somut
bir denklem kurulamadığından bu özelliklerin de bilinmesi gerekir. 88
aa. Ücretin Değişkenlik Arz ettiği Durumlarda Günlük Ücretin 		
Tespiti
Bu tip çalışmalarda (parça başı,akort,götürü veya yüzde usulü ile çalışmalarda) günlük ücret, son bir yıllık süre içinde ödenen ücretin, o süre içinde çalışılan günlere bölünmesiyle bulunacaktır. Ancak bunun bir istisnası, son bir
yıl içinde ücrete zam yapılması halinde, işçinin işten ayrılma tarihi ile zammın
yapıldığı tarih arasındaki ücretin aynı süre içinde çalışılan günlere bölünmesiyle işçinin günlük ücreti bulunacaktır (İş K. md.14/X). 89
bb. Sabit Ücretle Çalışma Durumlarında
Bu tip çalışmalarda ücretin ne kadar sürede bir verildiğine bakmak gerekir. İşçiye on beş günde bir veriliyorsa ücret 15, ayda bir veriliyorsa ücret 30’a
bölünmesi suretiyle işçinin günlük ücreti tespit edilir.90
87 IŞIK, Ekrem, Vergi ve Sigorta Mevzuatında İşveren ve Çalışanların Ücret, Harcırah ve Kıdem
Tazminatı Hesaplamıası ve Vergilendirmesi,1988, s.289-290.
88 KARAKAŞ, İsa, age, s.81.
89 ÇELİK, Nuri, age, s.299.
90 ODYAKMAZ, Nevzad, BAYAZIT, Sancar, BAYER, İsmail, age, s.208.
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cc. Mevsimlik Çalışmalarda
Yargıtay bu tip çalışmalarda günlük ücretin tespiti konusunda iki ayrı yöntem izlemektedir.
Birinci yöntemde işçinin çalıştığı mevsim süresince elde ettiği ücretin o mevsimde çalışılan ve çalışılmış sayılan günlere bölünmesi yoluyla işçinin günlük
ücretini saptamaktadır.91 Diğer yöntemde ise, yine çalışılan mevsimde alınan
ücretlerin (bir yıl olan) 365’e bölmesi yoluyla günlük ücreti tespit etmektedir.
3. Kıdem Tazminatının Hesaplanması Formülü
Yukarıda belirtildiği üzere, işçinin her bir hizmet yılı (kıdeminin her bir
yılı) için kendisine asgari 30 günlük ücret tutarında kıdem tazminatı ödenecek
ve bir yıldan artan süreler içinde orantılı bir ödeme yoluna gidilecektir. Keza
kıdem tazminatına esas olan ücret, işçinin en son aldığı giydirilmiş günlük
ücretin 30 katının kıdem yılı ile çarpımı sonucu bulunan miktardan ibaret
olacaktır. 92
Bu hesaplamayı şöyle formüle edebiliriz.
Toplam Kıdem tazminatı= (Kıdemi oluşturan yıl sayısı *
				
				

günlük ücret * 30) + (Artık Yıl Kıdem 		
Tazminatı) - %o 6,6 DV

Yıldan artan süreler içinse bir yıllık kıdem tazminatının, artık süreyle
orantılı olan kısmı, kıdem tazminatı olarak dikkat alınacaktır. Bu hesaplamayı
da şöyle formüle edebiliriz.
Artık süre Kıdem tazminatı = Artık Süre * 1 Yıl için Ödenecek Kıdem Tazminatı
						
365

Artık süreyi de içeren tüm süre için kıdem tazminatı ise, tam yıl(yıllar) için
ödenmesi gereken kıdem tazminatı ile artık süre için ödenen kıdem tazminatı
tutarından ibaret tek bir kıdem tazminatı olacaktır. Ancak bir yıllık kıdem tazminatına esas 30 günlük süre sözleşme ile artırıldığında, üst sınırı aşmamak
üzere kıdem tazminatı hesabı da arttırılmış süreye göre yapılacaktır.93
Yukarıda belirtilen formüller kapsamında kıdem tazminatının hesaplanmasını somut bir örnek ile açıklayacak olursak; hizmet süresi toplam 16 yıl
5 ay 19 gün olarak tespit edilen ve hesaplamanın yapıldığı Aralık-2005 tarihi
itibariyle 306-TL asgari ücret alan kapıcının kıdem tazminatı alacağı aşağıdaki
şekilde hesaplanacaktır.
İlk 16 yıl için 306 TL		

x 16 yıl		

= 4.896,00 TL

5 ay için 306 TL/12		

x 5 ay		

= 127,50 TL

91 Yarg. 9.H.D. 04.04.1985 T. E.1985/885,1985/3638 K. bkz. www.kazanci.com.tr , 04.09.2012.
92 USTA, Osman, İş Hukukunda Akdin Feshinden Doğan Tazminatlar ve Uygulamaları, s.622.
93 AKYİĞİT, Ercan, age, s.645.
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x 19 gün		
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=+ 15,93 TL

			

Toplam				

= 5.039,43 TL

			

%o 6,6 D.V. kesintisi			

= - 30,24 TL

		

Net Kıdem Tazminatı Alacağı

5.009,19 TL

Görüldüğü üzere, işçinin kıdem tazminatı hesaplanırken; senelik 30 günlük ücreti miktarında kıdem tazminatı alacağı yıl-ay-gün ayrı ayrı olarak hesaplanıp toplanmakta ve bulunan miktardan da %o 6,6 oranında DV. kesintisi
yapılmakta olup başka herhangi bir kesinti yapılmamaktadır.
4. Kıdem Tazminatının Üst Sınırı
Yukarıda değindiğimiz üzere kıdem tazminatı, işçinin her bir yıllık hizmeti
için en az 30 günlük (giydirilmiş) ücret tutarıdır ve dilenirse hizmet akdi veya
TİS ile artırılması mümkündür. (İş K. 14/XII). Fakat bu artırım imkanı sınırsız
olmayıp belli bir noktaya kadardır. Öyle ki Kanun hükmüne göre; “toplu sözleşmelerle ve hizmet akitleriyle belirlenen kıdem tazminatlarının yıllık miktarı, Devlet Memurları Kanunu’na tabi en yüksek Devlet Memuruna 5434
sayılı TC Emekli Sandığı Kanuna hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemez.” (İş K.14/XIII)
İş Kanunu’na 10.12.1982 tarih ve 2762 Sayılı Kanun ile getirilmiş olan bu
üst sınır uygulamasında, en yüksek Devlet Memuru Başbakanlık Müsteşarı
olduğundan işçiye ödenecek kıdem tazminatı miktarı, onun her bir hizmet yılı
için ödenecek emeklilik ikramiyesini aşmayacaktır.94
01.06.2012 tarih ve 28310 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun 29.05.2012 tarih ve 2012/01 Sayılı Kararına göre,
657 sayılı DMK.m.154 hükmü uyarınca, aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak
katsayılar artmış ve dolayısıyla kıdem tazminatı tavan tutarları da değişmiştir.
Kıdem tazminatı yıllık tavan tutarı;
01.01.2012-30.06.2012 tarihleri arasında; 2.917,27 TL ve
01.07.2012-31.12.2012 tarihleri arasında ise 3.033,98 TL
olarak yeniden belirlenmiştir.95
5. Kıdem Tazminatından Yapılacak Kesintiler
a. Gelir Vergisi
Kıdem tazminatından gelir vergisi kesilip kesilmeyeceği konusu ilk kez 1950
yılında uygulamaya konan 5421 s. (mülga) Gelir Vergisi Kanunu ile gündeme
94 USTA, Osman, İş Hukukunda Akdin Feshinden Doğan Tazminatlar ve Uygulamaları, s.573.
95 http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/
eskiler/2012/06/20120601.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120601.
htm, 21.09.2012.
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gelmiş ve daha sonra onun yerini alıp da halen yürürlükte bulunan 31.12.1960
tarih ve 193 sayılı Gelirler Vergisi Kanunu’nda konu ile ilgili hükümler yer almıştır.96
Ancak 17.10.1980 tarih ve 2320 s. Kanun'la GVK md. 25/VII’de yapılan değişikliğe dek kanunda yer almış ancak bu düzenlemeden sonra ve halen uygulamada olan hüküm getirilmiştir. Mevcut hükme göre “1475 sayılı İş Kanunu
ve 854 sayılı Deniz İş Kanuna göre ödenmesi gereken kıdem tazminatlarının
tamamı ile 5953 sayılı Basın İş Kanunu'na göre ödenen hizmet erbabının 24
aylığı aşmayan miktarları” gelir vergisinden muaftır. Bu hükümden anlaşılacağı üzere 1475 sayılı İş Kanunu ile 854 sayılı Den. İş K.’na tabi işçiler için
ödenecek kıdem tazminatlarının tümü gelir vergisinden muaf olup onlardan
gelir vergisi kesilmeyecektir.97
Ancak 5953 sayılı Bas. İş K’na tabi bulunan işçilerin kıdem tazminatlarının tümü değil sadece 24 aylık ücretine denk gelen kısmı gelir vergisinden
muaf olup 24 aylığı geçen kısmından Gelir Vergisi kesilecektir.98
b. Damga Vergisi
Kıdem tazminatının hangi yasadan kaynaklanırsa kaynaklansın Damga
Vergisine tabi olup öğretide 01.07.1964 tarih ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu 1.md. ile kanuna ekli bulunan 2 sayılı Tablo’nun 1. bendi hükümleri
birlikte yorumlanmakta ve kıdem tazminatından binde 6 oranında Damga Vergisine tabi tutulmaktadır.99
c.Veraset ve İntikal Vergisi
İşçinin ölümü sonucu kıdem tazminatının onun kanuni mirasçılarına ödeneceği ve mirasla ilgili MK hükümleri dikkate alındığından kıdem tazminatının
738 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu 1. e 2/b md’sinde düzenlenmiştir.
Söz konusu maddeye göre; Veraset ve İntikal Vergisine tabi olduğu, aynı
yasanın 4/g md. “emekli ikramiyesi” kavramına girmediğinden vergiden muaf
tutulamayacağı sonucuna varılmaktadır.100 Bu nedenle kıdem tazminatının
işçinin kanuni mirasçılarına ödeme bulunulursa Veraset ve İntikal Vergisi
Kanunu'nun 16. md. yer alan (%10,%15 ve %20) nispette Veraset ve İntikal
Vergisi kesilecektir.
6. Kıdem Tazminatının Zamanında Ödenmemesi Halinde Faiz
1475 Sayılı Kanun'un 14. maddesinin 11. fıkrasına 2869 Sayılı Kanun'la
eklenen hükme göre, Kıdem Tazminatının zamanında ödenmemesi sebebiyle
96 AKYİĞİT, Ercan, age, s.858.
97 KARAKAŞ, İsa, age, s.94,95.
98 KARAKAŞ, İsa, age, s.95.
99 GÜNAY, Cevdet İlhan, age, s.782.
100
AKYİĞİT, Ercan, age, s.670.
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açılacak davanın sonunda hakim gecikme süresi için, ödenmeyen süreye göre
mevduata uygulanan en yüksek faizin ödenmesine hükmeder. Kıdem tazminatında faiz, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren hükmedilerek hesap
edilecektir.
Yargıtay’a göre mevduata uygulanan en yüksek faizin hesaplanmasında faiz
miktarlarının yıllık dönemler itibariyle göz önünde tutulması gerekir.101
Ayrıca önemle belirtmek isterim ki eğer kıdem tazminatı ihtirazi kayıt dermeyan etmeksizin kabul edilmiş ise artık faiz istenemez. Zira B.K md.113’e
göre, (Yeni TBK m. 131’de de aynı şekilde), asıl borcun ödeme veya başka bir
yolla kalkması halinde ona bağlı feri haklarda sona erer. Ancak işlemiş faizleri
talep etme hakkının saklı tutulduğu önceden beyan edilmiş veya halin icabından anlaşılıyorsa faiz talep edebilecektir.102
Son olarak kıdem tazminatının taksitlendirilmesi halinde gecikme faizi, iş
sözleşmesinin feshedildiği tarih ile her bir taksitin ödeme tarihine kadar geçen
süreler dikkate alınarak hesaplanır.103
7. Kıdem Tazminatında Zamanaşımı
1475 Sayılı Kanun md 14’te düzenlenen kıdem tazminatının zamanaşımına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle genel hüküm niteliğindeki
B.K’nin zamanaşımına ilişkin maddeleri (BK. 125 ve 126 md; Yeni TBK’da ise
md. 146 ve 147) akla gelir. Kıdem tazminatı, hukuken ücret olarak nitelendirilemeyeceğinden BK md. 126’da (TBK md.147) yer alan 5 yıllık zamanaşımına
tabi olmaz.
Buna karşılık BK 125. md.’deki (TBK md. 146) on yıllık zamanaşımı, maddenin”...başka suretle hüküm mevcut olmadığı takdirde her dava on yıllık
zamanaşımına tabidir.” ifadesinde de belirtildiği üzere, genel bir uygulama
alanı bulduğundan kıdem tazminatına da uygulanacaktır. Yargıtay da B.K md.
125’teki (TBK md. 146) 10 yıllık genel zamanaşımını kabul etmektedir.104
Aralıklı çalışma halinde birleştirilecek çalışma süreleri bakımından önceki
çalışma sürelerinin zamanaşımına uğradığı iddiasında bulunulamaz. Birleştirmede dikkate alınabilecek süreler yönünden zamanaşımı işlemez.105
Zamanaşımı, iş sözleşmesinin feshedildiği tarihten başlar. İş sözleşmesi
işveren tarafından feshedilmişse zamanaşımı başlangıcı, feshin işçiye bildirildiği tarihtir.106
101 Yarg. 9.H.D. 13.06.2000 T. E.2000/5938,2000/8555 K. bkz. www.kazanci.com.tr , 		
06.09.2012.
102 USTA, Osman, İş Kanun'undan Doğan Kıdem Tazminatı ve Uygulaması, s.707.
103 Yarg. 9.H.D. 13.04.1993 T. E.1992/15138,1993/5687 K. bkz. www.kazanci.com.tr,
06.09.2012.
104 Yarg. 9.HD. 25.09.1997 T. E.1997/3168, 1997/5564 K. bkz. www.kazanci.com.tr, 		
06.09.2012.
105 Yarg. 9.HD. 21.02.1995 T. E.1994/16560, 1995/5227 K. bkz. www.kazanci.com.tr, 		
06.09.2012.
106 USTA, Osman, İş Kanunu'ndan Doğan Kıdem Tazminatı ve Uygulaması, s.761.
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C. 5953 SAYILI BASIN İŞ KANUNU BAKIMINDAN KIDEM 			
TAZMİNATININ HESAPLANMASI
Gazetecinin 5893 sayılı Bas. İş K. kapsamında kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için gerekli olan koşullar, Bas. İş K.’a tabi bir iş sözleşmesi ile
çalışması söz konusu olmalı, hizmet akdi kanunda öngörülen şekillerde sona
ermeli ve kıdem koşulu gerçekleşmelidir.
Hizmet akdi kıdeme hak kazanacak şekilde son bulan gazeteciye her hizmet yılı veya küsüratı için, son ücreti dikkate alınmak suretiyle her yıl için bir
aylık ücreti miktarında kıdem tazminatı verilir. Kıdem tazminatının son ücret
üzerinden hesaplanacağı Yargıtay tarafından da kabul edilmektedir.107
Ayrıca artan süreler için orantılı bir ödeme yapılır ise de artık sürenin altı
aydan az olması halinde bu süre hesaplamaya katılmaz. Ancak taraflar bu sürenin de hesaba katılması yönünde anlaşma yapmaları mümkündür. (Basın İş
K.md.6/II). Görüldüğü üzere, 1475 Sayılı Yasa'dan farklı olarak artık sürenin 6
aydan az olması halinde gazetecinin kıdem tazminatının hesaplanmasında bu
süre dikkate alınmamaktadır.
Gazetecinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için beş yıllık kıdem süresini doldurmuş olması gerekmektedir. Gazetecinin kıdem tazminatı hakkının kazanımı için aranan bu beş yıllık çalışmayı aynı işyerinde gerçekleştirmesi
şart olmadığından, ödemeyi son işveren, diğer işyerlerinde yapılan çalışmalar
da hesaba katılarak yapacaktır. Ayrıca kıdem tazminatı gazetecinin çıplak brüt
ücreti üzerinden hesaplanacaktır. Ayrıca Basın İş Kanun'unda, İş Kanunu düzenlemesindeki gibi kıdem tazminatı için bir tavan öngörülmemiştir ; ancak
İş K.’dan farklı olarak da gazetecinin 24 aylık ücretinden fazlaya tekabül eden
kıdem tazminatı miktarı gelir vergisine tabi tutulmuştur. (GVK md.25/8).
Son olarak gazetecinin kıdem tazminatı bir defada ve derhal ödenmelidir.
Ancak İşverenin maddi imkansızlık sebebiyle gazetecinin tazminatını bir defada ödeyememesi halinde, tediye en çok dört taksitte yapılır ve bu taksitlerin tamamının süresi bir yılı geçemez. Ancak, bu bölünme o iş yerinin mali vergisini
tahakkuk ettiren maliye şubesinin, müessesenin zarar etmekte olduğu kararı
üzerine yapılabilir (Bas. İş K. md.6/IX).
D. 854 SAYILI DENİZ İŞ Kanun'unU BAKIMINDAN KIDEM 			
TAZMİNATI HESAPLANMASI
Den. İş K. çerçevesinde kıdem tazminatı yine gemi adamının son ücreti baz
alınarak gemi adamının her bir hizmet süresi için asgari 30 günlük ücret tutarı olarak hesaplanır. Kıdemin yıldan artan kısmı için orantılı ödeme yapılır.
Gemi adamının son ücreti sabit ücretle mi yoksa (sefer, parça başına, akort,
107 Yarg. 9.HD 22.5.2001 T, 2001/3074 E. ve 2001/8684 K. bkz. www.kazanci.com.tr, 		
04.09.2012.

İhbar ve Kıdem Tazminatı... • Av. Bengisu GÜRSES

233

götürü veya yüzde usulü gibi) değişken ücretle mi çalıştığına bakılarak tıpkı İş
K.’daki esaslar çerçevesinde bulunur (Den. İş K. 20/10-11) .
Son ücretin hesabına asıl ücrete ek olarak sağlanan para ve parayla ölçülmesi mümkün sözleşmeler ve kanundan doğan menfaatler de katılır.108 Böylece kıdem tazminatı giydirilmiş ücret baz alınarak saptanır. Toplam kıdemin
her bir tam yılı için öngörülen 30 günlük ücret tutarının sözleşmeyle artırımı
mümkündür. (Den. İş K. md.20/XIII)
Bir tam yıl, işçinin işe girdiği ve fiilen çalışmaya başladığı tarih109 başlangıç
olmak üzere geçecek tam yıllık süredir. Fakat tıpkı İş K.da olduğu gibi bunun
da bir sınırı vardır. Yapılan artırım sonucu varılan miktarın (yıllık miktarın)
DMK.’na tabi en yüksek devlet memuruna 5434 s. T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemeyeceği belirtilmektedir (Den İş K. md. 20/VIII).
Sefer, parça başına, akort, götürü veya yüzde usulü gibi, ücretin sabit olmadığı gemilerde çalışan gemi adamının son bir yıllık süre içinde ödenen ücretin o süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama
ücret bu tazminatın hesabına zam yapıldığı takdirde tazminata esas ücret,
gemi adamının işten ayrılma tarihi ile zammın yapıldığı tarih arasında alınan
ücretin aynı süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle günlük tazminata
esas kök ücret bulunacaktır.110
Yine bir başka sınır gemi adamının T.C. Emekli Sandığı’na tabi hizmet süresi için getirilmiştir. Söz konusu sınıra göre, kıdem tazminatının T.C. Emekli
Sandığı’na bağlı olarak geçen hizmet süresi için ödenecek kısmı yaşlılık veya
malullük aylığının başlangıç tarihinde T.C. Emekli Sandığı Kanunu’nun yürürlükteki hükümlerine göre emeklilik ikramiyesi için öngörülen miktardan
fazla olamaz (Den İş K. md. 20/II). Ancak bu son tavanın, gemi adamının aynı
ya da değişik kamu kuruluşlarında sosyal güvenlik bakımından T.C. Emekli
Sandığı’na tabi hizmetler bulunduğunda uygulama alanı bulacaktır. 111
Özel kesimde veya yasada belirtilenlere girmeyen kamu kuruluşlarında bu
sınırlamanın uygulanması mümkün değildir. Gemi adamının kıdem tazminatına esas son ücreti ve kıdem tazminat hesaplanırken (varsa) kapsamına girdiği
TİS hükümlerinin de dikkate alınması gerekir Bununla birlikte unutulmaması
gereken husus, gemi adamının son ücretinin yasal asgari ücretten aşağı olamayacağıdır (Den. İş K. md. 37 ve İş K. md. 33).
Deniz İş K. kapsamında gemi adamına ödenecek kıdem tazminatı hesaplanırken aşağıda belirtilen üç unsur dikkate alınacaktır;
108 Yarg. 9.H.D. 27.05.1997 T. E.1997/5126, 1997/10076 K. bkz. www.kazanci.com.tr , 		
04.09.2012.
109 ÖZBEK, Oğuz, age, s.90.
110 ÖZBEK, Oğuz, age, s. 88.
111 KARAKAŞ, İsa, age, s.267.
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• Nazara alınacak (ücret dışındaki) ücret unsurları devamlılık arz etmelidir.
• Objektif bir ölçü olarak işçiye hukuki anlamda menfaat teki etmeyen,
zenginleştirmeyen, işyeri dışında tüketimi ve kullanılması mümkün olmayan unsurlar nazara alınmamalıdır.
• İşçiye işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü hükümlerine göre verilen eşya
ve yiyecekler nazara alınmamalıdır.112

III. İŞ YARGISI
İşçi ve işveren arasında hizmet sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklara iş
mahkemeleri bakmaktadır. İş mahkemeleri, iş davalarına bakar. Hangi davaların iş davası olduğu, İş Mahkemeleri Kanunu ile bazı özel kanunlarda sayılmıştır. İş davalarının neler olduğu 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun
1. maddesinde; “İş Kanun'una göre işçi sayılan kimselerle (o Kanun'un değiştirilen ikinci maddesinin Ç, D ve E fıkralarında istisna edilen işlerde çalışanlar hariç) işveren veya işveren vekilleri arasında iş akdinden veya iş
Kanun'una dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıklarının çözülmesi ile görevli olarak lüzum görülen yerlerde iş mahkemeleri
kurulur.”şeklinde belirtilmiştir.113
2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev
ve Lokavt Kanunu’ndan doğan uyuşmazlıklara ilişkin davalara ve işlere de iş
mahkemelerinde bakılır. Ayrıca, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu’nun uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar, iş mahkemelerinde görülür. Buna göre, Sosyal Güvenlik Kurumu ile sigortalılar veya yerine
kaim olan hak sahipleri arasındaki uyuşmazlıklardan doğan itiraz ve davalara
da iş mahkemelerinde bakılır. Bundan başka, bazı özel kanun hükümleri ile
de iş mahkemeleri görevli kılınmıştır. Örneğin; 854 sayılı Deniz İş Kanunu
m.46, 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu m.70, 4857 sayılı İş Kanunu m.20/1.114
A. İş Hukuku'nun Ana İlkeleri Çerçevesinde Değerlendirme
4857 sayılı İş K. “Eşit Davranma İlkesi” başlıklı 5. maddesinde, “İş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayırım yapılamaz. İşveren, esaslı sebepler olmadıkça
tam süreli çalışan işçi karşısında kısmi süreli çalışan işçiye, belirsiz süreli
çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye farklı işlem yapamaz. İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir
işçiye, iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan
112 ÖZBEK, Oğuz, age, s.92.
113 GÜNAY, Cevdet İlhan, İş Hukuku-Yeni İş Yasaları, s.153.
114 KURU, Baki, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, 6100 sayılı HMK’na göre Yeniden Yazılmış
22. Baskı, Ankara 2011, s.778.
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veya dolaylı farklı işlem yapamaz. Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet
nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz.
İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanması, daha
düşük bir ücretin uygulanmasını haklı kılmaz. İş ilişkisinde veya sona ermesinde yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı davranıldığında işçi, dört aya
kadar ücreti tutarındaki uygun bir tazminattan başka yoksun bırakıldığı
haklarını da talep edebilir. 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 31. maddesi
hükümleri saklıdır.
20. madde hükümleri saklı kalmak üzere işverenin yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı davrandığını işçi ispat etmekle yükümlüdür. Ancak, işçi bir
ihlalin varlığı ihtimalini güçlü bir biçimde gösteren bir durumu ortaya koyduğunda, işveren böyle bir ihlalin mevcut olmadığını ispat etmekle yükümlü
olur.”denilmiştir.
4857 sayılı İş K. kamu düzeninin sağlanması amacıyla, taraflardan birine,
özellikle, işverene, yüklediği zorunlulukların yerine getirilmesini cezai müeyyideye bağlayarak, ekonomik ve sosyal yönden korunmaya muhtaç işçilere daha
iyi iş ve çalışma şartları amaçlamaktadır. Ancak 1475 sayılı eski İş Kanunu'nun
yürürlükte bırakılan tek maddesi olan 14. maddeye aykırı davranışın yaptırımını düzenleyen, anılan Kanun'un 98/D maddesi uyarınca kıdem tazminatının 14.madde hükümlerine aykırı bir şekilde veya tavan aşılarak ödenmesine
sebep olan yetkililer hakkında sulh ceza mahkemesinde Ceza Muhakemeleri
Usul Kanunu’nun hükümlerine göre, duruşma açılarak yargılama yapılıp hapis cezasına ilişkin hükümler uygulanmasına yönelik düzenlemeye 4857 sayılı yeni İş K.’da yer verilmediğinden kıdem tazminatına ilişkin düzenlemenin
kamu düzeni ile ilgisinin tartışmaya açık bir duruma geldiği düşünülebilir.115
B. İş Hukukunda İspat Konuları
İş Kanunu'nun “Eşit Davranma İlkesi” 5. maddesinde son fıkrasında, “20.
madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla işverenin yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı davrandığını işçi ispat etmekle yükümlüdür ” denilmiştir. Ancak işçi, bir ihlalin varlığı ihtimalini güçlü bir biçimde gösteren bir durumu
ortaya koyduğunda, işveren böyle bir ihlalin mevcut olmadığını ispat etmekle yükümlü olur, hükmü ile eşit davranma borcunun ihlali durumunda ispat
yükü düzenlenmiş bulunmaktadır.116
Feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü, işverene ait olup
şayet işçi, feshin başka bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde, bu iddiasını ispatlamak işçiye düşer. Görüldüğü üzere İş Kanunu'nun bazı durumlarda
ispat yükünün kimlerde olduğunu açık bir biçimde hükme bağlamıştır. İş sözleşmesinden doğan işçilik alacaklarının talep edilebilmesi için her şeyden önce
ortada bir iş sözleşmesinin varlığı şarttır.117
115 GÜNAY, Cevdet İlhan, İş Hukuku-Yeni İş Yasaları, s.96.
116 USTA, Osman, İş Hukukunda Akdin Feshinden Doğan Tazminatlar ve Uygulamaları, s.765.
117 USTA, Osman, İş Hukukunda Akdin Feshinden Doğan Tazminatlar ve Uygulamaları, s.765.
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Uygulama bakımından, iş sözleşmesinin varlığını iddia eden tarafın, hemen her zaman işçilik haklarını talep eden işçi olacağı söylenecektir. Gerçekten iş sözleşmesinin varlığı anlamında bir uyuşmazlık iki biçimde ortaya çıkabilecektir. İlk olarak, taraflar arasında bir sözleşmenin var olup olmadığı
noktasında bir uyuşmazlık söz konusu olabilecektir. İkinci olarak ise, ortada
bir iş sözleşmesinin varlığı konusunda uyuşmazlık bulunmamakla veya bunun
varlığı saptanmakla birlikte, bunun iş sözleşmesi mi yoksa başka bir sözleşme
mi olduğu noktasında tartışma düğümlenebilecektir. Nitekim diğer sözleşmeler bakımından olduğu gibi, iş sözleşmesi açısından da, sözleşmenin varlığını
iddia eden tarafın bunu ispat etmesi gerektiği kabul edilmelidir.
İş sözleşmesinin varlığı ve bunun teknik anlamda bir iş sözleşmesi olduğu konusunda bir anlaşmazlık bulunmamakla birlikte sözleşmenin ne zaman
yapıldığı konusu taraflar arasında ihtilaflı olabilir. Sözleşmenin yapıldığı ve
yürürlüğe girdiği tarihin belirlenmesi, işçilik alacaklarına ilişkin davalarda hayati bir öneme sahiptir. İş sözleşmesinin başlangıç tarihine ilişkin bir iddia bu
sözleşmenin belirli bir zaman diliminde varlığını iddia etmek anlamında olup,
bunun talep eden tarafça ispatlanması gerekir. Yargıtay, sözleşme başlangıç
tarihinin talepte bulunan işçi tarafından kanıtlanmasını kabul etmiştir.118
C. İş Mahkemesinde Yargılama Usulü
5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nda öngörülen yargılama usulü,
Kanun'un 7. maddesinde belirtildiği üzere; “İş mahkemelerinde şifahi yargılama usulü uygulanır. İlk oturumda mahkeme tarafları sulha teşvik eder.
Uzlaşamadıkları ve taraflar veya vekillerinden birisi gelmediği takdirde
yargılamaya devam olunarak esas hakkında hüküm verilir.”
Bu usul sözlü olsa da sözlü yargılamanın tümünü içermemektedir. Bu nedenle iş davaları da kural olarak mahkemeye verilecek dava dilekçesi ile açılabilmektedir.119
İş davalarında yetkili mahkeme, davalının davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri veya işçinin işini yaptığı işyerinin bulunduğu yerdeki iş mahkemesidir. (5521 s.K. md.5)
Dava açma yönünden 6100 sayılı HMK’nın genel esasları uygulanacaktır.
Ayrıca 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren anılan Kanun uyarınca, şifahi yargılama usulü kaldırılmış ve basit yargılama usulü daha ayrıntılı düzenlenmiştir. HMK m.447 hükmüne göre; kanunlarda, sözlü yargılama usulü ile seri
yargılama usulüne atıf yapılan hallerde, HMK’nın basit yargılama usulü hükümleri uygulanacaktır.
İş mahkemelerinde davanın açılması iki şekilde olur: 1) Davacı, davasını
basit yargılama usulünde (HMK m.317) belirtildiği şekilde açar. 2) İş davaları, idari mercilerin iş mahkemesine başvurması ile de açılabilir (5521 s.K.
md.10). Şöyle ki: İşçiler, işverenle aralarındaki uyuşmazlığın çözümlenmesin118 ODYAKMAZ, Nevzad, BAYAZIT, Sancar, BAYER, age, s.144.
119 GÜNAY, Cevdet İlhan, İş Hukuku-Yeni İş Yasaları, s.204.

İhbar ve Kıdem Tazminatı... • Av. Bengisu GÜRSES

237

de yardımcı olması için (İş Kanunu’nun uygulanması ile görevli) idari mercilere (mesela bölge çalışma müdürlüğüne) başvurmuş olabilirler. Bu halde,
idari merciler, kendilerine yapılan müracaatları 15 gün içinde idari yoldan
sonuçlandıramadıkları ve iş mahkemelerinin görevi içinde gördükleri takdirde, bu husustaki belgeleri, yetkili iş mahkemesine verirler. Bunun üzerine, iş
mahkemesi, kendiliğinden bir duruşma günü tayin ederek tarafları bu duruşmaya davet eder. Müracaat sahibi işçi, bu duruşmaya gelir ve davacı olduğunu
bildirirse işçinin davacı olduğu tespit edilerek tutanağa yazılır ve kendisine
imzalatılır; dava bu tarihte açılmış sayılır.
6100 Sayılı Kanun'da, sadece iki yargılama usulüne yer verilmektedir.
Bunlar yazılı ve basit yargılama usulleridir. Halbuki, bundan önceki yasada
yazılı, sözlü, basit ve seri olmak üzere dört farklı yargılama usulü yer almaktaydı. Seri ve sözlü yargılama usullerinin uygulamada yazılı yargılama usulü
gibi uygulanması nedeniyle HMK’da düzenleme yapılmayarak basit yargılama
usulü yeniden düzenlenmiştir. HMK md. 316’da yasalarda sözlü ve seri yargılama olarak düzenlenen hallerde de basit yargılama hükümlerinin uygulanacağı öngörülmüştür. Diğer ifadeyle, yazılı yargılama usulü olarak düzenlenmeyen
her halde basit yargılama usulü uygulanacaktır.
Yargılama usullerinin HMK’da düzenlenmesinde, yargı faaliyetindeki kronolojik sıra gözetilerek mantıkî bir düzenleme yapılmıştır: Önce davanın açılması (m. 118-125), sonra cevap dilekçesinin verilmesi (m. 126-135), daha
sonra karşılıklı ikinci dilekçelerin verilmesi (m. 136), ardından ön inceleme
(m. 137-142), daha sonra tahkikat (m. 143-162) ve tahkikat işlemleri (m. 163183), son olarak da tahkikatın sona ermesi ve sözlü yargılama (184-186) düzenlenmiştir. Önemi ve kapsamı sebebiyle aslında tahkikatın bir parçası olan
ispat ve deliller (m. 187-293) ve ayrıca hüküm ve davaya son veren taraf işlemleri, ayrı bir kısımda (m. 294-315) düzenlenmiştir.120
Mevcut yargılama sistemimizde, 1086 sayılı HUMK’un düzenleniş şekline
göre, ilk derece yargılaması temel olarak dört aşamadan oluşmaktadır. Bunlar: Davanın açılması ve dilekçelerin teatisi, tahkikat, sözlü yargılama ve hüküm aşamalarıdır. 6100 sayılı HMK’da ise, yargılama usulleri bakımından getirilen en önemli yenilik, dilekçelerin teatisi aşamasından sonra ve tahkikattan
önce, bir «ön inceleme» aşamasının kabulüdür.
Basit yargılama usûlünde de, dilekçeler teatisi, ön inceleme, tahkikat, sözlü yargılama ve hüküm aşamaları mevcuttur. Ancak, bunlar, yazılı yargılama
usûlünde olduğu gibi kesin şekilde birbirinden ayrılmamıştır. Basit yargılama
usûlünde davanın açılması ve cevap dilekçesi aynen korunmuş, ancak replik
ve düplik aşamaları kaldırılmıştır (m. 317). Bunun yanında, avukatsız dava
açılabileceği ihtimali de dikkate alınarak, anlaşılmaz dilekçeler verilmesinin
önüne geçmek, hak arayanların işini kolaylaştırmak amacıyla, dava ve cevap
dilekçesinin yönetmelikte belirlenecek formun doldurulması ile de mümkün
olduğuna yer verilmiştir.
120 DİNÇ, Mutlu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 5.Baskı, Ankara 2012, s.125 vd.
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Basit yargılama usûlünde tüm delillerin davanın başında verilmesi ve toplanması, yazılı yargılama usûlüne göre daha katı bir şekilde düzenlenmiştir
(m. 318). Ayrıca, iddianın değiştirilip genişletilmesi, dava dilekçesinin verilmesiyle, savunmanın değiştirilip genişletilmesi ise, cevap dilekçesinin verilmesiyle başlatılmıştır (m. 319).
Basit yargılamada da, ön inceleme kabul edilmiş ve ön incelemede yapılacak işlerin basit yargılamada da gözetilmesi ve yargılamanın ön incelemedeki
tespitler çerçevesinde yürütülmesi esası benimsenmiştir. Ancak, ön inceleme
için ayrı, tahkikat için ayrı duruşma günleri tespiti yerine, ön incelemeden
sonra mümkünse aynı duruşmada tahkikata geçilebilmesi benimsenmiştir (m.
320). Ayrıca, dosyanın bir defa yenilenebileceği hükme bağlanmıştır. Basit yargılamada, sözlü yargılama için ayrı bir zaman dilimi kabul edilmeyerek, tahkikatın sonunda tarafların son beyanlarının alınması, tahkikat ve yargılamanın
böylece tamamlanması öngörülmüştür (m. 321/1).121
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ROMA HUKUKU’NDA NİŞANLANMA (SPONSALIA)
Orhun BEKAR1
Aile, her toplumun en küçük yapı taşı olmakla birlikte aile kurumunun
sahip olduğu karakteristik özellik sebebiyle günün koşullarına uygun değişim
ve gelişim içindedir. Tarih boyunca farklı farklı toplumlarda ortaya çıkan aile
kurumu, vücut bulduğu toplumun özelliklerine, dini inançlarına, devlet yapısına göre şekillen(diril)miştir.2 Günün koşullarına göre değişen ve gelişen bu
kurum gelişim ve ilerlemesiyle doğru orantılı olarak vücut bulduğu toplumu ve
devleti etkileyerek onların da bu orantıda gelişmesini sağlayacaktır.
Bu verileri Roma toplumu bakımından incelersek, başlangıçta çevresinde
bulunan kavimlere göre elverişsiz durumda bulunan bu toplum şüphesiz birçok kurumun yanında aile kurumuna büyük önem atfederek onu iyi bir şekilde örgütleyerek yaşadığı dönemde güçlü bir devlet olarak hüküm sürmüştür.
Bu nedenledir ki Roma Devletinin güçlenmesi veya gerilemesi aile kurumunun
sağlam temellerde işleyişiyle doğru orantılı olmuştur.3
Roma Ailesi
Roma toplumunun aile yapısına kuşbakışı bir inceleme yaptığımızda her
toplumdaki gibi Roma ailesi de sosyal, kültürel, ekonomik değişimlerle birlikte kendini bu değişimlere entegre etmiştir. Romalıların günümüzdeki aile
kavramını karşılayan bir kelimeleri olmamakla birlikte familia4 kelimesi kullanılırdı. Familia kelimesi aileden daha geniş bir kavramdır ve köleler, cariyeler, çocuklar ve eşten oluşan tüm ev halkını kapsamaktadır. Bu bakımdan
familia’yı, bir aile babasının (pater familias) hakimiyetinde örgütlenmiş kendine has malvarlığı, kuralları, dini ve ibadetleri olan bir topluluk olarak tanımlayabiliriz.
Roma ailesinin örgütlenme biçimine bakacak olursak devlet içinde ayrı bir
devlet şeklinde örgütlenmeye sahipti. Roma toplumunda aile siyasi ve ekonomik bir ittifak olarak görülür ve bu yüzden her ailenin kendi dini, kendi mal
varlığı, kendi yöneticisi vardı. Bu örgütlenmeyi yöneten kişiye pater familias
ismi verilirdi. Aile babası (pater familias), aile kurumunun yöneticisi, dini lideri, kanun koyucusu ve uygulayıcısı olarak karşımıza çıkmakla beraber aile babasının (pater familias) aile bireyleri üzerindeki otoritesi mutlak ve sınırsızdı.5
1
2
3
4
5

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans öğrencisi.
Gönenç, Fulya İlçin:’’Roma Hukuku’nda Boşanma (Divortium)“, Atatürk Üniversitesi EHFD,
Cilt VII, Sayı:1-2, 2003, s.645
Akıncı, Şahin: Roma Hukuku, Konya, 1999, s.224
Daha fazla bilgi için Bkz. Gönenç, Fulya İlçin: Roma Hukuku’nda Kadın, İstanbul, 2010, s.34
Roma’da bu mutlak ve sınırsız otoriteyi kontrol altına alıcı hiçbir yasa bulunmuyordu fakat
bunu denetleyen “sosyal baskı’’ mekanizması toplumda mevcuttu.Cumhuriyet dönemiyle
birlikte censor’lerin yetkisi dahilinde aile babalarının patria potestas gücü üzerinde devlet
kontrolü sağlanmıştır.
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Aile içinde aile babasının (pater familias) onayından geçmeden hiçbir karar
alınmazdı. Aile babasının sahip olduğu patria potestas6 sayesinde aile üyelerini
istediği gibi evlendirebilir ya da evliliklerini bozabilirdi.7 Bunun yanında aile
babasının ekonomik ve siyasi ortaklığını güçlendirmek maksadıyla düzenlediği evlilikler de vardır.8 Tabiatıyla Roma Aile Hukukunun şekillenmesinde
aile babasının büyük rolü olduğu su götürmez bir gerçektir. Ayrıca bu mutlak
ve sınırsız olan otoriteyi en iyi yansıtan durum ise aile babasının aile evlatları
üzerindeki ölüm dirim hakkına (ius vitae necisque) sahip olmasıdır.
Her toplumda olduğu gibi Roma toplumunda da ailenin temelini evlilik
(matrimonium) oluşturmaktadır. Evliliğin kadın ve erkek arasında özel bir
ilişki oluşturduğu düşünen Romalılar bu sebeple bu kuruma asgari düzeyde
müdahale etmişlerdir. Bu bakımdan Roma Aile Hukuku adına elimizdeki kaynaklar sınırlı sayıdadır.
Nişanın Hukuki Sonuçları
Roma’da evlilik hiçbir şekil şartına bağlı olmamakla birlikte evlenme (matrimonium) sırasında birtakım dini merasimler9 yapılmaktaydı. Bu merasimler
hukuken geçerli bir evliliğin kurulması için şart değildi. Yalnızca evliliğe, aile
kurumuna atfedilen önemi ve saygıyı ortaya koymaktaydı. Evliliği oluşturan
temel unsur, tarafların karşılıklı olarak evlenme yönündeki irade beyanlarının
uyuşmasıyla (consensus) oluşmaktadır. Buna Effectio Maritalis denilmekteydi. Bu bakımdan Roma toplumdaki evlenmeyi rizai bir akit olarak nitelendirebiliriz.10
Roma’da monogami evlilikler geçerliydi. Birden fazla evlilik yapan veya birden fazla kişiyle nişanlanan kişiler şerefsiz (infamia) addedilirdi. Romalılara
göre evlilik kurumunun temel hedefini çocukların yetiştirilmesi oluşturmaktadır. Bunun yanında sosyal statü, zenginlik ve aşk için yapılan evlilikler de
vardır.
Ailenin kurulmasında, evlilik birliğinin ön aşaması olarak kabul edebileceğimiz nişanlanma (sponsalia) kurumu Romalılar tarafından dikkate alınmış ve hukuki sonuçlar bağlanmıştır. Romalılar nişanlanmayı bir evlilik vaadi
olarak tanımlamışlar ve evlenecek çiftlerin ilişkilerine resmiyet kazandırma
6

Aile babasının (pater familias) aile üyeleri üzerindeki mutlak ve sınırsız yetki, aile babasının
gücü.
7 Rado Basman, Türkan : “Roma Hukuku’nda Bazı Evlenme Şekilleri“ , İÜHFM, Cilt VIII, 1942,
s.531
8 Jül Sezar kızı Julia’yı ilk önce Faustus Cornelius Sula ile evlendirmek istemiş fakat Julia buna
rağmen Quintus Servilius Caepio ile nişanlanmıştır.Sezar bu nişanı bozmuş ve Julia’yı M.Ö 59
yılı Nisan ayında Pompey ile evlendirmiştir.
9 Roma’da evlenme merasimi üç safhada gerçekleşirdi:
1)Evlenme akdi ve kızın kocaya teslimi (traditio)
2)Kadının kocasının evine götürülmesi (deductio in domum)
3)Kadının kocasının evine kabulü. Daha fazla bilgi için bkz. Rado Basman, s.542
10 Ayiter, Kudret: Roma Hukuku Dersleri Aile Hukuku, Ankara, İkinci Baskı, 1963, s.6
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maksadıyla kullanmışlardır. Bunun yanında evlenmeden önce nişanlanılması
konusunda herhangi bir zorlama bulunmamaktaydı.11 Romalılar nişanlanmaya sponsalia, nişanlananlardan kadına sponsa, erkeğe ise sponsus derlerdi.
Kuşkusuz insanlık tarihi kadar eski olan evlilik için ilk adım olan nişanlanma (sponsalia) kurumu Roma’da ilk zamanlar şekle bağlı bir muameleydi.
Sponsalia’nın stipulatio’nun en eski şekli olan ius civile’ye göre tarafları kefalet
altına sokan sponsi ile yakın ilgisi olduğu düşünülmektedir.12
Kızın aile babası (pater familias) ve erkeğin kendisi veya aile babası arasında cereyan eden bu işlemde kızın aile babası karşı tarafa kızını eş olarak
vermeyi taahhüt ederken, erkeğin kendisi veya aile babası kızı evine götürmeyi
taahhüt etmekteydi. Bu şekle bağlı muamelenin neticesinde evlilik gerçekleşmediği taktirde taahhüde aykırı davranan taraftan actio de sponsu ile tazminat
talep edilebiliyordu. Fakat klasik öncesi dönemde görülen bu şekle bağlı nişanlanma, klasik dönemde niteliğini değiştirerek tarafların karşılıklı rızasının
uyuşmasına (consensus) dayanan bir şekle bürünmüştür. Klasik hukuk döneminde nişanlanacak kişilerin iradelerini her ne şekilde olursa olsun açıklamaları, nişanlanma konusunda karşılıklı anlaşmaya varmaları yeterliydi. Bunun
yanında tarafların hakimiyetinde oldukları aile babalarının da rızalarına da
ihtiyaç duyulmaktadır.
Kızlara Söz Hakkı
Yukarıda da değindiğimiz gibi aile babaları hakimiyeti altında bulunan aile
evlatlarını kendi istekleri doğrultusunda evlendirebiliyor veya var olan evliliklerini sona erdirebiliyordu. Nişanlanmada (sponsalia) da bu teamül geçerliydi.
Fakat evlenmede olduğu gibi nişanlanmada da her ne şekilde olursa olsun aile
babasının isteği doğrultusunda olsa da tarafların rızası aranırdı. Bu noktada
kız aile evladı (filia familias) ve erkek aile evladı (filius familias) arasında bir
ayrım göze çarpmaktadır. Kız aile evladı aile babasının verdiği karara karşı
ancak nişanlanacağı taraf kötü ahlaklıysa veya kendisine uygun biri değilse
karşı çıkabiliyordu. Bunun dışındaki hallerde kız aile evladı, aile babasının kararına boyun eğmek durumundaydı. Bu nedenle kanaatimce kız aile evladının
rızasının alınması –aile babasının kararı karşısında- formaliteden ibarettir.
Öyle ki Iustinianus döneminde kız aile evladının rızasının sorulması sırasında
susması, sessiz kalması ikrar olarak kabul edilmiştir.13 Bu noktayı erkek aile
evladı bakımdan irdelediğimizde aile babası, hakimiyeti altında bulunan erkek
aile evladını, o rıza göstermedikçe nişanlayamazdı.
Sabinianus ve Proculianus mekteplerinin uzun tartışmaların sonucunda
buluğ yaşı erkeklerde on dört, kızlarda ise on iki olarak belirlenmiştir. Temyiz
kudretine ve bu yaşlara haiz olmayan taraflar arasında bir evlenme engeli mey11 Güneş Ceylan, Seldağ: Roma Hukuku’nda Evlenme (Matrimonium), Ankara, 2010, s.33
12 Gönenç, Roma Hukuku’nda Kadın, s.70, Ceylan Güneş, s.34
13 Ceylan Güneş, s.37
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dana çıkmaktadır. Fakat nişanlanmada sadece temyiz kudreti yeterli, tarafların -elimizdeki kaynaklardan da anlaşıldığı gibi-yaptıkları işlemin niteliğini
kavrayabilecek düzeyde olmaları gerekmektedir.
Romalılar için ehemmiyetli olan nişan töreninde nişanlanan çiftlerden erkek, kadına nişanlanmayı simgeleyen ve daha sonraları iki kişi arasındaki sevgi ve bağlılığın simgesi haline gelen bir halka verirdi. Romalılardan günümüze
kadar gelen ve hala devam eden bu gelenek önemini korumaktadır. Kural olarak erkek tarafından nişanlısının sol elinin dördüncü parmağına takılan bu
halkaya annulus sponsalitius veya pronubus denilmektedir.14 İlk zamanlarda
sadece demirden olan bu halka daha sonraki zamanlarda altından ve içine
çeşitli vecizeler yazılmış olarak karşımıza çıkmaktadır.15
Halkadan Yüzüğe
Romalıların nişan halkasına yükledikleri anlam şu anki bulunduğumuz
zaman içinde dahi esrarını korumaktadır. Bu halkanın anlamı doktrinde uzun
süre tartışılmış, ilk zamanlar bunun nişanlanmanın gerçekleşmesi için bir şekil şartı olduğu kabul görmüşken; daha sonraları ise bunun bir bağlanma parası olduğu görüşü yerleşmiştir. Fakat kanaatimce bunun bir bağlanma parası
olması imkansızdır. Roma’da bağlanma parası yerine, akdin yapıldığına dair
halka verme usulü yaygındı ve halkayı her iki taraf da verirdi. Fakat nişanlanmada sadece erkek tarafından kadına verilen ve kadının malı olan bu halkanın
bağlanma parası kapsamında değerlendirilmesi düşünülemez.
Yukarıda da değindiğimiz gibi Romalılar nişanlanmaya bazı hukuki sonuçlar bağlamışlardır. Hatta bunun bir evlilik vaadi, evliliğin bir ön aşaması
olarak gördüklerinden evliliğe ilişkin kanunlardan bazılarını nişanlanmaya
da uygulamışlardır. M.Ö 204 yılında çıkarılan Lex Cincia ile belli bir miktar
üzerindeki bağış yasağına nişanlılar da dahil edilmiştir. Roma’da kadınların
sahip olduğu hukuki ve fiili durum incelendiğinde, gerek hukuk mekanizması gerekse sosyal dinamiklere yön veren toplumsal cinsiyetin varlığı yazımızı
şekillendiren nişanlanma müessesesini de kuşkusuz etkilemiştir. Bunun en
çarpıcı örneği olarak nişanlı olan kadına yapılan iniuria16 sonucunda, erkek
bu saldırının kendisine yapılmış gibi actio iniuriarum açarken; bunun tam
tersi olduğu durumda yani erkeğe yönelmiş olan bir iniuria’da kadının actio
iniuriarum açamaması gösterilebilir. Bunun yanında nişanlı kadının bir başkasıyla birlikte olması durumunda erkek, kadını zina ile suçlayabilirken yine
14 Eski Mısır’daki hekimler ve Aulus Gellius, halkanın sol elin dördüncü parmağına takılmasını
kalp beraberliğinin teminatı olarak görmüşlerdir. Onlar bu yargıya sol elin dördüncü
parmağında kalbe giden bir sinirin varlığından yola çıkarak varmışlardır.
15 Rado Basman, s.538
16 Maddi ve manevi bütünlüğe tecavüz. İniuria Roma’nın ilkel dönemlerinde bilinmemekle birlikte
On İki Levha Kanunları sadece iniuria realis gibi somut halleri düzenlemekteydi.İniuria’ya
uğranılması sonucunda praetor mağdura actio iniuriarum tanırdı.Bu dava sonucunda
mahkumiyet halinde mahkum şerefsiz (infamia) addedilirdi.
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aynı şekilde rollerin değiştiğinde kadının erkeğe karşı zina suçunu ileri sürmesi imkansızdı.
Nişanlanmayla birlikte nişanlı olarak aileye katılan biri ailenin bir parçası ve hatta yakın akraba haline gelirdi.17 Bu sebepledir ki evlilik nedeniyle
birbirlerine akraba olanların birbirleri aleyhine şahitlik yapamayacağı kuralı
genişletilmiş nişanlılar da bu kapsamda değerlendirilmiştir.
Nişandaki Hediyeler
Evlilik vaadi olan nişanlanma, taraflar arasında geçerli bir evliliğin vücut
bulmasıyla sona erebileceği gibi, taraflardan birinin başka birisiyle evlenmesiyle, ölümle veya taraflardan birinin ya da her ikisinin de iradesiyle sona erebilirdi. Roma’da şekle bağlı olmayan nişanlanma yine şekle bağlı olmadan bozulabilirdi. Eğer nişanlanmanın sona ermesi taraflardan birinin veya her ikisinin de karşılıklı rızalarının uyuşmasına (consensus) dayanıyorsa bu beyana
ya da karşılıklı uyuşan beyanlara repudium adı verilmekteydi. Klasik sonrası
dönemde, her Romalının vatandaşlık görevi olduğuna inandığı evlenmek ve çocuk yetiştirmek düşüncesi zayıflamaya başlamış ve bununla ilişkili olarak aile
kurumu bozulmuş ve en nihayetinde toplum ve ahlak yapısında bir çöküş meydana gelmiştir. Bu nedenledir ki Principatus döneminde evlendirmeye özendirmek maksadıyla birtakım kanunlar çıkartılmıştır. Bu kanunların kötüye
kullanılması nedeniyle Agustus kendi dönemi içerisinde yaptığı düzenlemeyle,
nişanlanan bir erkeğin iki yıl içinde evlenmezse, nişanın geçersiz olacağına
dair bir kural getirilmiştir.18
Klasik sonrası dönemde nişanlı erkek, müstakbel gelinin babasını, kız
kardeşini veya erkek kardeşini öldürdüğünde yakın akrabalarından birini öldürdüğü varsayılırdı. Iustinianus döneminde ise nişanlıyı, nişanlının ana veya
babasını öldürmek parricidium19 suçu kapsamında değerlendiriliyor ve bu suçun işlenmesi halinde nişanlılık sona eriyordu.
Nişanlanmayla birlikte taraflar birbirlerine evlenme niyetinin nasıl sonuçlanacağını göz ardı ederek birtakım hediyeler verirdi. İlk zamanlar verilen bu
hediyeler bağışlama olarak görülmüş ve geleneklerin etkisiyle bağış yapılanın
karşı bağış arzusu neticesinde nişanlanan kişiler arasında karşılıklı hediye
alış verişi halini almıştır. Verilen bu hediyelerin evlenme niyetini güçlendirdiğine inanılmış ve bunlara donatio simplex denilmiştir.
Nişanlanması Sona Erdiren Nedenler
Evlenmenin gerçekleşmemesi neticesinde ilk zamanlarda stipulatio’dan doğan dava ile tazminat talep edilebilirken bu durum Roma’da pek uzun uygulan17 Güneş Ceylan, s.45
18 Güneş Ceylan, s.47
19 İlk zamanlar aile babasını (pater familias) öldürme suçu iken daha sonraları alt ve üst soyların
birbirini öldürmesi suçudur. Daha fazla bilgi için bkz. Gönenç, Roma Hukuku’nda Kadın, s.75
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mamış ve erken dönemlerde kaldırılmıştır. Klasik dönemde ise stipulatio’dan
doğan davanın açılmasıyla birlikte karşı taraf hile def’i (exceptio doli) ileri sürmekteydi. Bunun nedeni ise zorla evlilik olmaz prensibiyle gelecekteki gerçekleşmesi meçhul olan evliliklere cezai şart uygulamanın ahlak ve adaba aykırı
olduğu görüşünün kabul görmesidir.
Klasik dönemde erkeğin kusuru olmaksızın evliliğin gerçekleşmemesi sonucunda gelecekteki gerçekleşmesi umulan evlilik sebebiyle verdiği evlenme
hediyelerinin (dona nuptialia) iadesini talep edebilirdi. Klasik sonrası dönemde
ise nişanlanmanın daima evlenme niyetiyle yapıldığından ve verilen hediyelerin
evlenme sebebiyle verildiği kabul edildiğinden kusuru olan taraf veya nişanın
bozulmasında haklı sebep (iusta causa) yükletilebilen taraf verdiği hediyelerin
iadesini talep edemezdi. Nitekim buradaki hediyeler cezai şart niteliğinde yorumlanabilir.20 Metinlerde ise nişanlanmayı sona erdiren haklı sebepler olarak
din ve mezhep farklılıkları, iktidarsızlık, kötü yaşam tarzı, sadakatsizlik, evliliğin olağan dışı geciktirilmesi gibi sebepler gösterilmiştir.
Hıristiyanlıktan sonra nişan törenlerinde nişanlananların öpüşmesi bir gelenek halini almıştır. Bu tür nişanlanmanın gerçekleşmesi halinde taraflardan
birinin ölümü neticesinde erkeğin kıza verdiği hediyelerin yarısı sağ kalana, diğer yarısı ise ölenin mirasçılarına kalırdı. Fakat nişan töreninin öpme şekline
uygun bir şekilde yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın kızın verdiği hediyeler
erkeğe veya mirasçılarına iade edilirdi.21
Klasik dönemde nişanlanma cezai şarta bağlanmazken, klasik sonrası dönemde özellikle Yunan Hukuku’nun etkisiyle arra sponsalicia ile cezai şarta
bağlanabilir hale gelmiştir. Arra sponsalicia her ne kadar Roma Hukuku için
Yunan Hukuku kaynaklı olsa da ilk izlerini Hammurabi Hukuku’nda rastlamaktayız. Fakat Roma bu kurumu olduğu gibi almamış, kendi geleneklerine
uygun olarak değiştirmiştir. Bu bakımdan doğudaki arra sponsalicia erkeğin
geline başlık vermesinden doğarken, Roma Hukuku’nda ise karşılıklı verilen
nişan hediyelerinden hareket edilmiştir.22
Arra sponsalicia’ya göre nişan erkeğe yükletilebilen haklı sebeple veya
onun kusuru neticesinde sona ermesi durumunda, erkek verdiğini kaybediyordu; kadının kusuru neticesinde veya ona yükletilebilen bir sebeple bozulması halinde, kız aldığının iki katını veya dört katını ödemek durumunda kalıyordu. Esas olarak burada arra’yı alan kızın sui iuris ve on yaşından küçük
olup olmaması önem arz ediyordu. Yine aynı şekilde arra’yı kızın, anne veya
babasının ya da vasisinin alması ödenecek arra’nın miktarında önem arz etmekteydi.23 M.S imparator Leo’nun nişanın bozulması halinde cezai şarta iliş20 Güneş Ceylan, s.50
21 Gönenç, Roma Hukuku’nda Kadın, s.81, Altop, Serpil: “Arra Sponsalica“, İÜHFM, C.LV, Sayı
1-2, 1996, s.374
22 Altop, s.375
23 Ceylan Güneş, s.52
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kin düzenlenmesiyle kızın ödeyeceği dört kat ceza iki kata indirilmiştir. Fakat
tarafların arasında yapacağı anlaşma ile bu ceza dört katına çıkarılabilmekteydi. Bu da eski hukuka saygı niteliğindedir.24
Sonuç olarak toplum içinde toplum olarak nitelendirebileceğimiz ailenin,
temellerinin atılmasında ilk adım olan nişanlanma müessesesini Roma Aile
Hukuku çerçevesinde inceledik. Roma ailesi, aile babası çevresinde örgütlenmiş ve şekillenmiştir. Aile babasının aile üyeleri üzerindeki patria potestas
gücü ataerkil yapının simgesi olmakla birlikte Roma aile yapısını şekillendirmiş, tabiatıyla nişanlanmayı da etkilemiş bulunmaktadır.
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KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA UYGULAMASINA
İLİŞKİN GÖRÜŞLER
Av. Hulki CİHAN1

GİRİŞ
Ülkemizdeki hak arama hürriyetinin ne denli elverişli olduğu başlı başına
bir problem iken, bir de vatandaşların haklarını aramak için önce asgari düzeyde de olsa haklarını bilmeleri, farkında olmaları bir zorunluluktur. Bugün
hala kamulaştırmasız el atma davaları uygulamada önemli bir yüzdeyi kaplıyor ise, bu devletin bizzat kendisinin hukuk kurallarına uymadığının canlı bir
kanıtıdır. Ayrıca bunun yanında, bir de kanunla sözüm ona yargıyı hızlandırmak, usul ekonomisi gibi mülahazalarla “uzlaşma” kurumu kamulaştırmasız
el atma davaları yönünden getirilmiş olsa da, Yargıtay ve bazı ilk derce mahkemeleri, söz konusu 5999 Sayılı Yasa hükmünü bu şekilde yorumlamayarak,
adeta Medeni kanun m.4’ten esinlenerek, vatandaşın hakkını korumaktadır.
Bir başka problem de idarelerin 5999 Sayılı Kanun m. 1 uyarınca Kamulaştırma Kanunu’na eklenen geçici 6. maddenin son cümlesi gereği, vatandaşa
kamulaştırmasız el atma sebebiyle ödenecek tazminatın tahsili sebebiyle idarenin mal, hak ya da alacakları haczedilemeyecektir. Bu, gerçekten içler acısı
bir durumdur. Bir devlet yapısı düşünün ki, bir vergi alacağı için ilgili yasa
uyarınca öngörülmüş özel usul gereği, siz itiraz dahi edemeden malvarlığınızı
haczedebiliyor, ancak siz vatandaş olarak kamulaştırmasız el atmadan doğan
alacağınızın tahsili için elinizdeki mahkeme kararıyla ile bekliyorsunuz. Neden? Çünkü 5999 Sayılı Kanun'un Kamulaştırma Kanunu'na getirdiği geçici
6. madde, sizin bu bu alacağınız için aslında varolan icrai işlem yapabilme
hakkınızı elinizden alıyor!
İşte tüm bu olumsuz hal ve şartları biraz olsun bertaraf edebilmek adına
idarelerin konuyla ilgili muhtemel ve kalıplaşmış ancak hukuki olmaktan çok
uzak gerekçeleri ve bunlara karşı haklı ve hukuka uygun olduğuna inandığımız
kişisel görüşlerimizi paylaşmak istiyoruz.
1. İDAREYLE UZLAŞMA BİR DAVA ŞARTI DEĞİLDİR.
Davalı idareler genellikle, 5999 Sayılı Kanun ile Kamulaştırma Kanunu'na
geçici 6. madde olarak eklenen hükümle kamulaştırmasız el atma davaları
için öncelikle idareyle uzlaşma şartının getirildiğini belirtmektedirler. Buna ek
olarak da 6111 Sayılı Yasa'nın geçici 2. maddesi uyarınca da, 1956 yılından
sonraki tüm el atmalar yönünden 5999 Sayılı Yasa'nın uygulanacağını belirtmektedirler.
1
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Yargıtay 5. Hukuk Dairesi’nin 13.12.2011 tarihli, 2011/17580 E. ve
2011/20948 K. Sayılı içtihadında2 aynen “Bu hüküm uyarınca taşınmazına
el konulan malik her zaman mahkemeye müracaat ederek tazminat davası açabilir. 5999 Sayılı Kanun'la getirilen uzlaşmaya 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 doğrudan doğruya
dava açması hukukun temel prensiplerinden biri olan hak arama özgürlüğüne ilişkindir.
Diğer bir deyişle 5999 Sayılı Kanun'la getirilen Geçici 6. maddenin 1.
fıkrasındaki uzlaşma için idareye başvurma; dava şartı olmadığı gibi, taşınmaz maliki dava açmakla uzlaşmak istemediği yönündeki iradesini ortaya
koymuştur” .
Görüldüğü üzere Yargıtay, bu çok yeni tarihli ve gerek 5999 gerekse de
6111 Sayılı Yasa'ların yürürlüğe girmesinden sonraki tarihte verdiği bu kararla, yukarıda aynen aktardığımız satırlarda açıkça anlaşıldığı üzere “uzlaşmanın bir dava şartı olmadığını, kişinin isterse uzlaşmaya gidip isterse
dava açabileceğini, kişinin doğrudan dava açması halinde uzlaşmaya
gitmeme yönünde olan iradesini belirttiğini içtihat edinerek, bu konudaki soru işaretlerini ortadan kaldırmıştır.
2. BEDEL DAVALARINDA GÖREVLİ MAHKEME, ASLİYE HUKUK 		
MAHKEMESİDİR.
Bedel davalarında, dava konusu edilen husus, kamulaştırmasız el atılmış
taşınmazın bedelinin davacı malike ödenmesi bunun karşılığında da taşınmazın ilgili idare adına tapuda tescili olduğuna görevli mahkeme asliye hukuk
mahkemesidir. Çünkü Kamulaştırma Kanunu m. 10 uyarınca tescil yada
terkine karar vermeye yetkili merci “asliye hukuk mahkemesidir”. Bu
açık kanun hükmü karşısında, görevle ilgili en ufak bir şüphe dahi duyulmaması gerekir. Aksi takdirde idari yargının taşınmaz için ilgili idare adına
tescil hükmü verebilmesi gibi yanlış, hukuka aykırı bir sonuç çıkar. İşte bu
nedenden ötürü görevli mahkemenin asliye hukuk mahkemesi olduğuna kuşku yoktur.
3. DAVA KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARINDAN 			
OLDUĞUNDAN, BELİRSİZ ALACAK DAVASI ŞEKLİNDE AÇILIR.
HMK. m. 107 uyarınca, davanın açıldığı tarihte alacağın miktarını yada
değerini tam ve kesin olarak belirleyebilmemiz mümkün değildir. Çünkü, söz
2
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konusu taşınmazın rayiç değeri gayrimenkul uzmanları, mimar, ya da mühendisler tarafından belirlenir. Bu belirlemeden sonra, söz konusu rayiç değer
yine aynı uzmanlar tarafından bağımsız bölüm maliklerinin ana gayrimenkuldeki hisselerine göre bölünürler. Böylelikle her bağımsız bölüm malikinin kamulaştırmasız el atmadan doğan bedel alacağı belirlenmiş olur. Bu konuda uygulamadaki bütün davalarda bedelin tespitini bu konuda uzman mesleklerden
seçilen bilirkişiler gerçekleştirmektedir.
Bunun çok açık bir örneğini yansıtan 29.3.2011 Tarihli, 2011/3724 e.
2011/5541 K. Numaralı bir yargıtay 5. Hukuk Dairesi Kararı'nda aynen “kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili için bilirkişi incelmesinin
yapılmasının şart olduğu, mahallinde yapılan keşif sonucu taşınmazın dava
tarihindeki değerinin ikisi teknik ve birisi de mahalli olmak üzere üç kişiden
oluşan bilirkişi kurulunca düzenlenen rapor ile tespit edilmesi gerektiği, bilirkişi incelemesi (kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili - mahallinde yapılan keşif sonucu taşınmazın dava tarihindeki değerinin ikisi teknik
ve birisi de mahalli olmak üzere üç kişiden oluşan bilirkişi kurulunca düzenlenen rapor ile tespit edilmesi gerektiği “ hüküm altına alınmıştır.
Bu sözkonusu örnek karardan da açıkça anlaşıldığı üzere, kamulaştırmasız el atmadan doğan bedel tahsili davalarında, davacının alacağı dava açıldığı tarihte belirli olmadığından, ancak keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu
bu bedel belirlenebilir. Bu belirlemeyi belirttiğimiz üzere, uzman bilirkişiler
yapar. Çünkü bu bedel tespiti, özel ve teknik bir konu olup, uzmanlığı
gerektirir.
İşte bu sebeplerden ötürü, taşınmazın bedelinin tespiti şu an için belirsiz
bir alacak niteliğindedir. Ancak keşif ve uzman bilirkişi incelemesi sonucu alacak miktarı tam ve kesin olarak belirlenebilecektir. Belirsiz alacak davası da,
bu gibi durumlarda muhtemel bazı hak kayıpları ya da gereksiz yere yüksek
harç ödeme durumlarından davacıyı korur.
4. KAMULAŞTIRMA KANUNU M.14 GEREĞİ, TAŞINMAZ 			
MALİKLERİ AYRI AYRI DAVA AÇABİLİRLER.
Kamulaştırma Kanunu m.14 uyarınca her taşınmaz maliki kendi adına
dava açabilir. Zaten Kamulaştırma Kanunu m.14 son fıkrasında “açılan davaların sonuçları, dava açmayanları etkilemez” demekle, her malikin aynı anda
dava açmak zorunda olmadığı da kanun hükmüyle açıkça belirtilmiştir.
Zaten bedel ya da tazminat alacakları yapıları gereği bölünebilir olduklarından, her malik ya da paydaşın tek başına dava açamaması yerinde bir seçenek olmazdı. Bundan ayrıca da, her malik ya da paydaşın birlikte dava açma
zorunluluğu getirilmesi, hak arama hürriyetine de bir sınırlama anlamını taşır.
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SONUÇ
- Kamulaştırmasız elatmadan doğan bedel tahsili ve tazminat davalarında uzlaşma bir dava şartı değildir. Davacı dava açmış olmakla, “uzlaşmama”
yönündeki iradesini zımnen beyan etmiştir. Uzlaşmanın dava şartı olduğunu
düşünmek, hak arama hürriyetinin engellenmesi anlamına gelir.
- Bedel tahsili davasında görevli mahkeme “asliye hukuk mahkemesidir”.
Çünkü dava sonunda tescil ya da terkin hükmü vermeye yetkili yegâne makam
Kamulaştırma Kanunu m. 10 uyarınca asliye hukuk mahkemesidir.
- Tazminat ve/veya bedel tahsili davalarında taşınmaz ya da tazminatın bedeli önceden belirlenemeyeceğinden hatta, uzman bilirkişilerce belirlenebileceğinden, bu davalar belirsiz alacak davasıdır ve bunlara ilişkin talepler belirsiz
alacak niteliğindedir.
-Her bağımsız bölüm maliki, kat mülkiyeti yoksa her müşterek malik, Kamulaştırma Kanunu m.14’ün açık hükmü uyarınca tek başına dava açabilir.
Ancak bu durumda, davanın sonucu diğer malikleri değil yalnızca davacıyı
etkiler.
Uygulamada nerdeyse kalıplaşmış ve gerçekten hukuki gerekçeden yoksun, ancak mağdurları hak aramaktan bıktıracak bazı bürokratik iş ve işlemler, hak arama istek ve arzusunun önüne zaman zaman geçebilmektedir.
Biraz olsun hak arama isteğini ve arzusunu kuvvetlendirmek adına uygulamada gördüğümüz bu tip olguları açığa çıkarmak istedik. Yargıtay 5. Hukuk
Dairesi’ni de uzlaşmanın dava şartı olmadığı yönündeki cesur ve hukuka uygun kararından dolayı gerçekten tebrik etmek gerek.
Bilinmelidir ki, kanuna uygunluk, koşulsuz olarak hukuka da uygunluk
anlamında değildir. Yargıtay 5. Hukuk Dairesi, bunun çok güzel bir örneğini
bizlere sözkonusu kararıyla göstermiştir. Yukarıda paylaştığımız kamulaştırmasız el atma uygulamasına ilişkin olguların, biz hukukçuların hak arama
arzusunu köreltmemesi, aksine güçlendirmesi dileğiyle.

ALMAN YÜKSEK YARGISI VE LİTERATÜRÜNDEN
ÖRNEKLER İLE YASALARIMIZA UYGUN
CEZALANDIRMA CİHETİNE GİDİLMİŞ
GEREKÇELİ KARAR (CMK md. 230 ve 232)
Av. Muhammet KIZIL1
Sanığın en doğal ve en temel haklarından biri olan gerekçeli karar’ın mecburiyeti ve şekli, CMK 230. ve 232. maddelerinde belirtilmiş. Cezalandırma cihetine gidilmiş gerekçeli karar, aynı zamanda sanığın cezadan kurtulabilmesi
için elindeki son koz ve savunmalarını yöneltmesi gerektiği ana hedeftir. Hatalı
bir gerekçeli kararı sanığın bozdurup, cezadan süreli de olsa kurtulacağı gibi,
özenle yazılmış yasa ve usule uygun bir gerekçeli karar, gerçeği yansıtmasa bile
her insanda sadece bir tane bulunan hayatı karartabilir.
Yukarda açıkladığım neden ile kanaatimce iki yıldan fazla hapis cezası
öngören kararlar mükemmele yakın, hatasız olmalıdır.
İki yılı aşan hapis cezaları, bir insanı; sağlık, ekonomik, ailevi ve sosyal
açıdan ciddi zararlara uğratabilecek uzun bir süredir.
I. GENEL OLARAK
1. GEREKÇELİ KARARDA GÖSTERİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
CEZA MUHAKEMESİ KANUNUMUZUN 230. MADDESİNDE 		
DÜZENLENMİŞTİR.
Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 230. maddesinin 1. fıkrası mahkumiyet
durumunda, gerekçeli kararda bulunması gereken hususları ihtiva etmektedir.
Buna göre:
a. İddia ve savunmada ileri sürülen görüşler,
b. Delillerin tartışılması ve değerlendirilmesi; hükme esas alınan ve reddedilen delillerin belirtilmesi, bu kapsamda dosya içerisinde bulunan ve hukuka
aykırı yöntemler ile elde edilen delillerin ayrıca ve açıkça gösterilmesi,
c. Ulaşılan kanaat, sanığın suç oluşturduğu sabit görülen fiili ve bunun
nitelendirilmesi; bu hususta ileri sürülen istemleride dikkate alarak, Türk
Ceza Kanun'un 61 ve 62. maddelerinde belirlenen sıra ve esaslara göre cezanın belirlenmesi; yine aynı Kanun'un 53 ve devamı maddelerine göre, cezaya
mahkumiyet yerine veya cezanın yanı sıra uygulanacak güvenlik tedbirlerin
belirlenmesi,
1
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d. Cezanın ertelenmesi, hapis cezasının adli para cezasına veya tedbirlerden birine çevrilmesine veya ek güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına veya
bu hususlara ilişkin istemlerin kabul veya reddine ait dayanaklar, gerekçeli
kararda bulunmalıdır.
2. HÜKMÜN GEREKÇESİ VE HÜKÜM FIKRASININ İÇERECEĞİ HU
SUSLAR CEZA MUHAKEMESİ KANUNU'NUN 232. MADDESİNDE
BELİRLENMİŞTİR.
1) Hükmün başına, “Türk Milleti adına” verildiği yazılır.
2) Hükmün başında;
a) Hükmü veren mahkemenin adı,
b) Hükmü veren mahkeme başkanının ve üyelerinin veya hâkimin, Cumhuriyet savcısının ve zabıt kâtibinin, katılanın, mağdurun, vekilinin, kanunî
temsilcisinin ve müdafiin adı ve soyadı ile sanığın açık kimliği,
c) Beraat kararı dışında, suçun işlendiği yer, tarih ve zaman dilimi,
d) Sanığın gözaltında veya tutuklu kaldığı tarih ve süre ile halen tutuklu
olup olmadığı,
Yazılır.
3) Hükmün gerekçesi, tümüyle tutanağa geçirilmemişse açıklanmasından
itibaren en geç onbeş gün içinde dava dosyasına konulur.
4) Karar ve hükümler bunlara katılan hâkimler tarafından imzalanır.
5) Hâkimlerden biri hükmü imza edemeyecek hâle gelirse, bunun nedeni
mahkeme başkanı veya hükümde bulunan hâkimlerin en kıdemlisi tarafından
hükmün altına yazılır.
6) Hüküm fıkrasında, 223 üncü Maddeye göre verilen kararın ne olduğunun, uygulanan kanun Maddelerinin, verilen ceza miktarının, kanun yollarına
başvurma ve tazminat isteme olanağının bulunup bulunmadığının, başvuru
olanağı varsa süresi ve merciinin tereddüde yer vermeyecek şekilde açıkça gösterilmesi gerekir.
7) Hükümlerin nüshaları ve özetleri mahkeme başkanı veya hâkim ile zabıt
kâtibi tarafından imzalanır ve mühürlenir.
Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 232 maddesindeki hususlar kolayca yerine
getirilebilinir. Sadece üçüncü fıkrasındaki 15 günlük kısa sürede sorun çıkabilir, karar 15 günden sonra açıklanırsa bozma sebebidir.
Yalnız CMK 232/3, CMK 289. maddedeki kesin bozma nedenlerinden olmadığından, kısa bir gerekçe ile örneğin: Sayın mahkeme dava üzerindeki
düşüncelerini somutlaştırdıktan sonra 15 günden uzun bir süre geçtiğinden,
artık sayın mahkeme verdiği karardaki somut nedenlerini açık ve net hatırlayamayacaktır. Aradan uzun süre geçtiğinden delilleri, ceza tayinini ve diğer
kanunun öngördüğü hususları gerektiği şekilde taze değerlendiremeyecek, bu
hususları kanunun niyeti ve felsefesi doğrultusunda belirttiği ve istediği şekil-
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de taze hafıza ile yapamayacağından bozulması gerekmektedir, şeklinde bir
gerekçeyle temyiz edilebilir.
II. GEREKÇELİ KARARIN ŞARTLARI
1. SANIĞIN ŞAHSİ DURUMU CMK 230 ve TCK 62.
Sanığın şahsi durumunu gerekçeli kararda göstermek kanaatimce mecburidir, aksi gerekçeli kararlar yine modern ceza felsefesi ve orta çağın sonunu
simgeleyen hümanist felsefelerden uzaktır.
Dolayısıyla insanlık tarihine 2 ve günümüzde diğer devletlerin ceza kanunlarına bakarsak, bir şahsın şahsi durumunun ceza tayininde ne kadar önemli
olduğunu görebiliriz.
Ceza da ceza tayini önemsiz diyenlere katılmamız mümkün değildir. Türk
Ceza Kanununun 62/2. maddesi ceza tayininde sahsın şahsi durumunun gösterilmesi gerektiğini hüküm altına almıştır.
Uygulamada cezalandırma cihetine gidilen kararların hiçbirinde, sanığın
geçmişi, sosyal ilişkileri vs. hususların gösterildiğine rastlamış değilim.
Sanığın şahsi durumuna örnek:
Sanık meslek yüksek okulu kaynak bölümü mezunu ve Antalya’da Falez Çelik Kapı fabrikasında kaynakçı olarak çalışmaktadır. İlkokul dörde
giden bir kızı vardır. Eşi ev hanımıdır. Sanığın Halk Bankasına 10.000-TL ev
kredisi borcu vardır, maaşından her ay 300-TL kesinti yaptırarak bu borcu
ödemektedir.3
2. GEREKÇELİ KARARDA FİİL’İN TESPİTİ
a) Fiilin tespiti gerekçeli kararın en önemli hususudur. Fiilin tespiti, doğru
şekilde yapıldığında diğer hususlar artık çok basit tespit olunabilinir.
Fiilin tespiti doğru şekilde yapıldığında, fiilin nitelendirmesinde, delillerin
değerlendirilmesinde, ceza tayininin tespitinde, ceza mahkemesinin keyfiyeti
ortadan kalkacaktır. Ceza mahkemelerinde, muhakeme fiili yargılanmaktadır.
Muhakeme fiili, maddi hukuktaki fiil ile aynı değildir. Muhakeme fiili, iddianamenin belirttiği sanıkların suç konusunu oluşturan tarihsel olaydır4. Muhakeme fiili, olağan ve doğal bir izlenimde hayatın bir bölümünü gösteren fiillerden
ibarettir, her fiilin ve ayrıntının iddianamede belirtilmesi gerekmemektedir.5
2
3
4
5

Cicero, Pro A. Linicus Arcia poeta oratio, reclam yayın evi; Amerika birleşik Devletleri, Model
Penal Code Artikel 6 ve 7; Alman ceza kanunun 46 maddesi
Bilhassa Yargıtay’ın ceza tayınının denetimi için gerekçeli kararda şahsi durum önemlidir.
Alman Yargıtayı, Bundesgerichtshof in Strafsachen, 13/120 nolu kararı
Alman Yargıtayı, Bundesgerichtshof in Strafsachen, 29/341 nolu kararı,; CMK
225/2 argumentum e contrario, nitelendirmeye bağlı olmayan mahkeme fiile de bağlı olamaz,
çünkü fiile bağlı olan mahkeme farklı nitelendirme yapamaz. Savcılık iddianamede farklı bir
fiil göstererek mahkemeyi istediği şekildeki bir nitelendirmeye zorlayabilir.
Açıkladığım nedenler ile Yargıtay ın 1.cd. 21.03.2006; 1893/880; 5. CD. 02.03.2009,
16384/2527; 4. CD. 10.03.2009, 11090/4417, kararları ve bu yönlerdeki içtihatları hatalıdır
ve ayrı bir makale konusu olabilir.
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Dolayısıyla mahkemenin maddi fiili tespit etmesi gerekmektedir.
Fiilin tespitinin anlatım şeklinde, bir tanığın gözlemlerini anlatıyormuş
gibi, olmalıdır. Fiilin tespitinde, ihlal edilen ceza maddelerinin bütün maddi ve
manevi unsurları bulunmalıdır.6
Mahkemenin tespitleri bir bütün içinde suç konusu fiili oluşturan davranışları göstermesi gerekmektedir.7 Fiilin tespitindeki olay anlatımından hangi
vakıalar ile ihlal edilen kanunun hangi manevi ve maddi unsurunun gerçekleştiği gösterilmelidir. 8 Anlatımlar açık ve net olmalıdır ve hiçbir şekilde fiilin
nitelendirilmesi, deliller ve delillerin değerlendirilmesi ile karıştırılmamalıdır.
Fiilin tespiti birinci örnek:
Sanık, 01.10.2011 tarihinde saat 15:00’te Antalya ili BayındırMah. 310
Sk.’ta aracı ile hareket halindeyken 20 nolu apartmana yaklaştığında, kaldırımı kullanmayarak yolda yürüyen 70 yasındaki A.G'yi fark etti, aynı şekilde bayanın yüksek yaşını da fark etti. Burada A.G. sanıktan 50 metre
kadar uzakta idi ve dolmuşu beklemekteydi. Sanık, A.G'nin yoldan çekilmesi için korna’ya bastı. Yalnız zor duyan A.G. kornayı da gelen aracıda fark
etmedi. Yolun dar oluşu ve A.G'nin çekilmemesi nedeni ile sanık ani fren
yaparak durmak zorunda kaldı.9 Bu duruma kızan sanık aracın penceresini açarak A.G'ye: “Yoldan çekil pis moruk, seni bakımevine gebermen için
kilitlemek lazım,” diye bağırdı.10
Bu davranışı ile sanık, A.G'ye nefretini ve gözündeki değersizliğini göstermek istedi11 ve bunu da başardı.12
Sanığın niyeti doğrultusunda A.G. rencide olmuş13 onuru kırılmıştır.14
Mağdur 02.10.2011 tarihinde Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazılı
şikâyet dilekçesi ile sanığın cezalandırılması için müracaata bulunmuştur.15
Fiili iki cümle ile de tespit edebilirdik.
Sanık 01.10.2011 tarihinde saat 15:00’ te Antalya ili Bayındır Mah. 310
Sk.’ta aracı ile hareket halinde iken 20 nolu apartmana yaklaştığında, Ayşe
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Meyer / Gossner, madde 267/5
Theo Ziegler, Das Strafurteil, S.35
Theo Ziegler, Das Strafurteil, S.35
Olayı tarafların penceresinden anlatmak ceza tayini için önemlidir, Theo Ziegler, Das
Strafurteil, S.35
Theo Ziegler, Das Strafurteil, S.35; Fiil Hakaret ile oluştuğundan, hakaret aynen gösterilmesi
gerekir
İstedi tespiti fiil deki kast’ı gösteriyor, kasıt için TCK 21 bakınız.
Fiilin Tespitinde manevi unsurların da oluştuğunu göstermek gerekmektedir, Tröndle/
Fischer; madde 185/4
Rencide edici ifadeler karşı taraftan hakaret olarak algılanmalıdır.
Tröndle / Fischer madde, 185/6
Suç şikayete bağlı olduğundan koşulların oluştuğu kontrol edilebilinir şekilde gösterilmelidir,
dolayısıyla sadece müşteki şikayetçi olmuştur demek eksik ve ilkelce kalır
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Gül e: “Yoldan çekil pis moruk, seni bakımevine gebermen için kilitlemek
lazım,” diye bağırdı.
Bu davranışı ile sanık A.G'ye nefretini ve gözündeki değersizliğini göstermek istedi, bunu da başardı.
Özellikle ceza tayinini denetime açık yapabilmek için, fiilin tespitini geniş
tutmak gerekmektedir.
Tabi gereksiz uzatmalardan kaçınılmalıdır, örneğin arabanın markası
önemsizdir.
Fiilin tespiti ikinci örnek :
Sanıklar çocukluklarından beri arkadaştırlar. 01.04.2011 tarihinde saat
15:00 civarlarında Antalya ili Meltem Mah. 30 Sk’ ta Y. Kahve’de buluştular.
Gün içinde bir araçtan değerli bir şeyler hırsızlamayı kararlaştırırlar.16
Kararları doğrultusunda saat 17:00 civarlarında yine aynı adresin hemen yanın bulunan halka açık mühendisler odasına ait otoparka gittiler.17
Burada sanıklardan H.H, Mühendis F.G'ye ait 07 M 23 plakalı B. marka
araçtan hırsızlık yapmaya karar verdi. Diğer Sanık A.G. etrafı kollarken,
H.H. yerden aldığı bir taş ile aracın sağ ön camını kırarak, kapıyı açtı ve
torpido gözünde bulunan 1.500 TL değerindeki T. marka saati aldı. Daha
sonra saati satmak ve parayı paylaşmak amacı ile olay yerinden uzaklaştılar.18
3. FİİLİN NİTELERİLDİLMESİ
Asıl iş fiilin tespitinde yapıldığından nitelendirilmesi artık basittir. Nitelendirme basit fiillerde kısaca yapılabilinir veya her şeyin ortada olduğu durumlarda artık ayrıntıya hiçbir şekilde girilmesi gerekmez. Yüksek yargı nitelendirmeyi zaten tespit olunan fiilden yapar. Yalnız nitelendirme maddi ve
manevi unsurların oluşuğunu, aynı şekilde hukuka aykırılığın ve kusurluluğun
bulunduğunu göstermelidir.
Fiilin nitelendirilmesinde birinci örnek:
Sanık TCK 86/1. maddesini ihlal etmiştir. Bu hususu mağdur B'nin yüzüne canını acıtacak bir şekilde yumruk atarak gerçekleştirmiştir.
16 Fiil in tespitinde hukuksal terimler kullanmak hatalıdır, yalnız burada hırsızlık yerine başka
terimler kullanmak veya başkasına ait taşınır malı almayı niyet edinmişler şeklide cümleler
abes kaçacağından, istisnalar kaideyi bozmaz, Theo Ziegler, Das Strafurteil, S.39
17 Fiili icra kararı sanıkların fiili TCK 37/1 in öngördüğü şekilde birlikte gerçekleştirdiklerini
göstermektedir/ Fiil i Tck 37/1 e göre birlikte gerçekleştirebilmek için icra kararı birlikte
alınmalıdır; Tröndle Fischer, madde 25/12)
18 Bu husus yani malları paylaşma yine sanıkların fiili TCK 37/1 in öngördüğü şekilde birlikte
gerçekleştirdiklerini göstermektedir. Mahkemelerin uygulamalarında gerekçesiz, istisnasız
denebilecek kadar fazla ve TCK 37, 38, 39 maddelere hiç değinmeden sanıklar fiili TCK 37/1
e göre birlikte gerçekleştirirler
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Fiilin nitelendirilmesinde ikinci örnek:
Sanık nitelikli hırsızlığa teşebbüs ve mala zarar verme suçlarını işlemiştir, TCK 142/1-b, 35/1-2, 151/1.
Suç teşebbüs aşamasında kalmıştır. Çünkü sanık, polisin geldiğini düşünerek, hiçbir şey almayıp olay yerinden kaçmıştır. Bu nedenle vazgeçme
TCK’nın 36. maddesine göre gönüllü olmamıştır.
Hırsızlık suçunun nitelikli hali ihlal edilmiştir. TCK 142/1-b. Sanık ne
kapıyı açabilmiştir ne de bir eşya alabilmiştir. Yalnız kapı kilidine levyeyi
dayayarak zorlamıştır, zorlarken de kapıya zarar vermiştir. Biraz daha süresi olsa dayanıksız ahşap kapıyı açacak ve bina içindeki eşyaları hırsızlayacaktı. 19
Muhafaza altına alınmış eşyalar hakkındaki hırsızlıklarda engeli (muhafazayı) kaldırma, kırma veya aşma çabası ile teşebbüs sınırı aşılmış
olur.20 Sanık, polisin geldiğini düşünerek ilk hamleden sonra kaçmıştır. Kapıyı levye ile zorlaması ile hırsızlık suçuna teşebbüs etmiştir. Kapıyı açamaması teşebbüs suçunun oluşmasına engel değildir.
Sanık kapıya levye ile zarar verdiğinden TCK md.151/1’i ihlal etmiştir.
Sanık kapıyı açabilmek için bilerek ve isteyerek kapının kilit bölgesinde
ahşabı kısmi olarak kırmıştır.
Suçlar, bir suçu işleme kararının icrası kapsamında olduğundan, TCK
43/1 maddesine göre zincirleme suç teşkil eder.
4. DELİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Tespitlerden sonra delillerin değerlendirilmesine geçilmelidir. Burada,
mahkeme, tespitlerinde hiçbir şüphe olmaksızın emin olduğunu göstermelidir. Mahkeme, bütün lehte ve aleyhte delilleri tartışmalıdır. Yüksek yargının
denetimine açık sağlam zemine dayandırılmalıdır.21
Sanığı cezalandırmaya yönelik bir kararın ispat zemini, delillerin değerlendirilmesinin ve ulaşılan kanaatin sonucunun objektif olarak doğruluğunu
göstermelidir. Mahkemeye sunulan tüm delil ve hususlar ayrıntılı şekilde değerlendirilmelidir.22
Mahkemenin mahkûmiyete esas aldığı gerekçe ve deliller anlaşılır, doğru
tespitlere dayalı ve çelişkisiz olmalıdır.23
Dolayısıyla gerekçede ispat olunan suçun dayandığı sağlam zemin açıkça
aydınlatılmalı ve varılan kanaatlerin sadece tahmin olmadığı göstermelidir.24
19 TCK 35/1 e göre nitelikli hırsızlığa teşebbüs mümkündür, burada nitelikli hırsızlığın
unsurlarının birisinin gerçekleşmesi şart değildir
20 Wessels/Hillenkamp, 23.Baskı C.F. Müller yayınevi S.74
21 Neue Juristische Wochenschrift 2002; S. 2188, 2189
22 Werner Beulke, Strafprozessrecht, S.304
23 Neue Zeitschrift für Strafrecht, 2002, S.48
24 Zeitschrift für Wirtschafts- und Steuerstrafrecht 2003, S. 299; Strafverteidiger 2007, S. 347, 348
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Delillerin değerlendirilmesi gerekçeli kararın en önemli ve en zor bölümüdür.
Sanık suçunu bütünüyle ikrar etmemişse, artık hiçbir şüphe bırakmayacak şekilde delil yürütmek, fiillerin gerçekleşmesi eksiksiz, mantıklı, anlaşılır
ve çelişkisiz olması gerektiğinden, yetenek istemektedir.
Yukarıda açıkladığım nedenler uygulamadaki gerekçeli kararlarların ve
delillerin değerlendirilmesinin tarafların ve tanıkların ifadelerinin tekrarlarından ibaret olduğunu göstermektedir.
Tekrarlar gereksiz olduğu kadar da, yanlışlara açık kapı bırakmaktadır,
çünkü tekrarlar yalan olarak delillerin değerlendirildiği havasını vermektedir.25
Delillerin değerlendirilmesinde, örneğin bir ifadenin veya diğer ifadenin
neden doğru veya yanlış kabul edildiği göstermelidir.
Burada ifadenin içeriğinden de bahsedilmelidir. Hangi beyanlar ile hangi
fiillerin tespit olunduğunu ve birbiri ile çelişkili ifade ve delillere açıklık getirerek ,değerlendirmek gerekmektedir.
Dellilerin değerlendirilmesine, sanığın yaptığı veya yapmadığı savunmaları
ile başlanmalıdır.26
Delillerin değerlendirilmesinde şahsi durumun tespitine örnek:
Gerekçeli kararın 2 nolu başlık altında, sanığın şahsi durumunun tespiti,
sanığın anlatımlarına, Adli Sicil Müdürlüğü'nden alınan kayıtlara,nüfus kayıt örneğine ve Antalya 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 2010/85 sayılı kararına
dayanılmaktadır.
Fiile ilişkin delillerin değerlendirilmesi ve tespitine örnek:
Gerekçeli kararın 2. nolu başlığı altındaki fiilin tespiti, sanığın bütünüyle suçu ikrar etmesine dayanmaktadır. Sanık, fiili objektif ve sübjektif olarak ikrar etmiştir. İkrarı inandırıcıdır, fiili çelişkisiz olarak olayın oluşumundan beri anlatmıştır.
Sanık özellikle kız arkadaşı ile kavgadan sonra moralinin bozuk olduğunu bu nedenle kahvede A. ile buluştuğunu. A'nın kendisiyle alay etmesinden sonra kızarak, A'nın yüzüne yumruk attığını ikrar etmiştir.
Basit yaralamanın ölçüsü Dr. H'nin 22.01.2011 tarihinde verdiği rapordan anlaşılmaktadır. 27

25 Neue Zeitschrift für Strafrecht, 1985, S.184
26 Uygulamada bu şekildedir yalnız değerlendirmeden çok sanığın beyanlarının tekrarlarından
ibarettir.
27 Sanık ve Tanığın ifadelerinin değerlendirilmesi subjonktif gramerinde yapılmalıdır. Theo
Ziegler, Das Strafurteil, S.48

Gerekçeli Kanun... • Av. Muhammet KIZIL

257

Fiile ilişkin delillerin değerlendirilmesi ve tespitine ikinci örnek:
Gerekçeli kararın 2 nolu başlığı altındaki fiilin tespiti, sayın mahkemenin yaptığı yargılama sonucu kuşkuya yer vermeyecek şekilde tespit olunmuştur.
Sanık suçlamaları kabul etmemiştir. Hırsızlıkların meydana geldiği markette çalıştığını, yalnız marketten rakı şişeleri çalmadığını, şişeleri A.T'ye satmadığını beyan etmiştir. A'nın birkaç defa markete geldiğini
oradan tanıdığını, daha ileri giden şahsi bir tanışmanın olmadığını beyan
etmiştir.
Mahkeme sanığın ifadelerine itibar etmemiştir, kendisini korumaya yönelik olarak değerlendirmiştir. Savunmaların gerçeği yansıtmadığı muhakeme sonucu tespit olunmuştur.
A.T'nin Antalya da 11.11.2011 tarihinde H. Karakolunda Komiser
Mehmet’e verdiği inandırıcı ifadeleri Sanığın suçunu ispatlamaktadır.
A.T'nin verdiği ifadede 2 nolu başlıkta28 tespit olunduğu gibi, rakı şişelerini sanıktan aldığını, olayın 2 nolu başlıktaki gibi geliştiğini kabul etmiştir.
Mahkemede tanık olarak dinlenen Komiser Mehmet, A.T’nin karakolda
verdiği ifadeyi mahkemede doğrulamıştır. Mahkeme, A.T’nin verdiği ifadenin doğrulundan emindir. İfadesinde A.T, sanık ile nasıl tanıştıklarını ve birbirlerinin telefonlarını nasıl aldıklarını ayrıntılı, çelişkiden uzak bir şekilde
yine 2 nolu başlıkta tespit olunduğu şekilde anlatmıştır.
A.T’nin anlatımlarını, Komiser Mehmet, mahkeme huzurunda inandırıcı
bir şekilde tekrar etmiştir. Mahkeme A.T’nin H. Karakolu'nda verdiği ifadenin doğruluğundan emindir. Anlatımları ayrıntılı, özellikle tanışma şekli
ve telefon numaralarının birbirlerinden alma şekli ayrıntılıdır. Bu ifadesini
A.T H. Karakolu'nda verirken tanık Komiser Mehmet’in inandırıcı bir şekilde
beyan ettiği üzere suçlama gayreti göstermemiştir.
Bu tespitlerimizi, tanık Komiser Mehmet’in verdiği beyanında, A.T'nin
ifadesini alırken sanığın hırsızlıklara iş yerinden olacağı bahanesi ile itiraz
ettiği ve ilk aşamada kabul etmediği şeklinde beyanları, desteklemektedir
ve doğrulamaktadır.
Komiser Mehmet’in beyanlarına göre, A.T. ifadesini sakin ve kendince
vermiştir. İfadelerinde şüphe edecek bir durum olmamış sadece bir iki tamamlayıcı soru sormak gerekmiştir.29
Mahkeme A.T’nin ifadesi ile daha erken serbest kalıp, daha erken memleketi İran’a dönebileceğini bildiği ve farkında olduğu hususlarının bilincindedir.
28 Burada fiilin tespitine atıf yapılmaktadır
29 Burada ve yukarıda mahkeme tanığın beyanına neden inandığını açıklamaktadır, Ali terazi ye
ulaşılamadığından mahkeme Komiser Mehmet in ifadesine tanık olarak başvurmaktadır
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Yalnız bu husus mahkemenin A.T’nin verdiği ifadenin inandırıcılığı konusunda şüpheye düşmesi için yeterli değildir. Özellikle mahkeme A.T’nin
sanığı haksız yere suçlaması için bir neden görmemektedir.
Aynı şekilde Mahkeme Komiser Mehmet’in doğrudan doğruya olaya tanık olmadığı ve A.T’nin dinlenmesi ile daha ayrıntılı tespitler yapabilecek
konusunun bilincindedir.
Yalnız sanığın talebi ve A.T dinlenme hususu CMK 206. maddeye göre,
dinlenmesi istenen A.T’nin İran’da bulunup mahkemeye davet edilmesi mümkün olmadığından reddedilmiştir. A.T. İçişleri Bakanlığı Gümrük
Müsteşarlığı'nın verdiği cevaptan anlaşılacağı üzere 01.12.2012 tarihinde
Van Doğubayazıt sınır kapısından Türkiye’den İran’a geçmiştir ve İran’daki ikamet yeri belli değildir. Mahkeme A.T’nin ifadesini mahkemece alınmasının imkânsız olduğu hususundan açılanan nedenlerle emindir ve imkansızlık nedeni ile delillerin ortaya konulmasını CMK 206. maddeye göre
reddetmiştir, ifadenin CMK 211/1/a üçüncü alternatif gereği okunması ile
yetinmiştir.30
Aynı şekilde Komiser Mehmet’in polis mesleği ve uzun meslek tecrübesi
gereği, şahısların ifadelerinin inandırıcılık hususunu değerlendirebilmesi,
tarafımızca taktir olunmuştur ve bu nedenle delil değeri yüksektir.
A.T’nin ifadesinin doğruluğuna, söz konusu rakı şişelerinin hepsinde sanığın ve A.T’nin parmak izi olduğu, aynı şekilde tanık V.K, sanığın, A.T’ye
bazı şişeleri verdiğini gördüğünü beyan etmesi işaret etmektedir.
Bu hususlar tek başına farklı açıklanabilinse de hepsi birlikte değerlendirildiğinde mahkemenin sanığın suç oluşturan fiilleri işlediği hususunda
şüphesi kalmamıştır.
5. CEZA TAYİNİ
Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 230. maddesinin 1. Fıkrarsı c bendinin 3.
Cümlesindeki hükme göre, Türk Ceza Kanunu’nun 61 ve 62. maddelerinde
belirtilen sıra ve esaslara göre cezanın belirlenmesi gerekir.
Dolayısıyla ilgili Türk Ceza Kanunu’nun 61. maddesince:
Suçun işleniş biçimi,
Suçun işlenmesinde kullanılan araçlar,
Suçun işlendiği zaman ve yer,
Suçun konusunun önem ve değeri,
Meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı,
30 Burada mahkeme delili neden ret ettiğini açıklamak zorunda değildir, delillerin toplanmasını
CMK 206 a göre ret ederse ara kararında ayrıntılı şekilde açıklamalıdır, yalnız karar aydınlatıcı
ve açıklayıcı olması gerektiğinden, gerekçeli kararda da mahkeme bahis edilen hususla’ a
değinebilir.
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Failin kast ve taksire dayalı kusurun ağırlığı,
Failin güttüğü amaç ve saike göre belirlenir.
Devamı ile Türk Ceza Kanunu’nun 62. maddesine göre, “fail yararına cezayı hafifletecek takdiri nedenlerin varlığı hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis
cezası yerine, müebbet hapis; müebbet hapis cezası yerine, yirmi beş yıl hapis
cezası verilir. Diğer cezaların beşte birine kadarı indirilir.
Takdiri indirim nedeni olarak, failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın failin geleceği üzerindeki
olası etkileri gibi hususlar göz önünde bulundurulabilir. Takdiri indirim nedenleri kararda gösterilir.”
Dolayısıyla ilgili maddeler göz önünde bulundurularak, işlenen suçun kanuni tanımında öngörülen cezanın alt ve üst sınırı arasında temel cezayı belirler.
Burada mahkeme serbest değildir. Ceza tayini TCK 61. ve 62. maddelerinee göre belirleyerek ceza tayinini tespit etmesi gerekmektedir. Aynı şekilde
ceza tayinini temyiz mahkemesinin denetimine açık yapması gerekmektedir. 31
Türk kanun koyucusu alt sınırı acımasız bir şekilde çok yüksek tuttuğundan, bu madde aslında üst sınır ile daha üst sınır arasında cezayı belirler
şeklinde anlamaktayız. Suç ile mücadelede birkaç bin yıl evvel, çaresiz kalan,
Yunan kanun koyucusu Drakon’a ‘neden o kadar çok suç için idam cezasını öngördüğünü sorduklarında’, Drakon ‘aslında hafif suçlar için idam cezası
öngördüğünü ağır suçlar için başka daha ağır ceza bulamadığından onlara da
idam cezasını öngördüğü’ şeklinde cevap vermiştir. 32
Yüzyıllar önce suç ile mücadelede kanun koyucunun tek çaresi ceza artırımına gitmekti, günümüzdeki kanun koyucuların da aynı şekilde çaresiz kaldıklarını düşünmekteyim.
A. Mahkemenin ceza tayin yetkisi, suça uygun cezanın sınırlarının başladığı noktada bitmektedir.
Hafif ve orta bir fiil ve suçta bulunan faile orta kısımdan ceza veren yargıç
takdir yetkisini aşmıştır.
Orta derece kusurlu bir fiil ve suçta, orta bölgeden caza tayininin hatalı
olacağını düşünürsek, her zaman için meydana gelen ve toplumca yapılan orta
kusurlu davranışların, ceza kanunun çok ağır kusurlu fiil ve suçlar için geniş
ceza tayininden uzak tutulması gerekmektedir.33
Ceza tayını hususunda bir örnek:
TCK 61. maddesine göre tayin edilen 1 yıl hapis cezası, bahse konu 19
olayın hiçbirinde para ya çevrilememiştir.
31 Theo Ziegler, Das Strafurteil, S.72
32 Hans-Joachim und Helmuth Schneider (Hg.): Geschichte der Antike. Ein Studienbuch.
Stuttgart/Weimar: J.B. Metzler 2000, S. 66
33 Alman Yargıtayı, Bundesgerichtshof in Strafsachen, cilt 27,2 nolu kararı
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Çünkü sanığın kısa sürede gerçekleştirdiği çok sayıdaki hırsızlık, sanığın
kriminal zekasını, elde ettiği yüksek menfaati, verdiği yüksek zararları ve
suç işlerken ne kadar titiz çalıştığını göstermiştir. Bu durum sanığın her
seferinde hapis cezası ile cezalandırılmasını kaçınılmaz hale getirmiştir.
Mahkeme sanığın lehine olan durumları göz ardı etmemiştir, özellikle
sanığın samimi ikrarını ve kötü maddi durumunun farkındadır. Yalnız işlediği 19 suçun ağırlığı, lehe hususlar sanığın cezasını paraya çevirtecek
kadar ağır değildir. Mahkeme sanığa hapis cezası verilmesinin kaçınılmaz
olduğu görüşündedir. Sanığın işlediği suçlara verilecek her farklı cevap, yüksek para cezası bile olsa, kanunun öngördüğü özel korumayı sağlayamaz.
SONUÇ
Gerekçeli kararın önemi tartışmasızdır. Mahkemelerce yazılan gerekçeli
kararların hataları ve eksiklikleri üzerinde Türk hukuk bilim dünyası gayretli bir şekilde durmaktadır. Örnekler ile sunduğum kısa çalışmamda diğer
modern dünyanın gerekçeli karara verdiği önemi az da olsa gösterebildiğimi
düşünmekteyim. Belirttiğim hususlar bir gerekçeli kararın gereksinimlerinin
binde birini bile karşılamamaktadır. Yalnız ülkemizde 40 yıl hapis ile cezalandırma cihetine gidilmiş gerekçeli kararlarda işbu çalışmadaki belirtilen gereksinimlerin yine binde biri bulunmamaktadır. Bu nedenle çalışma yüzeysel
tutulmuş ve derinliklerine girilmemiştir. Çalışma farklı bir modern hukuka
sadece bir bakıştır.
KAYNAKÇA
• Brössler Mutzbauer, Strafprozzesuale Revision, 7.Baskı Luchterhand Yayınevi
• Cicero, Pro A. Linicus Arcia poeta oratio, reclam yayın evi.
• Hans-Joachim und Helmuth Schneider (Hg.): Geschichte der Antike. Ein Studienbuch.
• Stuttgart/Weimar: J.B. Metzler 2000, S. 66
• Meyer / Gossner, Strafprozessordnung 53. Baskı C.H. Beck Yayınevi
• Theo Ziegler, Das Strafurteil, 3.Baskı Luchterhand Yayınevi
• Tröndle/ Fischer, Strafgesetzbuch und Nebengesetze 53. Baskı C.H. Beck Yayınevi
• Werner, Beulke, Strafprozessrecht 10.Baskı C.F.Müller yayınevi
• Wessels/Hettinger, Strafrecht Besonderer teil 1; 33.Baskı C.F. Müller yayınevi
• Wessels/Hillenkamp, Strafrecht Besonderer teil 2; 23.Baskı C.F. Müller yayınevi
• Wessels/Beulke, Strafrecht Algemeiner teil ; 23.Baskı C.F. Müller yayınevi
• Yener Ünver, Hakan Hakeri, Ceza Muhakemesi Hukuku, Adalet yayın evi, 3. Baskı

DERGİLER
• Neue Juristische Wochenschrift
• Neue Zeitschrift für Strafrecht
• Zeitschrift für Wirtschafts- und Steuerstrafrecht
• Strafverteidiger

5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU’NDA
CİNSEL TACİZ SUÇU
Sinan TUMLUKOLÇU1

Genel Açıklama
Cinsel Taciz suçu 5237 sayılı TCK’nın 2. kitabının Kişilere Karşı Suçlar
isimli 2. kısmının Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlıklı 6. bölümün
105. maddesinde düzenlenmiştir.
TCK’nın 105. maddesinin 1. fıkrasına göre bir kimseyi cinsel amaçlı
olarak taciz eden kişi cezalandırılır.
2. fıkraya göre ise, cinsel taciz fiilinin hiyerarşi veya hizmet ilişkisinden kaynaklanan nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ya da aynı işyerinde
çalışmanın sağladığı kolaylıktan yararlanılarak işlenmesi halinde verilecek
cezanın yarı oranda artırılması öngörülmüştür.
Tüm unsurları ile birebir karşılamasa da 5237 sayılı TCK’nın 105. maddesinin eski TCK olan 765 sayılı TCK’daki karşılığı 421. maddede hüküm altına
alınan söz atma ve sarkıntılık suçu oluşturmakta idi. Ancak, hukukumuza yeni bir kavram olarak girmekle Cinsel Taciz kavramının, akabinde TCK
kapsamında temel ve nitelikli hallerinin irdelenmesi zaruridir.
Cinsel Taciz’in Tanımı
Cinsel taciz kavramı, yasada tanımlanmamıştır. Cinsel amaçlı olarak taciz
etme’den ne anlaşılması gerektiğine dair bir açıklama da, bulunmamaktadır.
Taciz TDK’nın Türkçe sözlüğünde ‘Ahlaksızca, ulu orta veya gizlice
söz ve davranışlarla karşı cinse eziyet etme, tedirginlik ve sıkıntı verme; Çalışma hayatında ekonomik güç, üst makam veya başka etkili
bir göreve sahip olanların, genellikle karşı cinsi ahlak dışı birtakım
tutum ve davranışlarla cinsel yönden sıkıntıya sokup rahatsız etmesi’
olarak nitelendirilmiştir.2
Cinsel tacizi kişinin vücut dokunulmazlığı ihlal edilmeden, her türlü
davranış ile cinsel yönden rahatsız edilmesi olarak tarif edebiliriz.3 Tacizin
sözlük anlamı ‘tedirgin etme, rahatsız etme’dir.4 Taciz hukukumuza yeni
1
2
3
4

Adana Barosu Avukatlarından
www.tdk.gov.tr
ÇAKICI, Leyla, 2011, Yargıtay Kararlarıyla Cinsel Taciz Suçu, AÜHFD 60(1) s.47-82
EROL, Haydar, 2007, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, Ankara 1. Bası s.1303
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giren bir kavramdır. Taciz, rahatsız etme, aciz bırakma anlamını taşır. Bu
fiil cinsel amaç taşımalıdır.5
Her ne kadar madde gerekçesinde cinsel taciz suçu tanımlanmıştır
denmekte ise de, gerekçe açık bir tanım vermekten uzaktır.
105. maddenin gerekçesine göre Cinsel Taciz, kişinin vücut dokunulmazlığının ihlali niteliği taşımayan cinsel davranışlarla gerçekleştirilebilir. Cinsel taciz, cinsel yönden ahlak temizliğine aykırı olarak mağdurun rahatsız edilmesinden ibarettir.
Madde gerekçesinde yer alan cinsel yönden ahlak temizliğine aykırı’lık
kıstası, son derece muğlak ve ceza ilkeleri ile bağdaşmaz bir gerekçe tanımlamasıdır.6
Gerekçe, yasa hükmü derecesinde bağlayıcı değil ise de, hükmün yorumlanmasında/tanımlanmasında ilk başvurulan kaynaklardan birisi olmakla,
son derece önemlidir; bu itibarla daha özenli hazırlanması uygun olur idi.
Ahlak kavramı gibi toplumdan topluma, aynı toplumun değişik katman ve
bölgelerinde; yine bir toplumun veya bölgenin farklı zaman dilimlerinde farklı
değerlendirmelere tabi tutulacak bir kavramın, yasal hükmün dayanağı/temel
direği haline getirilmeye çalışılması, son derece hatalıdır. Ahlak ve yasa eşitliği, mutlak anlamda söz konusu olamaz; sadece zaman zaman parelellik, hızlı
gelişen toplumlarda değişime uygun olarak, çoğu zaman zıtlık söz konusudur.
Maddenin tanımlanmaması, dar kalıplara sığdırılmaya çalışılmaması, aslında yerinde de olmuştur. Aynı eleştiriler minvalinde hüküm, yargı organları tarafından, toplumsal değer yargılarına, öğretiye, mukayeseli hukuka ve
Uluslararası Sözleşmelere uygun olarak, evrimsel bir doğru tanımlanmaya
ulaşacaktır. Bu itibarla, gerekçenin hatalı kısmı yorumda ve tanımlamada kısırlaştırıcı bir rol oynar iken; tanımlamadan ve unsurların belirtilmesinden
uzak gerekçelendirme ise daha mükemmel yargısal yorumlara olanak sağlamaktadır.
Aslında yasa metni ve gerekçesi, yargısal ve akademik yorumlardan, cinsel
taciz kavramı nedir, nasıl tanılanmalıdır sorusuna bir cevap vermek olasıdır;
ancak bu kolaycılık olacaktır.
Bu itibarla taciz kavramına yetersiz ve hatalı madde gerekçesinden hareketle tarif/tanım bulmaya çalışmaktansa, ki Yargıtay kıstasları ve tanımlaması
bu anlamda son derece hatalıdır, uluslararası sözleşmeler, bildiriler ve özellikle gelişen kadın ve çocuk hakları çerçevesinde son derece değerli çalışmaların
5
6

YURTCAN, Erdener, 2004, Yeni Türk Ceza Kanunu ve Yorumu, Kazancı yayınları s.220
Benzer şekilde Tezcan, Erdem ve Önok cinsel tacizin tanımının değişken ve belirsiz bir kavram
olan ahlak temizliğine bağlanmasının tartışmaya açık bir durum yarattığını belirtmişlerdir.
Bkz. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanuna Göre Pratik Ceza Özel Hukuku, Ankara, Seçkin Yayınları
5. Bası s. 311
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yapıldığı Avrupa Birliği bünyesinde yürütülen faaliyetler bağlamında, batı hukuku yasal ve yargısal düzenlemelerinden hareketle ‘Ağyarini mâni, efradını câmi’7 bir tanımlamaya ulaşmak, zaruridir.
Tanımlama, yasanın içinin doldurulmasıdır ve yasal hükmün bel kemiğidir. Bu itibarla TCK’nın 105. maddesi kapsamında, TCK’nın 2. maddesi,
evrensel bir ceza hukuku ilkesi olan kanunilik/kıyas yasağı ilkesi de dikkate
alınarak, yukarıda açıklanan çeşitli tanımlandırmaların ortak ve ayrıksı yönleri de vurgulanarak, bir sonuç tanıma ulaşılması, bilimsel çalışmaya uygun
olacaktır.
105. maddenin bizatihi kendisi, kendisini tanımlamak için yeterince veri
sunmamaktadır.
Madde gerekçesi ise 105. maddeden daha açıklayıcı/betimleyici değildir;
aksine, yukarıda izah çalışıldığı üzere ahlak temizliği gibi son derece muğlak ve belirsiz bir kavramı hükme taşımaya çalışarak, tanımlandırmayı daha
da zor bir hale sokmuştur.
Ayrıca kişinin vücut dokunulmazlığının ihlali niteliği taşımayan,
cinsel davranışlarla ifadesi, taciz ile cinsel saldırı arasındaki ince ve hassas çizgiyi ortadan kaldırarak, hem cinsel saldırı suçlarının kapsamını, hatalı
olarak son derece genişletmiş; hem de hükmün gerçek amacına ulaşmasına
mani olmuş, 105. maddenin kısır bir düzenleme olarak kalması sonucunu,
doğurmuştur.
Gerekçenin bir başka hatalı kısmı ise, hükmün uygulanabilmesi için mağdurun şikayetinin aranmasının gerektiğinin belirtilmesidir. Tacizin temel/basit
hali için doğru bu saptama, 2. fıkrada düzenlenen nitelikli hali için geçerli
değildir. Yasada özel olarak şikayete bağlı olduğu belirtilmeyen hiçbir cezai
hükümde, şikayet şartı aranmaz.
Bu durumda gerekçenin, bu derece hatalı yazımı ile tanımlandırmaya dayanak alınması, hatalıdır/hatalı sonuçlara götürecektir.
Akademik yorumlar irdelendiğinde ise; bir kısmı yukarıda izah edildiği
üzere;
Her ne kadar düzenleme bu şekilde ise de, maddenin yorumundan şu husus rahatlıkla çıkartılabilir. Tacizin, cinsel amaçlı olması gerekliliği.(Bu husus ayrıca aşağıda irdelenecektir.)
Yargıtay yaklaşık 6 yıllık 5237 sayılı TCK uygulamasında, sorunun çözümüne dair, tanımlayıcı, kapsayıcı, somut olaylardan ziyade çerçeve mahiyetinde, ilkeli bir içtihat sunamamıştır. Aksine, kanımca hatalı olarak fiziksel
7

Anlamı, tarifin tarif edilen hususa ait bütün nitelikleri toplaması, ondan farklı olan nitelikleri
dışta bırakması, bulundurmaması demektir. Latince karşılığı ‘Omni et solis definitum’dur.
www.antoloji.com
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temas olan her durumda, ki fiziksel temasın mahiyeti, ağırlığı hiçbir
şekilde tartışılmadan, cinsel saldırı suçunun vücut bulacağını belirterek,
hükmü son derece kısırlaştırmıştır. Yargıtay’ın en önemli hatası maddenin yorumlanmasında tek ve inkar edilemez gerçek olarak madde gerekçesini almasıdır. Oysa gerekçe son derece hatalıdır ki; yukarıda belirtildiği üzere, ahlak
temizliği kavramına dayanmıştır.
Mukayeseli Karşılaştırma ve Tarihçe
‘1994 tarihli Fransız Ceza Kanunu'nun 222-33 maddesine göre Görevinin
verdiği yetkiyi kötüye kullanarak emir, tehdit veya cebir ile cinsel çıkar sağlamak amacıyla başkasını rahatsız eden kişi bir sene hapis ve
yüzbin frank para cezasıyla cezalandırılır.’8
‘23.11.1995 İspanyol Ceza Kanunu'nun 31.12.2001 şeklinin Cinsel Taciz
başlıklı 184/1. maddesinde İş, eğitim veya hizmet ilişkisi çerçevesinde
devalılık arzeden veya itiyat haline gelmiş bir biçimde kendisi veya
üçüncü bir kimse için cinsel talepte bulunan ve bu davranışı ile mağdurun objektif ve ağır bir şekilde korkmasına, düşmanca hisler beslemesine veya küçük düşürülmesine yol açan cinsel taciz fiilinin faili
olarak hürriyeti bağlayıcı ceza veya adli para cezası ile cezalandırılır…’9
hükmü yer almaktadır.
‘İsviçre Ceza Kanunu'nun Cinsel Bütünlüğe Karşı Suçlar başlıklı 193. maddesinde ‘ Her kim diğerinin içinde bulunduğu zor durumu veya iş ilişkisini veya başka bir bağlılık ilişkisini istismar ederek onun cinsel bir
hareket yapmasına veya böyle bir harekete katlanmasına sebep olursa hürriyeti bağlayıcı ceza ile cezalandırılır’ denilmektedir. Aynı Kanun'un
198/2. Maddesine göre ‘Her kim diğerine fiilen veya kaba bir biçimde sözlü olarak cinsel tacizde bulunursa şikayet üzerine hürriyeti bağlayıcı
ceza veya para cezası ile cezalandırılır.’10
Birlik çalışmaları kapsamında taciz kavramına eğilinildiğinde ‘1976 tarihli
eşit davranma borcuna ilişkin direktifte değişiklik yapılması kararının alınması ile birlikte, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi, Avrupa Birliği'nde cinsel
tacizin önlenmesi konusunda son derece cesaretli bir adım atmıştır. Gerçekten 2002/73 sayılı direktif, üye ülkelerin eşit davranma borcuna ilişkin yasal
düzenlemeleri arasında uyum sağlamayı amaçlamıştır. Nitekim bu direktifin
kabulü ile birlikte, üye devletler, cinsel tacizi cinsiyet temeline dayalı bir
ayrımcılık olarak tanımlayacaklardır.’11

8

ARTUK, Mehmet Emin, Cinsel Taciz Suçu 28 Mart 2006 tarihli MÜ konferans metninin makale
haline getirilmiş metni www.calismatoplum.org
9 ARTUK a.g.e.
10 ARTUK a.g.e.
11 ÖZDEMİR, Erdem İşyerinde Cinsel Taciz, Çalışma ve Toplum Dergisi 2006/4 s.83
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Kadın ve erkeğin çalışma yaşamına eşit koşullarda katılımı Avrupa
Birliği'nin temel konularından biri olmasına karşın, cinsel taciz 1980’li yıllara
kadar Avrupa’nın ilgisini çekmiş değildir. Rubinstein tarafından 1987 yılında yayınlanan rapor, sorunun önemli boyutlarda olduğunu ortaya koymuştur.
1990’lı yıllarda konunun ciddiyetini fark eden Avrupa Komisyonu, çalışmalarını yoğunlaştırmış, ancak kesin bir sonuç alamamıştır.12
‘2002/73 sayılı direktif öncesinde bazı ülkeler İngiltere, Hollanda, Belçika
ve Almanya gibi bazı ülkeler oldukça güçlü yasal düzenlemelere gitmişken, birlik içindeki Lüksemburg, Portekiz ve Yunanistan gibi bazı ülkelerde aynı düzeyde etkili anti-taciz yasal düzenlemeleri geliştirilememiştir. Nitekim anılan
direktifin amacı, Avrupa Birliği ülkelerindeki farklı uygulamalar arasında bütünlük sağlamak ve cinsel taciz konusundaki, standartları
oluşturmaktır.’13
‘2002/73 sayılı direktifin temel noktaları:Cinsel tacizin tanımlanması; Cinsel tacize ilişkin önleyici tedbirler alınması; Yargısal ve idari prosödürler; Cinsel taciz mağdurlarının zararlarının telafi edilmesi; Eşit istihdam
şartları sağlanması için ulusal komisyonlar oluşturulması olarak ifade edilebilir. Direktifin 2. maddesinin 2. fıkrası tacizi ve cinsel tacizi cinsiyet temeline
dayalı bir ayrımcılık olarak nitelendirmekte ve böyle bir davranışın
kadın ve erkek arasında ayrımcılık oluşturacağını kabul etmektedir.
Buna göre cinsel taciz insan onurunu ihlal etme amacına yönelen veya
bu sonucu doğuran, istenilmeyen, her türlü cinsel nitelikte sözlü, sözlü olmayan veya cinsel nitelikte fiziksel ve özel olarak düşmanca,
aşağılayıcı, utandırıcı ve saldırgan bir ortam yaratan davranış olarak
tanımlanmıştır.’14
Direktifin bu terminolojisi ile Amerika Birleşik Devletleri hukuku arasında
önemli benzerlikler mevcut bulunmaktadır. Gerçekten ‘istenilmeyen’ (unwanted) sözcüğü esas itibariyle Amerikan Yüksek Mahkemesi'nin içtihadında da temel aldığı bir ölçüttür.15 Buna karşılık ‘insanlık onuru’ cinsel taciz kavramına
tamamen Avrupa Birliği Hukukunun bir katkısı olarak göze çarpmaktadır.16
‘Cinsel tacizin üçüncü unsuru, direktife göre düşmanca, aşağılayıcı,
utandırıcı ve saldırgan bir ortam yaratmaktır. Direktif hangi hallerde böyle
bir ortamı oluştuğundan bahsedileceği konusunda bir açıklık içermemektedir.
Belirtmek gerekir ki, direktifte yer alan ‘düşmanca, aşağılayıcı, utandırıcı
ve saldırgan bir ortam’ ölçütü, tamamen Amerika Birleşik Devletleri hukukundan alınarak adapte edilmiştir.’17
12
13
14
15
16
17
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‘Cinsel tacizin gerçek anlamda görünürlük kazanması 70’li yıllarla birlikte
yükselen II. Dalga Feminist Hareket ile birlikte olmuştur. İlk kez özel alana
doğru görülen sorunlar, feministlerin bilinç yükseltme ve özel alanın politikasını yapmaları ile birlikte kamusal bir görünürlük kazanmaya başlamıştır.
Cinsel tacize, özel alana dair bir sorun olmasının ötesinde kamusal bir çerçeve
içinde ilk tanımı yapanlardan biri 70’li yıllarda ABD’de Çalışan Kadınlar Birliği
ve Fin Farley olmuştur. Tanım şöyledir: Uygunsuz ya da saldırgan bulduğunuz ve işinizde huzursuz olmanıza neden olan tüm tekrarlanan ve
istenmeyen cinsel yorumlar, bakışlar, teklifler ya da fiziksel temaslar
cinsel tacizdir’.18
‘Cinsel tacizin kavramsallaştırılmasında çığır açan adım ise 1979’da yine
ABD’de radikal feminist Catharine Mac Kinnon’ın Çalışan Kadınlara Yönelik Cinsel Taciz (Sexual Harrassment Of Working Women) kitabını
yayınlamasıyla atılmıştır. Catherine Mac Kinnon, Çalışan Kadınlar Yönelik Cinsel Taciz adlı kitabında cinsel tacizi ‘eşitsiz bir güç ilişkisi bağlamında istenmeyen cinsel taleplerin dayatılması’ olarak tanımlar. Ayrıca
cinsel tacizi, eril iktidarın kadınlar üzerindeki bir tahakküm biçimi olarak
cinsiyete dayalı ayrımcılık çerçevesinde ele alır. ‘Eğer bir kural ya da uygulama bir bireyin cinsiyetinden ötürü sistematik olarak sosyal mahrumiyetine katkıda bulunuyorsa, bu kural ya da uygulama ayrımcıdır. Ve cinsel taciz kadınların sistematik olarak dezavantajlı konuma
düşmesine katkıda bulunan bir uygulamadır, işte tam da bu nedenle
ayrımcıdır.’19
Suçun Maddi Unsuru
Hükmün ilk fıkrasında suçun maddi unsuru, mağdurun rızası hilafına, vücut teması içermeyen,20 cinsel ilişki boyutunda olmayan, cinsel
18 BODUR, Ekin Cinsel Taciz Üzerine D.Y.Kurtuluş s. 46-47
19 BODUR, Ekin a.g.e. s.47
20 Yargıtay ‘… sanığın müştekinin yanına oturarak göğsünü ve bacaklarını ellemek şeklinde
gerçekleştiği iddia olunan eyleminin 5237 sayılı TCK’nın 102/1. maddesi kapsamında yer alan
basit cinsel saldırı suçu niteliğinde olup olmadığının tayin ve takdiri, bu konudaki kanıtların
değerlendirilmesi…’ şeklindeki yerleşmiş kararları ile vücut teması içeren taciz eylemlerinin
cinsel saldırı kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini içtihat etmektedir. Kararın atıf yapıldığı
eser GÜNDEL Ahmet, 2009 5237 Sayılı TCK’da Cinsel Saldırı-Cinsel İstismar, Seçkin Yayınları,
Ankara, s.165 benzer bir diğer karar Yargıtay 5. Ceza Dairesi 2008/15109 E.N, 2009/1909 K.N.
19.02.2009:‘Sanığın oluşu kabul edilen 15.03.2006 günü mağdurenin kalçasını sıkmak şeklinde
gerçekleşen ve vücut temasını da içeren eyleminin, çocuğun basit cinsel istismarı vasfında
bulunduğu ve TCK’nın 103/1. maddesi uyarınca cezalandırılması gerektiği gözetilmeyerek cinsel
taciz olarak kabulü ile yazılı şekilde hüküm kurulması…kararara.com 14.01.2012-YARGITAY 5.
Ceza Dairesi 2007/3731 E.N , 2007/4315 K.N. 04.06.2007 ‘…Sanığın oluşa uygun olarak işlediği
kabul edilen “yönetimindeki araç ile okul sorma bahanesiyle mağdureye yaklaşıp hiçbir bedensel
temasta bulunmaksızın cinsel organını çıkarıp oynayarak göstermekten” ibaret eyleminin TCK’nın
105. maddesinde düzenlenen cinsel taciz suçunu oluşturduğu gözetilmeden, suç niteliğinde
yanılgıya düşülerek yazılı biçimde basit cinsel istismardan mahkumiyetine karar verilmesi…’YARGITAY 5. Ceza Dairesi 2008/12448 E.N , 2008/10222 K.N. 25.11.2008 ‘…Sanığa isnat olunan
“müştekinin kalçasına dokunma” eyleminin bedensel temas içermesi nedeniyle 5237 sayılı TCK’nın
102/1. maddesine uyan basit cinsel saldırı suçunu oluşturduğu…’ kararara.com 14.01.2012
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amaçlı olarak işlenen eylemlerle, mağduru taciz etmek, cinsel anlamda rahatsız etmek, mağdurun cinsel özgürlüğünü ihlal etmek’tir.
Hükmün 2. fıkrasındaki suçun maddi unsuru, hiyerarşi veya hizmet ilişkisinden kaynaklanan nüfuzun kötüye kullanılması suretiyle, yukarıda belirtilen şekilde, cinsel amaçlı taciz eyleminde bulunulmasıdır.
Hükmün 2. fıkrasının 2. cümlesinde ifade edilen suçun maddi unsuru ise,
aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan yararlanılarak, taciz
eyleminde bulunulmasıdır.
Suçun Manevi Unsuru
Taciz eyleminin cinsel amaçlı olarak gerçekleştiğinin bilinmesi ve istenmesi gerekmekle; özel kast gereklidir.
Ancak hükmün 2. fıkrası ayrıca irdelenmelidir.
Hükmün 2. fıkrası ilk cümlesinde fail, mağdurla hiyerarşi veya hizmet ilişkisinden kaynaklanan bir ilişki içerisinde olduğunu, bu ilişkinin kendisine
sağladığı nüfusu kötüye kullanarak taciz eyleminde bulunduğunu bilmeli ve
istemelidir.
Hükmün 2. fıkrasının 2. cümlesinde ise fail, mağdur ile aynı işyerinde
çalıştığını bilmeli, bu aynı yerde çalışmanın kendisine sağladığı kolaylıktan
faydalanma kastı taşımalıdır.
Eylem taksirle ihlal edilemez.
Fail ve Mağdur
Maddenin ilk fıkrasının faili ve mağduru, herkes olabilir.
Maddenin ikinci fıkrasının faili ve mağduru, özellik arz eder.
Faillik açısından bakıldığında, 2. fıkradaki fail, mağduru kendisine hiyerarşi veya hizmet ilişkisi nedeni ile tabi/bağlı olan ve bu bağlılık nüfuzunu21 kötüye kullanarak, cinsel taciz eyleminde bulunan kişi’dir;
ancak bu hiyerarşi veya hizmet ilişkisine sahip/nitelikte herkes, fail olabilir.
Kişiye hasren bir özgülük değil, hiyerarşi veya hizmet ilişkisi nedeni ile bir
bağlılık aranmaktadır.
2. fıkranın 2. cümlesindeki fail ise, mağdur ile aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan yararlanabilecek sıfata sahip olan, kişi’dir.
Burada da, aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanabilecek herkes, fail olabilir. Failin, mağdurun ast veya üstü olması ya da aynı kıdem, kademe, derece, konum vs.’de hizmet ediyor olmuş olması, önemli değildir.
21 Yargıtay 5. Ceza Dairesi 2008/8023 E.N , 2008/7751 K.N. 15.09.2008 ‘…Özel şirkette temizlik
işçisi olarak çalışan sanığın hizmet ilişkisinin sağladığı bir nüfuzunun sözkonusu olamayacağı
gözetilmeyerek 103/1. maddesiyle tayin olunan cezanın 103/3. maddesiyle arttırılması…’
kararara.com 14.01.2012
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Mağdur açısından bakıldığında ise, 2. fıkranın ilk cümlesindeki mağdur,
fail ile failin kötüye kullanabileceği hiyerarşi veya hizmet ilişkisi
olan, bu ilişkinin kötüye kullanılması sonucu taciz edilen, kişidir. Burada da mağdur, bu ilişki içerisindeki herkes olabilir.
2. fıkranın 2. cümlesinin mağduru ise, fail ile aynı işyerinde çalışan ve
bu aynı yerde çalışmaklıktan faydalanılarak taciz edilen kişi’dir. Aynı
işyerinde çalışmaklığın sağladığı kolaylıktan taciz edilen kişi, herkes olabilir.
Mağdurluk veya faillikte, cinsiyet önem taşımaz.
Yine, taciz eyleminin karşı cinse yapılıp yapılmaması, önemsizdir.
Ayrıca, failin veya mağdurun cinsel güce sahip olup olmaması, önemsizdir.
Korunan Hukuki Yarar
Cinsel saldırı düzeyinde olmayan ancak; kişiyi cinsel yönden rahatsız eden
davranışlar, cinsel taciz suçu sayılarak, cinsel özgürlüğün en geniş şekliyle
korunması amaçlanmıştır.22 Bu suç TCK’nın Cinsel Dokunulmazlığa Karşı
Suçlar başlıklı bölümde yer aldığı için, kişilerin cinsel dokunulmazlığı ve bütünlüğü korumaya çalışılmıştır. Ayrıca kanun koyucu bu suçları kişilere karşı
suçlar kısmında düzenlemek suretiyle, kişilerin korunması gerektiğini vurgulamıştır.23
Suçun Özel Görünüş Şekilleri
Teşebbüs
Bu suç sırf hareket suçudur, bu nedenle hareketin kısımlara bölünebildiği oranda bu suça teşebbüs mümkündür
İçtima
Özel bir içtima kuralı getirilmediğinden, suçun içtimaı halinde genel hükümler (42-44 md) uygulanır. Bu suçların zincirleme suç şeklinde işlenmesi
mümkündür. İçtima bakımından da, özelik arz etmez.
İştirak
TCK’nın 105. maddesinde düzenlenen suça iştirakin her türlüsü mümkündür, iştirak yönünden herhangi bir özellik arzetmez, genel hükümler
uygulanır. (azmettirme, yardım etme vs.)
Kovuşturma Usulü
Maddenin 1. fıkrasında belirtilen eylemin takibi ve kovuşturması, şikayete
bağlıdır.
2. fıkrada hüküm altına alınan nitelikli haller ise, şikayete bağlı değildir;
res’en takibi gerekir.24
22 TEZCAN, ERDEM ve ÖNOK s.310 ‘den zikreden GERÇEK s.54
23 ARTUK,s.36
24 YARGITAY 5. Ceza Dairesi 2010/9609 E.N , 2011/1225 K.N. 22.02.2011 ‘…Yargıtay Ceza Genel
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Şikayet süresi, maddenin ilk ve 2. haline göre, genel şikayet süresi olan 6
ay; şikayete bağlı olmayan 3 ve 4 fıkradaki eylemler için ise, dava zamanaşımı
süresidir.
Bu eylemleri yargılama mercii, 5235 Sayılı Yasa'nın 11. maddesi uyarınca
hükmün 1. fıkrasındaki eylem için Sulh Ceza Mahkemeleri; 2. fıkradaki nitelikli hallerde ise Asliye Ceza Mahkemeleri'dir.
CMK’nın 253. maddesi 3. fıkrası hükmü gereğince (Değişik 2009/5918)
Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarda Uzlaşma hükümleri uygulanmaz.25
Sonuç
Cinsel taciz kavramı Ceza Kanunu'na ilk kez 5237 sayılı Türk Ceza
Kanunu’nun 105. maddesi ile girmiştir.
Her ne kadar yasalaşmadan bu yana yaklaşık 6 yıllık bir süre geçmiş ise
de, yargısal anlamda istikrar kazanmış ve net bir tanıma ulaşıldığını söylemek,
güçtür. Cinsel Taciz ile Cinsel Saldırı eylemlerini sadece bedensel temasın olup olmaması kıstasından değerlendirmek, son derece hatalıdır ve
Yargıtay’ın şu anki yorumunun doğru olmadığını söyleyebilir. Failin mağdurun
sadece saçlarına dokunmasını ya da yanından geçer iken hafiften sürtünmüş
olmasını cinsel saldırı saymak son derece hatalı sonuçlara yol açabilecektir.
Bu itibarla, bedensel temas kriteri, yetersizdir.
Bu güçlük, hem yasa ile getirilen tanımın uzun bir mazisi olmamasından
hem de yeni gelişme ve yorumlamalar ile sürekli biçim değiştirme özelliğine
sahip cinsel taciz kavramının sınırsızlığından kaynaklanmaktadır.
Yasanın bir tanımlama içerisine girmemesi yerinde olmuş ise de, gerekçenin ahlak değerlerine atıf yapması son derece hatalıdır.
Yine, hangi hallerin taciz hangi hallerin karşı cinsi etkileme amaçlı, kur yapıcı davranışlar olduğu çizgisi de, hem kadın erkek ilişkilerinin gelişim/yakınlaşma çizgisinin belirlenmesinde, hem de cinsel
saikli ve anlamlı davranışların bireyin kendisini bir nevi ifadesi olarak değerlendirildiğinde, ifade özgürlüğü ile de yakından ilişkisi vardır.26 Eyleme, sadece mağdurun penceresinden bakmak, cinsel anlamda
Kurulu’nun Dairemizce de benimsenen 03.10.2006 gün ve 2005/5-193 Esas, 2006/203 sayılı
Kararında belirtildiği üzere, 5237 sayılı TCK.nun 102/1. maddesinde düzenlenen basit cinsel
saldırı suçunun 102/3. maddede düzenlenen nitelikli hallerin varlığı halinde kamu adına takip
edileceği ve kovuşturulmasının şikayete bağlı tutulamayacağı…’ kararara.com 14.01.2012
25 Sanığa isnat olunan suç şikayete tabi olup zarar gören kişi şikayetçi olduğundan 5271
sayılı CMK’nın 253 ve 254. maddelerine göre uzlaşma kapsamında kaldığı, uzlaşmanın da
bir kovuşturma şartı olduğu, 5560 Sayılı Kanunun 24. maddesi ile değişik CMK’nın 253.
maddesinde cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda uzlaşma yoluna gidilemeyeceği belirtilmiş
ise de, suç tarihinde lehe yasa ve müktesep hak hükümleri nazara alınarak uzlaştırma işlemi
yapılması gerektiğinin gözetilmemesi…Y.5.CD. 13.12.2007-1400/10105 zikreden GÜNDEL
s.163
26 Kocandan boşan, benim metresim ol (Yarg.5.Cd.28.4.1983,1462/1518) Allah be, şu dudaklara
bak Yarg.5. Cd. 21.10.1981, 3162/3072) Gel evime gir, içeride iki kişi daha var, seni
doyurabiliriz (Yarg.5.Cd.5.6.1979,1581/1585) bana bir kere ver, seni hamamda yıkarım.
(Yarg.5.Cd.8.10.1982,3594/3383) Sanığın müştekiye pantolonun üzerinden tenasül aletini tutarak,
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tacize maruz kaldığını iddia ettiği her durumu onun açısından yorumlamak, hatalı sonuçlara neden olabilecektir.
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KLASİK TEBLİGAT SORUNLARININ ELEKTRONİK
TEBLİGAT SÜRECİNE ETKİLERİ
Av. Sami AKDAĞ1

Tebligat kanunumuzun kabul edildiği tarihten (1959) itibaren bugüne kadar
geçen süre içerisinde, mevcut yasada sınırlı oranda yapılan değişiklikler, ne yazık ki ülkemizde tebligattan kaynaklı sorunları çözmede yetersiz kalmıştır.
Tebligat hukuku hükümleri muhtelif yasaların içerisinde ve dağınık haldedir. Bir kısmı (ceza/hukuk) usul hükümleri içerisinde, bir kısmı icra iflas,
bir kısmı vergi mevzuatında ve ihtiyaç duyuldukça ilgili mevzuatta ele alınmıştır. Ancak tebligat hukuku hukuk eğitiminin hiçbir aşamasında bağımsız
bir ders olarak işlenmediğinden, konu bugüne kadar herhangi bir sistematiğe
tabi tutulamamıştır. Tebligata hukuk sistemimiz içerisinde adeta üvey evlat
muamelesi yapmamızın faturasını ise vatandaş olarak, idareler olarak, yargı
sistemi olarak, avukat olarak ve maliye hazinesi olarak en ağır şekilde ödemek
zorunda kalıyor ve ne yazık ki (özensiz) tebligat yüzünden daha başka neler
kaybettiğimizi de tam olarak bilmiyoruz,
Tebligat hukuku multidisipliner bir hukuk alanıdır. Zira tebligat yapmaya
yetkili kurumlar haricinde hem tebligat yapmaya hem de tebligat sürecinin başarı ile yönetilmesinde (Adliyeler sebebiyle Adalet Bakanlığı, bizzat tebligata
selahiyeti sebebiyle Maliye Bakanlığı, PTT sebebiyle Ulaştırma Bakanlığı,
Mernis, muhtarlık, belediyeler sebebiyle İçişleri Bakanlığı, büyükelçilik ve
konsolosluklar sebebiyle Dışişleri Bakanlığı, jandarmanın kolluk görevi sebebiyle Milli Savunma Bakanlığı gibi) etkili ve yetkili kurumlar vardır.
Yargının Omurgası Tebligat
Devletin kurumları diğer kişi ve kurumlarla resmi yazışmalarla konuşur.
Bu nedenlerle tebligat (İdari tebligatlar açısından) bir devletin iskelet sistemidir; İdare, subjektif sonuçları olan bir idari işlemi sebebiyle (örneğin imar
uygulaması sonucu şahsın taşınmazı 18. maddeye tabi tutulan) muhataba zamanında (sağlıklı) bir tebligat yapmamışsa, üzerinden kaç yıl geçerse geçsin,
bu şahsın yapılan uygulama sebebiyle idareye karşı dava hakkı saklı kalmaktadır. Bu durum her ne kadar birey haklarının korunması açısından önemli
ise de, diğer yönü ile geçersiz veya usulsüz bir tebligatın kamu kurumlarının
işlemlerinde bulunması gereken devlete güven ve işlemlerindeki istikrarı sarsacağı da ortadadır.
1
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Tebligat işlemi diğer yandan da (Kazai tebligatlar yönünden) yargının
omurga sistemidir. Dava açarken bir avukat dava açacağı kişinin en doğru
bilgilerine(kimlik paylaşım sistemine) erişebilmeli, PTT teşkilatı tebligatın
yüksek kar getiren bir ticari faaliyet değil, bir yargılama sürecindeki hak arama özgürlüğünü dengeleyen ve adil yargılanma hakkının bir bileşeni olan “hukuki dinlenilme hakkı”nın güvencesi olduğunun bilincinde olmalı, dağıtıcı
personeli, yazısı okunaklı olanlardan seçilmeli, personelini tebligatın usulüne
uygun yapılmasının incelikleri konusunda sürekli eğitmeli, toplumdaki bireyler tebligat işleminden kaçmanın mümkün olmadığı, tebligat adresini doğru
bildirmesinin kendi yararına olduğu konusunda bilinçlendirilmeli, belediyeler
belediyeciliğin sadece imar planı yapmaktan, ruhsat vermekten ibaret olmadığını kavramalı ve beldeye ait kent ve coğrafi bilgi sistemi altyapısını oluşturmalı, nasıl ki yapılan bir havale muhatabın IBAN numarası hesabına sıfır hata ile
aktarılabiliyorsa, tebligat da ilgilisine (çağdaş ülkelerle uygulamaya başlanan
numarataj sistemi ile) aynı sıfır hata ile yapılabilmeli. (Örnek:Pelitli Belediyesi'ndeki çalışmalar)
Tebligat Bilinci
Tebligat işlemi gerek devletin resmi işlemlerinde ve gerekse yargı sürecinde derin sonuçları olan "miltidisipliner" bir hukuk dalıdır. Eğer tebligat
işlemlerinden sağlıklı sonuçlar üretilmesi arzulanıyorsa, bir aşamada gerçekleşen soruna sebep olan etkenin belki bir önceki aşamadaki süreç içerisindeki uygunsuzluktan ileri gelebileceği (buna dinamik karmaşa denilmektedir.)
öngörülerek, başlangıç ve bitiş süreci diye tanımlayabileceğimiz büyük süreç,
tebligat sürecine etki eden her bir birimdeki süreç kesitleri ile birlikte ele alınmalıdır.
Tebligat hukuku yerel özellikleri ağır basan bir hukuk dalıdır. Tebligat
aynı zamanda (her tebligat ile bunun muhatabının hayatına, geriye dönülmez
şekilde dokunulduğundan) yaşayan bir hukuk dalıdır. Bu nedenlerle sırf mukayeseli hukuka bakılarak bir ülkede tebligat sürecine tam işlerlik kazandırılamaz. Zira her ülkede tebligat farkındalık düzeyi, tebligat bilinci, tebligat
okuryazarlığı farklıdır.
Tebligat işleminin ilki 1926 yılında kabul edilmiş olan Köy Kanunu'ndan
başlayan kanun, Bakanlar kurulu kararları ve yönetmelikler olmak üzere
10’un üzerinde düzenlemenin konusudur. Bu yüzden yakında 53 yaş gününü
kutlamak zorunda kalacağımız 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun, parçalı ve
yamalı usullerle orasından burasından düzeltilmesi yerine yenibaştan ele alınarak tümüyle güncellenmesi zorunludur.
Günümüzde Bakanlar Kurulu tarafından yürütülecek olan Tebligat
Kanunu'nun uygulanmasına dair tüzük kaldırılmış yerine bir yönetmelik çıkarılmıştır. Yönetmeliği çıkaran Adalet Bakanlığıdır. Oysa yukarıda tebligat
sürecine tesir eden başka bakanlıkların da mevcut olduğunu ifade etmiştik.
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5 bakanlığı ilgilendiren bir işlemin hukuki sürecini sadece Adalet Bakanlığı'nın
yönetmeliği ile nasıl kontrol edebilirsiniz ki? Dahası, Adalet Bakanlığı'nın yargısal olmayan idari işlemlerle, işlemlerin tebliği ile ne gibi bir alakası olabilir ki?
Günümüzde Elektrik idaresi, İski, trafik tescil,maliye,belediye,nüfus,aske
rlik şubesi, gibi 20 ayrı kamu kurumundaki kişi adresleri farklı farklı ifadelerle tanımlanabilmektedir. Daha açık bir ifadeyle, adres bilgileri konusunda
kurumlar arası bir ahenk ve birlik mevcut değildir.
Bu ve başka sebeplerle adrese dayalı nüfus kayıt sistemine bildirilen adresler biribirini tutmamakta, mernis kayıtlarında bir şahsa ait birden fazla
adres bilgisi bulunabilmektedir. Mernisteki adresin ne derece sağlıklı olduğu
konusunda dahi ciddi şüpheler mevcuttur. Örneğin mernis adresindeki kaydı
bizzat ilgilisinin bildirdiği ispat edilemezse, sırf adres merniste var denilerek
bu adres bilinen son adres olarak kabul edilemez.
Tebligat Meselesi, Memleket Meselesi
Konunun detaylarına girmeden yapmaya çalıştığımız açıklamalar esasen
halen gerek idari işlemlerde ve gerekse yargısal işlemlerde kanayan yaralara işaret eden klasik tebligata ait sorunların sebeplerinden (kaynaklarından)
başlıcalarıdır. Ülkemizde gerek idarenin işlemlerine bağlı ve gerekse yargının
işlemlerine bağlı tebligat sorunlarının neler olduğu ise hepimizin malumudur.
İdari işlemlere duyulan güvenin ve resmi işlemlerdeki istikrarın sarsılması,
yargının uzaması, bireyin adalete erişiminin gecikmesi, usulsüz ve geçersiz
tebligat sebebiyle yargıya ve devletin kurumlarına duyulan güvensizlik, aynı
nedenlerle yıkılan evlilikler kapanan işletmeler, maddi ve manevi hak kayıpları, adil yargılama ilkesinin ihlali sebebiyle AİHM kararları sebebiyle maliye
hazinesinden ödenmek zorunda kalınan yüksek tazminatlar bunlardan sadece
birkaçıdır.
Yukarıda ana başlıkları ile ifade etmeye çalıştığımız üzere, 1959 yılında
çıkarılan ancak ufak değişiklikler yapılarak günümüze uyarlanmaya çalışılan
tebligat yasasının, klasik tebligatlar açısından kifayetsizlikleri orta yerde dururken, yasanın tebligat sürecini idare etmekteki mevcut yetersizliği de göz
ardı edilerek, tebligata etki eden tüm paydaşları ihtiva eden ortak bir düzenlemeye gidilmeden, birimler arası ahenk sağlanmadan, dahası, kişisel verilerin
korunmasına dair yasa yürürlüğe girmeden, tebligatın elektronik boyutunun
hayata geçirilmesi, belki tebligata daha büyük bir hız katacaktır. Ancak Klasik
tebligat temelinde yatan sorunlar çözülmediği sürece, yeni ve daha büyük sorunlar ve hukuksuzluklar da aynı hızla artacaktır.
Tebligat uygulamalarında sistem düşüncesi geliştirilip uygulamaya konmadıkça, avukat meslektaşlarımızın karşısına pek çok geçersiz ve usulsüz
tebligat vakaları gelmesi kaçınılmazdır. Meslektaşlarımızın geçersiz ve usulsüz
tebligat konusunda farkındalığının artması ile bu tür davaların çoğalacağı da
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ayrı bir gerçekliktir. Ancak, büyük resimdeki ahenksizlik giderildiği oranda,
tebligatlarda yaşanan usulsüzlüklerin ve geçersizliklerin de buna paralel olarak azalacağı da doğal bir sonuçtur.
Tebligatla ilgili olarak, teknolojinin sebep olduğu yaşanmış bir örneği
paylaşarak konuyu bağlayalım. Bilindiği üzere adres değişiklikleri eskisi gibi
muhtarlıklardan değil artık nüfus müdürlüklerinden yapılmaktadır. Olayımızda yerel mahkeme adres kayıt sistemindeki muhatabın adresini görerek bu adrese tebligat çıkarıyor ve zarf üzerine de “mernis adresidir, iade edilemez”
şerhi düşülüyor. Tebligat 21. maddedeki usul gereğince muhtara bırakılmak
isteniyor, muhtar ise mahallindeki mernis adres kaydına bakıyor ve ilgiliyi mahalle adresinde kayıtlı olarak göremiyor. İade etse bir türlü, etmese bir türlü.
Sorunun çıkış sebebi ise bambaşka bir yerde. Zira, henüz tebligat hazırlanırken E-devlet sisteminden davalıya “hakkınızda şurada bir dava açıldı”
şeklinde değil de, adeta şöyle bir mesaj gitmiş gibi, “bak vatandaş, sakın
benden duymuş olma, aleyhinde açılan bir dava var artık gerisini sen
bilirsin” deniliyor. Vatandaş ise henüz tebligat yola çıkmamışken, nüfus dairesine gidiyor ve adresini bilinmeyen, belki de sahte bir adresle değiştiriyor.
Böylece yıllarca yapılamayan bir tebligat vakası ile karşı karşıya kalınıyor. Detayına girmeden ifade edelim ki, teknolojiyi işin içerisine dahil etmek maksadı ile
yola çıkılmışsa da kaş yapayım derken göz çıkarmaya benzeyen bu ahenksizlik,
Ülkemizde tebligattan sorumlu resmi kurumların tebligat konusundaki büyük
resmi göremediğini tüm açıklığı ile ortaya koymaktadır. Sonuç olarak, klasik
tebligata dair mevzuat topyekün ele alınarak yasal düzenlemeler sağlıklı temellere oturtulmadığı sürece, elektronik tebligat uygulamaları sebebiyle daha büyük
ve içerisinden çıkılamaz sorunlarla karşılaşacağımız kaçınılmazdır.

6306 SAYILI KENTSEL DÖNÜŞÜM YASASI
Av. Nafi PAKEL1

Son yıllardaki yasal düzenleme faaliyeti furyası içinde yer alan ancak görünürdeki amacının makul ve mantıklı olduğu için kamuoyunun dikkatini yeteri kadar çekmeyen, kısaltılmış olarak kentsel dönüşüm yasası olarak anılan
“Afet Riski altındaki Alanların dönüştürülmesi Hakkında Kanun” başlıklı 6306
sayılı yasa 16.05.2012 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmış ve aynı gün yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu yasa Ekim 2012 ayı itibari ile, öncelikli olarak kamusal binalardan başlamak üzere uygulamaya koyulmuştur.
Bu yasanın 1. maddesinde tanımı:
“Afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde güvenli yasama çevreleri oluşturmak üzere iyileştirme, tasfiye ve yenileme usul ve esaslarının belirlenmesi.”
olarak tanımı yapılmış bulunan düzenleme amacına katılmamak mümkün
değildir. Bilindiği gibi ülkemizde öteden beri, her türlü bilimsel veri ve kural
göz ardı edilerek sürdürülen çarpık ve güvensiz yapılaşma can ve mal emniyetine yönelik ciddi bir tehdit arz etmektedir. Son senelerde art arda yaşanan
deprem felaketlerinden sonra 2007 yılında düzenlenen Deprem Yönetmeliği,
sorumsuzca yürütülen inşaat faaliyetini kontrol altına almaya yönelik kapsamlı bir çalışmadır.
Uygulamada kısaca “Dönüşüm Yasası” olarak anılan 6306 sayılı yasanın 1.
maddesinde ki tanımlamadan da anlaşıldığı gibi bu yasanın asli amacı, sel, heyelan tehlikesine maruz alanlar ile jeolojik yönden zemini inşaata elverişli
olmayan sahalar üzerinde bu tehlikeler gözetilmeksizin oluşturulmuş çarpık yapılaşmanın tasfiyesi, yenilenmesi veya kabilse iyileştirilmesi sureti ile
yeni ve güvenli bir yaşam çevresi yaratmaktır.
Vatandaşa güvenli bir yaşam sağlamak devletin anayasal sorumluluğu
cümlesinden olmakla, yasa amacının tartışılması söz konusu değildir.
Üzerinde dikkatlice düşünülmesi gereken husus, 1. madde içinde yer alan
“riskli yapı” söylemi olup işbu inceleme yazımızın konusu münhasıran riskli
yapı kavramıdır.
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Yasa'nın 2. maddesinde riskli yapı tanımlaması, “ekonomik ömrünü tamamlamış, yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmi ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapı” olarak yapılmıştır.
Bu ifadede yer alan “ekonomik ömrünü tamamlamış” tanımlaması son derece sübjektif dolayısı ile de yoruma açıktır. Ekonomik ömür sınırının zaman
kriteri ile tayin edilmesi mümkün değildir. Örneğin 100 yaşında iyi korunmuş
ve halen kullanılmakta olan bir yapının ekonomik ömrünü tamamlamış sayılması söz konusu değil iken, fenni kural ve kriterlere uyulmaksızın inşa edilmiş, gerekli onarım ve bakımı görmemiş 50 yaşındaki bir yapının ekonomik
ömrünü tamamlamış olduğundan söz edilebilir.
Bu nedenle, ekonomik ömrü tamamlanmış yapı tanımlamasının güvenilir
bir kriter olmadığı “yapının yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıması” kriterinin daha objektif ve rasyonel olduğu açıktır.
Yasa'nın 3. maddesinde, riskli yapı tespiti usul ve esası ile bu konuda yetkili kılınacak kurum ve kuruluşların bakanlıkça hazırlanacak yönetmelik ile
belirleneceği yazılıdır. 04.08.2012 tarih ve 28374 sayılı RG. de yayınlanan söz
konusu yönetmeliğin :
• 5. maddesinde bu konuda görev yapacak kurum ve kuruluşların tanımı yapılmıştır.
• 6. maddesinde riskli yapı tespitinin, 06.03.2007 tarih ve 26454 sayılı
RG de yayınlanan “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki
Yönetmeliğin” 7. Bölümünde yer alan değerlendirme ve güçlendirme
esaslarına göre yapılacağı belirlenmiş, keza riskli olduğu belirlenen
yapıların tapu kütüğü beyanlar hanesine bu keyfiyetin kaydedilmesi
öngörülmüş,
• 7. maddesinde, riskli yapı tespitine karşı yapı malik/maliklerinin o yörenin bağlı bulunduğu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne 15 gün içinde yazılı itirazda bulunabileceği hüküm altına alınmış,
• 8. maddesinde bu itirazı karara bağlama yetkisi verilen 4 asil ve 3 yedek üyeden müteşekkil teknik heyetin nasıl oluşturulacağı belirlenmiş,
• 9. maddesinde, ayda en az bir kez ve 6 üyenin iştiraki ile toplanacak
bu heyetin söz konusu itirazı oy çokluğu ile karara bağlayacağı öngörülmüştür.
6306 Sayılı Yasa'nın 6. maddesi 9. bendinde yer alan, bu yasa uyarınca
tesis edilen idari işlemlere karşı tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde 2577
sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca dava açılabileceği, ancak yürütmeyi durdurma kararı verilemeyeceği hükmü dairesinde riskli yapı
tespitine vaki itirazın reddi halinde inceleme komisyonu ret kararının pratikte
nihai bir karar olduğu sonucu çıkmaktadır. Çünkü, ret kararının iptali talebi
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ile açılan bir idari davanın uygulamada asgari 2 seneden önce hükme bağlanamadığı gözetildiğinde, karar tarihinde dava konusu yapı çoktan yıkılmış
olacağından ret kararının iptaline ilişkin karar ancak bir tazminat davasına
dayanak teşkil edebilecektir. Zira Yasa'nın 5. maddesinde riskli yapının yıkımı
için maliklere 60 günlük bir süre verileceği, yıkılmaması halinde ek süre verileceği (müddeti yasada belirtilmemiştir) ek süre sonunda yıkılmış olmaması
halinde ise mahalli idarece yıkılıp yıkım giderinin tapu siciline alacak kaydedilmesi öngörülmüştür.
Gene 6. maddede yer alan düzenlemede:
• Yıkılan bina arsanın tapuda malikleri adına, payları oranında tescil
edileceği,
• Bu arsanın/parselin malikleri tarafından değerlendirilmesinin esas olduğu,
• Yeniden bina yapımına 2/3 çoğunluk ile karar verileceği,
• Yapım kararına katılmayan paydaş hissesinin arttırma ile satılacağı,
• Üzerindeki bina yıkılmış olan arsa maliklerine yapılacak tebligattan itibaren 30 gün içinde bu malikler arasında ekseriyet ile yeni bina yapımı
konusunda anlaşmaya varılamaması halinde bu taşınmazın Bakanlık
veya TOKİ tarafından kamulaştırılacağı,
öngörülmüştür.
Uygulama işlemleri başlıklı 6. maddede yer alan bu hükümler dairesinde
riskli bina yıkıldığında bu taşınmaz üzerindeki 634 Sayılı Yasa'ya dayalı kat
mülkiyeti son bulacak, geride kalan arsa müşterek mülkiyete dönüşecektir.
6306 Sayılı Yasa'nın, güvenli olmayan bir yapının günün teknik koşulları
dairesinde yenilenmesi, amacı gözetildiğinde bu arsanın ortaklığın giderilmesi
davasına konu teşkil etmesi söz konusu değildir. Yasa'nın 6. maddesinde yer
alan “bu parselin malikleri tarafından değerlendirilmesi esastır” hükmünün
anlamı budur.
Bu noktada gözetilmesi gereken diğer bir husus, riskli olduğu belirlenen
yapının yıkım yerine iyileştirmesinin öncelikle araştırılmasının gerekip gerekmediğidir.
Bugün Türkiye genelinde, 2007 Deprem Yönetmeliği yürürlüğe girmeden
önce inşa edilmiş yapıların tümü bu yönetmeliğin 7. bölümünde aranan teknik
kriter/kıstasa uygun değildir, bu nedenle de 6306 Sayılı Yasa anlamında riskli
yapı konumundadır.
Deprem Yönetmeliği yürürlüğe girdikten sonra, yine Türkiye genelinde
kuvvetlendirme işlemi gereği gibi yapılmış bina sayısı muhtemelen mevcudun
%10 nispeti dahi değildir. Bu nedenle 2007'den önce inşa edilmiş olup, 2007
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den sonra kuvvetlendirme işlemi yapılmadığı için riskli yapı olarak nitelenen
binaların 6306 sayılı yasaya göre yıkılması mı gerekecektir ? .
Bu sorunun cevabı yasada dolaylı olarak verilmiştir.
6306 Sayılı Yasa'nın 1. maddesinde yer alan “riskli yapıların ……. iyileştirme, tasfiye ve yenileme usul ve esaslarının belirlenmesi” ifadesinde yer
alan iyileştirme söylemi, keza 6. maddesi 8. bendinde ki “güçlendirilebileceği
teknik olarak tespit edilen yapılar için güçlendirme kredisi verilebilir” hükmü dairesinde inceleme konusu yapının güçlendirme sureti ile iyileştirilmesinin mümkün olup olmadığı hususunun öncelikle araştırılmasının 6306 Sayılı
Yasa gereği bir zorunluluk olduğunu söyleyebiliriz.
Yasa'nın 6. maddesinde yer alan “ yeniden bina yapılması için 2/3 ile verilen karara katılmayan malik pay arttırma ile satılır” hükmü dairesinde üzerinde düşünülmesi gereken diğer bir husus, iyileştirilmesi mümkün olmadığı için
bizzarur yıkılan binanın yerine 2/3 ekseriyet kararı ile yapılacak binanın eskisine kıyas ile niteliği ve kullanım alanının farklı olup olamayacağı hususudur.
Örneğin, daha önce alt katları ticarethane üst katları konut olan bir binanın yıkımdan sonra tamamının ticarethane olarak 2/3 karar ile yapılması
mümkün müdür ?
Yasada açıkça “riskli yapının güvenli hale getirilmesi” olarak ifade edilmiş bulunan asli amaç gözetildiğinde, 2/3 oy çokluğu ile yapının önceki vasfının ve hatta önceki kullanım alanının değiştirilmesinin mümkün olmadığının
kabulü iktiza eder.
Diğer bir ifade ile yasanın amacı, deprem yönetmeliğine göre risk taşıyan
mevcut yapının güvenli hale getirilmesidir.
Yasa'nın 6/2 maddesinde, üzerindeki bina yıkılan arsa maliklerinin bu konuda yapılan tebligat tarihinden itibaren 30 gün içinde binanın yeniden inşası
konusunda 2/3 ekseriyet ile dahi anlaşmaya varmamaları halinde bu taşınmaz için Bakanlık, TOKİ veya İdare acele kamulaştırmaya yoluna gidilebileceği
hükmü yer almaktadır. Maddenin devamında “bu kanun uyarınca yapılacak
kamulaştırmalar 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 3. maddesi 2. fıkrasındaki iskan projelerinin gerçekleştirilmesi amaçlı kamulaştırılma sayılır ve
ilk taksit belirlenen tutarın beşte biri oranında yapılır” hükmü yer almaktadır.
Gönderme yapılan Kamulaştırma Yasası 3/2 maddesi hükmünde “bu
amaçlı kamulaştırmalarda kamulaştırma bedelinin beş yıl içinde eşit taksitler ile ödeneceği” hükmü dairesinde, 6306 Sayılı Yasa gereği kamulaştırılan
arsa / taşınmaz bedelinin 5 yıl içinde ödeneceği sonucu çıkmaktadır.
İdari işleme karşı dava yoluna gidildiğinde yürütmeyi durdurma kararı
(YDK) alınmasına cevaz vermeyen (Mad. 6/9), uygulanmayacak mevzuat başlığı
altında 9. madde de 2683 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma, 2960
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sayılı Boğaziçi İmar Yasası gibi yasaların, 6306 uygulanmasını engelleyen tüm
hükümlerini uygulama imkanını ortadan kaldıran, bu suretle mülkiyet hakkı ile
savunma hakkına büyük bir kısıtlama getiren 6306 Sayılı Yasa'nın bu nedenlerle iptali için Anayasa Mahkemesi'ne yapılmış muhtelif başvuru mevcuttur.
Ne var ki, özellikle YDK kararı alınmasına olanak tanınmamış olmakla,
Anayasa Mahkemesi bu konuda bir karar alana dek 6306 Sayılı Yasa'nın anti
demokratik uygulamasından büyük bir çoğunluğun zarar göreceği, iyi niyetten
yoksun bir kısım malikin bu yasa hükümlerinden istifade sureti ile diğer paydaşlar aleyhinde işlem yapmak girişiminde bulunacağı kuşkusuzdur.
Bu nedenle, 6306 sayılı yasa hükümlerini uygulamak görevi verilmiş bulunan
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İl Müdürlükleri'nin, özellikle iyileştirme olasılığı incelenmeksizin yıkım sonucuna varılan teknik raporlar konusunda, gerekli
özeni göstermesi ve kötü niyetli maliklerin bu yasa hükümlerini diğer paydaşları
istismar etmek amaçlı girişimlerine olanak vermemesi gerekmektedir.
Kamulaştırma yasası 27. maddesi hükmünde acele kamulaştırma bedelinin 7 gün içinde yetkili mahkeme bu konuda ehil bilirkişi aracılığı ile belirlerken 6306 Sayılı Yasa'nın 6/7 maddesi hükmünde bu görev Bakanlık, TOKİ ve
belediyelere verilmiştir.
Bu hükümler vatandaşın mülkiyet hakkının ne kadar büyük bir tehlikeye
maruz olduğunun açık bir göstergesidir.
Son olarak söz konusu yasa ile ilgili olarak, 13.09.2012 gün ve 28410
sayılı RG de “Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Gelir Harcama Kredi ve Kaynak
Aktarımı Yönetmeliği” yayınlanmıştır.
Yayın tarihinde yürürlüğe giren bu yönetmeliğin 4, 5 ve 6. bölümlerinde
konut ve işyeri ile ilgili kredi düzenlemesi yer almaktadır.

6222 SAYILI KANUN'UN “SPOR ALANLARINDA
TAŞKINLIK YAPILMASI VE TESİSLERE
ZARAR VERİLMESİ” İLE İLGİLİ MADDESİ'NİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Ümit ORHAN1
Giriş
Ülkemizde spor müsabakalarının öncesinde, esnasında veya sonrasında
spor alanları ile bunların çevresinde, taraftarların sürekli veya geçici olarak
gruplar halinde bulundukları yerlerde veya müsabakanın yapılacağı yere gidiş
ve geliş güzergâhlarında şiddet ve düzensizliğin önlenmesi amacıyla 31.03.2012
tarihinde kabul edilen 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine
Dair Kanun halen yürürlükte bulunmaktadır. Bu çalışmada ilgili kanunun
“spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar verilmesi” başlıklı 17.
maddesinin ilk fıkrası ile ilgili bazı tespitlerde bulunulmaya çalışılacaktır.
1. Spor Alanlarında Taşkınlık Yapılması ve Tesislere Zarar Verilmesi
Kanun’un 17. maddesinin ilk fıkrası şu şekildedir:
MADDE 17 – (1) Spor alanlarında kasten yaralama suçunun veya mala
zarar verme suçunun işlenmesi halinde şikayet şartı aranmaksızın 26/9/2004
tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerine göre cezaya
hükmolunur. Spor alanları ve bu alanlardaki eşya, mala zarar verme suçu
bakımından kamu malı hükmündedir.
Burada belirtmek gerekir ki Yurtcan’ın da belirttiği gibi maddenin başlığı
olan “spor alanlarında taşkınlık yapılması” ibaresi maddenin içeriği ile bağdaşmamaktadır2.
Bunun dışında maddeye bakıldığında spor alanlarında kasten yaralama3
1
2
3

Hukukçu, Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümü
Öğretim Elemanı.
YURTCAN Erdener, Sporda Şiddetin ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu ve Yorumu, 2. Baskı,
Adalet Yayınevi, Ankara, 2011, s.58
MADDE 86. - (1) Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama
yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Kasten yaralama suçunun;
a) Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı,
b) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
d) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
e) Silâhla,
İşlenmesi hâlinde, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
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ve mala zarar verme4 suçlarının işlenmesi halinde şikâyet şartı aranmaksızın
Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerinin uygulanacağı belirtilmektedir. Ayrıca mala zarar verme suçu açısından spor alanları ve bu alanlardaki eşya kamu
malı hükmünde sayılacaktır.
2. Tartışma
Kanımızca 17. maddenin en önemli özelliği burada belirtilen suçların
şikâyete tabi olmadan resen soruşturulacak olmasıdır. Gerçi ifade etmek gerekir ki bu suçlar, TCK m.88/1’deki kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki
etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâli dışında resen soruşturulur. Spor sahalarında artan şiddet ve mala zarar verme
suçlarının önüne geçilmek için bu tarz bir ceza siyasetinin belirlendiği açıktır.
Burada açıkça tribünlerde kavga çıkaran, sahadaki sporculara, hakemlere,
teknik adamlara yabancı maddeler atan, koltukları kıran, tuvaletlere zarar veren kişiler cezalandırılmak istenmiştir.
6222 Sayılı Kanun bir disiplin talimatı değildir. TBMM tarafından usulüne
uygun olarak çıkarılmış bir kanundur. Bu açıdan herkes bu Kanun’un muhatabıdır. Her ne kadar Kanun ile yukarıda sayılan holigan ve fanatikler cezalandırılmak istenmişse de burada sahada görev yapan sporcular da Kanunun
kapsamındadır. Spor alanı Kanunu'nun 3. maddesi (g) bendinde “spor müsabakalarının veya antrenmanların gerçekleştirildiği alanlar ile seyircilere ait
seyir alanları, sporculara ait soyunma odası ve bu Kanunun uygulanması
kapsamında spor yapmaya elverişli alanları” ifade etmektedir. Dolayısıyla
sahadaki sporcular da Kanun kapsamındadır. Bu sebeple örneğin müsabaka
veya antrenman sırasında rakibine sinirlenip ona dirsek, yumruk atan, yüzüne
top fırlatan ve ya oyun kurallarını aşan sert bir faul ile sakatlanmasına yol açan
futbolcu hakkında kasten yaralama suçu sebebiyle yetkili savcının re'sen harekete geçmesi gerekecektir5. Bir de bu fiil hakeme karşı yapılmışsa m.86/2.c
bendine göre “kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle” iki yıldan beş
yıla kadar hapis cezası istemi ile yargılanması gerekecektir. Bunun gibi oyundan çıkarılırken sinirlenip reklam panolarına vuran ve zarara sebep olan futbolcu hakkında da kamu malına zarar verme suçu sebebiyle yetkili savcının
resen harekete geçmesi gerekecektir (TCK m.152/1.a).
3. Sonuç
Tartışma kısmı okunduğunda burada verilen örneklerin gerçekleşme ihtimalinin az olduğu ileri sürülebilir. Ancak hatırlanacak olursa aynı Kanun'un
4

5

Mala zarar verme
MADDE 151. - (1) Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip
eden, yok eden, bozan, kullanılamaz hâle getiren veya kirleten kişi, mağdurun şikâyeti üzerine,
dört aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Haklı bir neden olmaksızın, sahipli hayvanı öldüren, işe yaramayacak hâle getiren veya
değerinin azalmasına neden olan kişi hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.
Hatta son zamanlarda bazı takım oyuncularının idman sırasında fiziki şiddete varan kavgaları
basına yansımıştır. http://www.trtspor.com.tr/Haber.aspx?Id=17788
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“Seyirden Yasaklanma” başlıklı 18. Maddesi6 de her ne kadar sporculara uygulanmaması gerektiği ileri sürülse de şike soruşturması sırasında bazı futbolcular ve yöneticiler hakkında uygulanmıştı7. Aynı şekilde m.17’nin de lafzına bakıldığında rakibine kasten sert müdahalede bulunan ve sakatlanmasına
yol açan bir futbolcuya resen açılmasını gerektirecektir. Bu durum kanımızca
2020’de düzenlenecek olan Olimpiyatlara ve UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası gibi birçok uluslar arası şampiyonaya talip olan ülkemiz açısından çok
önemlidir. Çünkü bu madde uygulandığında birçok durumda dava açılabilecek ve bu durum spor camiasında itibar kaybına sebep olacaktır.
Sonuç olarak kanun maddesinin kapsamının daraltılması ve yukarıda sayılan fiilleri işleyen seyircilere uygulanacak şekilde tekrar kaleme alınması isabetli olacaktır.

6

7

Seyirden yasaklanma MADDE 18 – (1) Kişinin, bu Kanunda tanımlanan veya yollamada
bulunulan ilgili kanunlardaki suçlardan dolayı mahkemece kurulan hükümde, hakkında
güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını seyirden yasaklanmasına karar verilir. Seyirden
yasaklanma ibaresinden kişinin müsabakaları ve antrenmanları izlemek amacıyla spor
alanlarına girişinin yasaklanması anlaşılır. Hükmün kesinleşmesiyle infazına başlanan
seyirden yasaklanma yaptırımının süresi cezanın infazı tamamlandıktan itibaren bir yıl
geçmesiyle sona erer. Bu güvenlik tedbirine ceza verilmesine yer olmadığı kararı ile birlikte
hükmedilmesi halinde, hükmün kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl geçmesiyle bu güvenlik
tedbirinin uygulanmasına son verilir. Güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını seyirden
yasaklama kararı 25/5/2005 tarihli ve 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu hükümlerine göre
kaydedilir.
(2) Bu madde hükümleri, taraftar gruplarınca spor alanlarının dışında işlenen kasten
yaralama, hakaret içeren tezahürat ve mala zarar verme suçları bakımından da uygulanır.
(3) Bu madde kapsamına giren suçlardan dolayı soruşturma başlatılması halinde şüpheli
hakkında spor müsabakalarını seyirden yasaklama tedbiri derhal uygulamaya konulur.
Soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı, kovuşturma evresinde mahkeme tarafından bu
tedbirin kaldırılmasına karar verilmediği takdirde bu yasağın uygulanmasına koruma tedbiri
olarak devam edilir….
…(8) Bu madde hükümlerine göre spor müsabakalarını seyirden yasaklanan kişi, yasaklama
kararının sebebini oluşturan fiilin işlendiği müsabakanın tarafı olan ve taraftarı olduğu takımın
katıldığı spor müsabakalarının yapılacağı gün, yurt içinde bulunduğu takdirde, müsabakanın
başlangıç saatinde ve bundan bir saat sonra bulunduğu yere en yakın genel kolluk birimine
başvurmakla yükümlüdür….
http://www.sabah.com.tr/SabahSpor/Futbol/2011/12/12/28-kisinin-seyir-yasagi-da-kalkti

YARGITAY KARARLARI

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU
TASARRUFUN İPTALİ ● MİRASIN REDDİ*
ÖZET: Koşulların varlığı halinde “mirasın reddi” işleminin
de İİK 277 ve devamı maddeleri gereğince iptale konu
olabilecek tasarruflardan olduğu kabul edilmelidir.**
Y.HGK. E. 2010/17-596 K.2010/641 T.08.12.2010
(….Davacı vekili, davalılardan S.D'nin müvekkiline olan borcu nedeniyle hakkında icra takibi yaptıklarını, ancak, borçlunun alacaklılardan mal
kaçırma amacı ile kendilerine cebri icra yetkisi tanınmasını talep etmiştir.
Davalılardan Ş, R, S. ve S.F.İ. davanın reddini savunmuşlar, diğer davalı S. D cevap vermemiştir.
Mahkemece koşulları oluşmayan davanın reddine karar verilmiş, hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Mahkemece davanın reddine karar verilmiş ise de yapılan araştırma
ve inceleme hüküm vermeye yeterli bulunmamaktadır. Davacı vekili dava
dilekçesinde müvekkilinin davalılardan S. D'den olan alacağı için hakkında icra takibi başlattıklarını, alacağın bir kısmını tahsil ettiklerini, alacaklarının büyük bir kısmını ise tahsil edemediklerini, borçlu davalının aciz
halde olduğunu, ancak, borçlunun annesinden kalan mirası, alacaklılardan mal kaçırma amacı ile reddettiğini öne sürerek İzmir 4. Sulh Hukuk
Mahkemesi'nin 2008/831-891 sayılı dosyası üzerinden yapılan mirasın reddine dair tasarrufun iptalini ve kendilerine cebri icra yapma yetkisi verilmesini talep etmiştir. Mahkemece iptale tabi bir tasarrufun bulunmaması,
ayrıca mirasın reddinin iptaline dair bir davanın da açılmaması nedeniyle
davanın reddine karar verilmiştir. Dava dilekçesi içeriğinden davacının talebinin ne olduğu ve hangi yasa maddesi uyarınca iptal istediği yeterince açık
olmadığı görülmektedir. Talep sonucu açık değilse, HUMK'un 75/2 maddesi
uyarınca mahkemenin davacı tarafa talep sonucunu açıklattırması gerekir.
Bu madde hükmünde, “hakim müphem ve mütenakız gördüğü iddia ve sebepler hakkında izahat isteyebilir” denilmekte ise de bunu sadece hakime
tanınan bir yetki şeklinde değil, aynı zamanda hakime verilen bir görev
olarak anlamak gerekir. Somut olayda mahkemece davacının isteğinin ne
olduğunun açık ve net bir şekilde belirlenmesi için açıklama yapılmasına
izin verilmeden davanın reddine karar verilmiştir. Bu durumda mahkemece
* Gönderen: Av. Talih Uyar (e-uyar.com)
** Bu karara göre TMK 617. maddesinde öngürülen 6 aylık hak düşümü süresi geçirildikten
sonra da mirasın reddi işlemi iptal edilebilecektir.
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davacı tarafa HUMK'un 75/2 maddesi uyarınca davacı tarafın isteğinin ne
olduğu, davayı İİK'in 277 ve devamı maddelerine dayalı tasarrufun iptali
davası mı yoksa Medeni Kanun'un 617. maddesine dayalı mirasın reddinin
iptali davası olarak mı açtıklarının açık ve net bir şekilde açıklattırılması,
ondan sonra taraf delillerinin toplanması ve hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı olduğu üzere davanın reddine karar verilmiş
olması doğru bulunmadığı gibi kabule göre de Medeni Yasa'nın öngördüğü koşullar oluşmadan mirasın reddine dair işlemin tenekenin açılmasıyla
borçlunun aktifine geçecek olan mal, para vs. değerlerin karşılıksız olarak
diğer mirasçılara geçişini sağlayacak oluşundan, koşullarının varlığı halinde İİK'in 277 ve devamı maddeleri uyarınca iptale konu olabilecek tasarruflardan olduğu halde mirasın reddi işleminin iptale tabi bir tasarruf olarak
kabul edilmemesi de doğru bulunmamıştır…) gerekçesiyle 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 direnme kararının süresinde temyiz
edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel
Kurulu'nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken,
önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.
SONUÇ
Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının Özel Daire Bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı HUMK'un 429.maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine
08.12.2010 gününde, oybirliği ile karar verildi.

Yargıtay Kararları
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MİRASTA MAL KAÇIRMA ● MUVAZAALI İŞLEM
●
MURİSİN MALİ DURUMU*
ÖZET: Miras bırakanın emekli maaşının ve ekonomik
güvencesinin bulunduğu, mali durumu itibariyle
taşınmaz satmaya ihtiyacının olmadığı, aynı anda iki
bağımsız bölümü davalıya satmasının hayatın akışına
uygun düşmeyeceği diğer taraftan maliki olduğu diğer
taşınmazlardan kira geliri bulunduğu dikkate alındığında;
davalıya yapılan satışın mirasçıdan mal kaçırma amaçlı
muvazaalı işlem olduğu kabul edilmelidir.
Emlak alım bedelinin bankaya yatırılmış olmasınında,
muvazaayı gizlemeyi amaçlayan bir eylem olduğu
düşünülmelidir.
Y.HGK.E. 2010/1-632 K.2010/654 T.15.12.2010
(…Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptal ve tescil
isteğine ilişkindir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiştir.
Dosya içeriği ve toplanan delillerden, ortak miras bırakanın maliki olduğu 4 ve 6 nolu bağımsız bölümlerin 06.10.2000 tarihinde davalıya satış
suretiyle temlik edildiği anlaşılmaktadır.
Davacı, anılan temlikin mirasçılardan mal kaçırmak amaçlı ve muvazaalı olduğunu iddia ederek eldeki davayı açmıştır.
Bilindiği üzere; uygulamada ve öğretide “muris muvazaası” olarak tanımlanan muvazaa, niteliği itibariyle nisbi (mevsuf-vasıflı) muvazaa türüdür. Söz konusu Muvazaada miras bırakan gerçekten sözleşme yapmak ve
tapulu taşınmazını devretmek istemektedir. Ancak mirasçısını miras hakkından yoksun bırakmak için esas amacını gizleyerek, gerçekte bağışlamak
istediği tapulu taşınmazını, tapuda yaptığı resmi sözleşmede iradesini satış
veya ölünceye kadar bakma sözleşmesi doğrultusunda açıklamak suretiyle
devretmektedir.
Bu durumda, yerleşmiş Yargıtay İçtihatlarında ve 1-4-1974 tarih ½ sayılı İnançları Birleştirme Kararında açıklandığı üzere görünürdeki sözleşme tarafların gerçek iradelerine uymadığından, gizli bağış sözleşmesi de
Medeni Kanunu'nun 706, Borçlar Kanunu'nun 213 ve Tapu Kanunu'nun 26.
maddelerinde öngörülen şekil koşullarından yoksun bulunduğundan, saklı
pay sahibi olsun veya olmasın miras hakkı çiğnenen tüm mirasçılar dava
*

Gönderen: Av. Talih Uyar (e.uyar.com)
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açarak resmi sözleşmenin muvazaa nedeni ile geçersizliğinin tespitini ve
buna dayanılarak oluşturulan tapu kaydının iptalini isteyebilirler.
Hemen belirtmek gerekir ki; bu tür uyuşmazlıkların sağlıklı, adil ve doğru bir çözüme ulaştırılabilmesi, davalıya yapılan temlikin gerçek yönünün
diğer bir söyleyişle miras bırakanın asıl irade ve amacının duraksamaya
yer bırakmayacak biçimde ortaya çıkarılmasına bağlıdır. Bir iç sorun olan
ve gizlenen gerçek irade ve amacın tespiti ve aydınlığa kavuşturulması genellikle zor olduğundan bu yöndeki delillerin eksiksiz toplanılması yanında
birlikte ve doğru şekilde değerlendirilmesi de büyük önem taşımaktadır. Bunun içinde ülke ve yörenin gelenek ve görenekleri, toplumsal eğilimleri, olayların olağan akışı,miras bırakanın sözleşmeyi yapmakta haklı ve makul bir
nedeninin bulunup bulunmadığı, davalı yanın alış gücünün olup olmadığı,
satış bedeli ile sözleşme tarihindeki gerçek değer arasındaki fark, taraflar
ile miras bırakanın arasındaki beşeri ilişki gibi olgulardan yararlanılmasında zorunluluk vardır. Somut olaya gelince; mahkemece her ne kadar keşif
yapılarak taşınmazların akit tarihindeki değerleri saptanmamış ise de; değerler arasındaki aşırı farkın başlı başına muvazaanın kanıtı sayılamayacağı, ancak miras bırakanın emekli maaşının ve ekonomik güvencesinin
olduğu, mali durum itibariyle taşınmaz satmaya ihtiyacının olmadığı, aynı
anda 2 ayrı bağımsız bölümü davalıya satmasının hayatın olağan akışına uygun düşmeyeceği, diğer taraftan maliki olduğu diğer taşınmazlardan
kira geliri bulunduğu hususları dosya kapsamı ile sabittir.
Değinilen bu olgular yukarıda belirtilen ilkeler çerçevesinde değerlendirildiğinde, davalıya yapılan temlikin mirasçıdan mal kaçırma amaçlı ve
muvazaalı olduğu kabul edilmelidir. Her ne kadar miras bırakan hesabına
davalı tarafından emlak alım bedeli adı altında para yatırıldığı dekontla
sabit ise de, anılan işlemin muvazaanın gizlenmesi amacıyla yapıldığı şeklinde düşünülmelidir.
Hal böyle olunca, davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile yazılı olduğu şekilde karar verilmiş olması doğru değildir…”)
Gerekçesiyle 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 direnme kararının süresinde temyiz
edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel
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Kurulu'nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken,
önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.
SONUÇ
Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı HUMK'un 429. maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine,
15.12.2010 gününde, oybirliği ile karar verildi.

İHBAR ÖNELİ ● İŞ ARAMA İZNİ ● HESAP YÖNTEMİ*
ÖZET: İhbar öneli içinde her gün iki saat iş arama izni
kullandırılmamış olan işçi için; her günün iki saatlik iş
arama izni ücreti yüzdeyüz zamlı olarak ödenecektir.
Bu hesaplamada fiilen çalışılmayan hafta tatili günleri
dikkate alınmayacaktır.
Y.HGK. E.2009/9-593 K.2010/20 T.27.01.2010
Davacı işçi ihbar öneli kullandırılmasına rağmen iş arama izni verilmediğini ileri sürerek iş arama izin ücretlerinin ödetilmesini talep etmiştir.
Mahkemece isteğin kabulüne karar verilmiştir.
4857 sayılı İş Kanunu'nun 27. maddesine göre, yeni iş arama izni vermeyen veya eksik kullandıran işveren, o süreye ait ücreti işçiye ödemekle
yükümlüdür. Aynı maddenin 3. fıkrasında, işveren yeni iş arama izni esnasında işçiyi çalıştırırsa, işçinin çalışma karşılığı olmaksızın alacağı ücrete
ilaveten çalıştırdığı sürenin ücretini yüzde yüz zamlı ödemesi gerektiği kuralı getirilmiştir.
Yeni iş arama izni, işçinin ihbar öneli içinde çalıştırıldığı günler için geçerli olur. İşçinin hafta tatili, bayram ve genel tatil izinlerini kullandığı günler için iş arama izni verme zorunluluğu bulunmamaktadır. Çalışılmayan
günler için iş arama izni verilmesi gerekmediğine göre, iş arama izin ücretine de hak kazanılamaz.
Somut olayda davalı işveren, ihbar öneli içinde yeni iş arama izinlerini
kullandırdığını kanıtlayabilmiş değildir. İşçinin ihbar öneli içinde çalıştığı
günler bakımından her gün için iki saat iş arama izin ücretinin 4857 Sayılı
İş Kanunu'nun 27. maddesi hükmüne uygun olarak %100 olarak hesaplanarak hüküm altına alınması gerekir. Çalışılmayan hafta tatilleri için de
iş arama izin ücreti hesaplanarak sonuca gidilmesi hatalı olup kararın bu
*

Gönderen: Doç. Dr. Mustafa Serdar Özbek
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yönden de bozulması gerekmiştir…) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri
çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda
direnilmiştir.
TEMYİZ EDEN: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı vekili
HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz
edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel
Kurulu'nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken,
önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.
SONUÇ
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden
dolayı HUMK'un 429. maddesi gereğince BOZULMASINA 27.01.2010 günü
ikinci görüşmede oyçokluğu ile karar verildi.
KARŞI OY
Yeni iş arama iznini düzenleyen 27.maddeye göre, işverenin bildirim süreleri içinde, işçiye
yeni bir iş bulması için gerekli olan iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermesi
mecburidir ve iş arama izninin süresi 2 saatten az olamaz. İşçi isterse iş arama izin saatlerini
birleştirerek toplu kullanabilir. İşveren yeni iş arama izni vermez veya eksik kullandırırsa o süreye ilişkin ücret işçiye ödenir. Yeni iş arama izni esnasında işçinin çalıştırılmasının yaptırımı ise
ayrıca yüzde yüz zamlı ücret ödenmesidir.
Somut uyuşmazlık bakımından, işçinin ne kadar süreyle yeni iş arama iznine hak kazandığı
önem taşımaktadır. Hak kazanılan yeni iş arama izni süresinin ne kadar olduğu ile bu iznin iş saatleri içinde kullandırılacak olması tamamen birbirinden farklı kavramlardır. Yasanın iş saatleri
ile irtibatlandırdığı konunun, iznin kullandırılmasıyla ilgili olduğu açıktır. İşçiye yeni iş arama izni
elbette iş saatleri içinde verilecek ve işçi, bir iş karşılığı olmaksızın bu süreye ilişkin ücrete hak
kazanacaktır. Zaten aksi taktirde bir “izin” den de işçiye usulünce yeni iş arama izni kullandırıldığından söz edilemez. Hak kazanılan izin süresi ise, ihbar önellerine göre belirlenecektir. Örneğin
üç yıldan fazla kıdemi olan işçiye tanınacak ihbar öneli 56 gün (işgünü değil) olduğuna göre, bu
işçi günde 2 saatten az olmamak üzere toplam 112 saat yeni iş arama iznine hak kazanmıştır. Ve
işveren, işçiye işgünlerinde olmak üzere, yeni bir iş arayabilmesi için 112 saat serbest zaman tanımak zorundadır. Bu süreyi ona tanımayıp işçiyi çalıştırmış ise ayrıca %100 zamlı ücret ödenmesi
zarureti hasıl olacaktır.
Çoğunluk görüşü, aynı kıdeme sahip işçiler arasında ve tanınması gereken ihbar öneli de
değişmediği halde, yeni iş arama izni müessesesini ana unsurundan uzaklaştırarak raslantılara
bırakmaya elverişlidir. İşyerinde 5 yıl süreyle çalışmış iki işçinin iş sözleşmeleri birkaç hafta arayla feshedildiğinde ve sözleşmesi daha önce feshedilen işçinin ihbar öneline ulusal bayram – genel
tatil günleri denk geldiğinde, aynı kıdeme sahip ve Kanuna göre eşit sürede ihbar öneline tabi bu
işçilerden sözleşmesi feshedildiğinden hareketle belirlenmeyeceği gibi konu tamamen raslantıya
yahut işverenin ihtiyarına da terk edilmemiştir. Yeni iş arama izni nasıl yıllık ücretli izinle iç içe
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giremeyecek ise, ihbar önellerine rastlayan diğer tatil günleriyle de iç içe giremez. Çoğunluk görüşünün aksine, hafta ve genel tatil günlerinde çalışılmadığı halde işçiye zamlı yeni iş arama izin
ücreti verilmesi söz konusu olmayıp, işgünlerinde ihbar önellerine göre hak kazanılan sürede
çalıştırıldığı için %100 zamlı ücret ödenmektedir.
Bunun yanı sıra işçi, yasanın kendisine tanıdığı hakla yeni iş arama izinlerini topluca kullanmayı talep ettiğinde, asgari ihbar öneli x 2 saat süreyle işyerine gelmemesi sağlanacak (Çil, Şahin.
İşKanunu Şerhi, 2007,sh:2063) ve bu süre devamsızlık niteliği taşımayacaktır.
İşverenin her bir işçi için ayrı ayrı, fesih tarihlerine göre ihbar öneline denk gelen hafta, ulusal bayram genel tatil vs. günleri hesaplayıp hariç tutarak geri kalan günlerde eşit sürede ihbar
öneline sahip bir işçiye sözgelimi 43 işgünü x 2 saat = 86 saat, diğerine 42 işgünü x 2 saat = 84
saat, bir başkasına 40 işgünü x 2 saat = 80 saat yeni iş arama izin hakkı tanıması hükmün amaçladığı bir sistem olmadığı gibi, bu işçiler arasında sadece fesih tarihlerine veya raslantısal tatil
günlerine göre ayrım yaparak birine diğerinden daha kısa süre yeni iş izni tanınması eşit işlem
yapma borcuna da aykırıdır. Hak kazanılan yeni iş arama izin süresi standart olarak ihbar öneline göre hesaplanarak, işçiler 27.maddenin de öngördüğü haliyle bu izinlerini iş saatleri içinde iki
saatten az olmamak üzere kullanmalılardır. İşveren, ihbar önelleri boyunca iş günlerinde işçiyi bu
yöntemle belirlenen süreyle çalıştırmamalı, aksi taktirde bu sürenin ücretini %100 zamlı olarak
ayrıca ödemelidir.
Kanunun, yeni iş arama izninin “kullandırılma usulüyle ilgili” olarak vurgulayıp tercih ettiği
“iş saatleri içinde” ibaresinin aksine, “hak kazanılan süre” bakımından böyle bir sınırlama getirmemesi ve işgünlerinden söz etmemesi de ulaşılan bu sonucu doğrulamaktadır. (Akyiğit, Ercan. İş
Kanunu Şerhi, 2006, sh: 1195-1196) Kanaatimizce hüküm açık olmakla birlikte, Yasa da boşluk
olduğu dahi söylenecek olsa, işçi lehine yorum ilkesi gereğince de yeni iş arama izni süresini işçi
aleyhine azaltmamak gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle, yerel mahkeme kararı yasaya uygun
olduğundan, sayın çoğunluğun yeni iş arama izninin ihbar öneli içindeki çalışılmayan hafta tatilleri
dışlanarak hesaplanması gerektiği yönündeki bozma görüşüne katılmıyorum.
Üye Ö.H.T.

TÜKETİCİ KAVRAMI ● TACİR OLAN KİŞİNİN DURUMU
ÖZET: Tüketici kavramının temelinde kişisel ihtiyaçların
giderilmesi olgusu yatar.
Kişisel ihtiyaç dışında; belirli bir meslek icrası, belirli
bir üretimde kullanma, yeniden satış, ticari amaçlarla
kullanma gibi sebeplerle de mal alımı yapılabilir veya kredi
kullanılabilir. Böyle bir durumda tüketiciliğin varlığından
söz edilemez.
Tacir sıfatı bulunan kişinin ticari işletmesinde kullanmak
için otomobil satın almasında da tüketiciliğin varlığından
söz edilemez.
Y.HGK. E.2011/19-500 K.2011/550 T.21.09.2011
İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce asıl ve birleşen davanın kabulüne dair verilen 11.03.2009 gün ve 2008/525 E. 2009/88 K. Sayılı kararın
incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine,
Yargıtay 19. Hukuk Dairesi'nin 15.03.2010 gün ve 2009/5607 E. – 2010/2870
K.sayılı ilamı ile;
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(…. Davacı vekili, müvekkili şirketin davalı ile 28.12.2007 tarihli Tüketici Kredisi Sözleşmesi imzaladığını,
Davalı tarafın borcun ödenmesi için çektiği ihtarnameye karşılık müvekkilinin 04.08.2008 tarihinde borcu ödediğini, ancak davalı tarafından
takibe geçildiğini, davalının müvekkiline borcun kalmadığı şeklinde yazı
verdiğini ileri sürerek, takipten dolayı borçlu olmadığının tespitini talep ve
dava etmiştir.
Birleşen dosyadaki davacı vekili, imzalanan sözleşmede kefil statüsünde olduğunu ve borcun ödendiğini ileri sürerek, davanın kabulünü talep etmiştir.
Davalı vekili, Tüketici Mahkemelerinin görevli olduğunu belirtmiş, esas
savunmasında ise, davacının borcun ödendiği iddiasının doğru olduğunu,
hukuk servisine intikal eden dosyanın kendilerine borcun kapatıldığı yolundaki bilgi sorulmadan takibe konulduğunu, sonra farkına vararak takipten
vazgeçtiklerini, müvekkilinin davacıyı borçtan ibra ettiğini, konusu kalmayan iş bu davayı huzura taşımalarının yanlış olduğunu belirterek davanın
reddi gerektiğini savunmuştur.
Mahkemece, takip tarihi itibariyle davacıların borcu olmadığı anlaşılmakla ve davalı tarafça da kabul edilmekle, asıl ve birleşen davanın kabulü ile davacıların davalıya takip nedeniyle borçlu olmadıklarının tespitine,
koşulları bulunmadığından davacılar yararına takdiren tazminata hükmedilmesine yer olmadığına karar verilmiş, hüküm asıl ve birleşen davadaki
davalı vekilince temyiz edilmiştir.
Uyuşmazlık, taraflar arasında imzalanan Tüketici Kredisi Sözleşmesinden Kaynaklanmaktadır. 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanuna göre bu kanunun uygulanmasından doğan ihtilafların Tüketici
Mahkemesinde çözümlenmesi gerekir. Göreve ilişkin hususun resen gözetilmesi gerekir.
Tüketici Kredisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, Tüketici Mahkemesince karara bağlanmalıdır. Mahkemece görev yönü gözetilmeden işin esasıyla ilgili hüküm kurulmasında isabet görülmemiştir…)
Gerekçesiyle bozularak; bozma nedenine göre öteki yönler şimdilik incelenmeksizin dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda,
mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz
edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
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YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI
Dava, borçlu olunmadığının tespiti (menfi tespit) istemine ilişkin olup; icra
takibinden sonra Ticaret Mahkemesine açılmıştır.
Ticaret Mahkemesi, görevli olduğunu kabulle işin esasını incelemiş;
Davalı vekilinin temyiz üzerine Özel Dairece görev noktasından ve davaya
bakmakla görevli mahkemenin “Tüketici Mahkemesi” olduğuna işaretle bozulmuştur.
Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu'nun önüne gelen uyuşmazlık; davaya bakmakla görevli mahkemenin tespiti noktasındadır.
Eldeki dava, “Tüketici Kredisi Sözleşmesi” başlığıyla düzenlenen sözleşmeye dayalı olarak borçlu şirket ile kefili gerçek kişi tarafından, borçlu ticaret
şirketi tarafından araç alımı için kullanılan kredi nedeniyle “borçlu olunmadığının tespiti (menfi tespit)” istemiyle açılmıştır.
Uyuşmazlığın sağlıklı biçimde çözümü için öncelikle konuya ilişkin kurum
ve kavramların yasal dayanakları ile birlikte irdelenip, açıklanmasında yarar
vardır:
2822 Sayılı Kanun'la değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanun (TKHK)'un “Tanımlar” başlıklı 3. maddesinde; “Bu Kanun'un uygulanmasında;
e) Tüketici: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla
edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,
h) Tüketici işlemi: Mal veya hizmet piyasalarında tüketici ile satıcı-sağlayıcı arasında yapılan her türlü hukuki işlemi,
k) Kredi veren: Mevzuatları gereği tüketicilere nakit kredi vermeye yetkili
olan banka, özel finans kuruluşu ve finansman şirketlerini,
ifade eder”
“Tüketici Kredisi” başlıklı 10. maddesinde ise;
“Tüketici kredisi, tüketicilerin bir mal vyea hizmet edinmek amacıyla kredi
verenden nakit olarak aldıkları kredidir. Tüketici kredisi sözleşmesinin yazılı
olarak yapılması ve bu sözleşmenin bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Taraflar arasında akdedilen sözleşmede öngörülen kredi şartları,
sözleşme süresi içerisinde tüketici aleyhine değiştirilemez..”
“Tüketici Mahkemeleri” başlıklı 23. maddesinde de;
“Bu Kanun'un uygulanmasıyla ilgili olarak çıkacak her türlü ihtilaflara tüketici mahkemelerinde bakılır…” düzenlemeleri yer almaktadır.
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6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun;
14. maddesinin birinci fıkrasında “gerçek kişi tacir” “Bir taciri işletmeyi,
kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye tacir denir.”;
18. maddesinin birinci fıkrasında “tüzel kişi tacir” “Ticaret şirketleriyle,
gayesine varmak için ticari bir işletme işleten dernekler ve kendi kuruluş kanunları gereğince hususi hukuk hükümleri dairesinde idare edilmek veya ticari şekilde işletilmek üzere devlet, vilayet, belediye gibi amme hükmi şahısları
tarafından kurulan teşekkül ve müesseseler dahi tacir sayılırlar.”
3. maddesinde “Bu kanunda tanzim olunan hususlarla bir ticarethane
veya fabrika yahut ticari şekilde işletilen diğer bir müesseseyi ilgilendiren bütün muamele, fiil ve işler ticari işlerdendir.”
20. maddesinin ikinci fıkrasında “Her tacirin, ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir iş adamı gibi hareket etmesi lazımdır.”
21. maddesinde “Bir tacirin borçlarının ticari olması asıldır. Şu kadar ki;
hakiki şahıs olan bir tacir, muameleyi yaptığı anda bunun ticari işletmesiyle
ilgili olmadığını diğer tarafa açıkça bildirdiği veya muamele, fiil veya işin ticari
sayılmasına halin icabı müsait bulunmadığı takdirde borç adi sayılır. Taraflardan yalnız biri için ticari iş mahiyetinde olan mukaveleler, kanunda aksine
hüküm olmadıkça, diğeri içinde ticari iş sayılır.”
Ticaret Mahkemeleri'nin iş sahasını düzenleyen 5. maddesinde de:
“Aksine hüküm olmadıkça, dava olunan şeyin değerine göre asliye hukuk
veya sulh hukuk mahkemesi ticari davalara dahi bakmakla vazifelidir.
Şu kadar ki; bir yerde ticaret mahkemesi varsa, asliye hukuk mahkemesinin vazifesi içinde bulunan ve bu Kanun'un 4. maddesi hükmünce ticari sayılan davalarla hususi hükümler uyarınca ticaret mahkemesinde görülecek
diğer işlere ticaret mahkemesinde bakılır.
İkinci fıkrada yazılı hallerde, munhasıran iki tarafın arzularına tabi olmayan işler hariç olmak üzere, bir davanın ticari veya hukuki mahiyeti itibariyle
mahkemenin iş sahasına girip girmediği yalnız iptidai itiraz şeklinde taraflarca
dermeyan olunabilir. İtiraz varit görüldüğü takdirde dosya ilgili mahkemeye
gönderilir; bu mahkeme davaya bakmaya mecburdur; ancak, davanın mahiyetine göre tatbikı gerekli usul ve kanun hükümlerini tatbik eder. Ticari bir
davanın hukuk mahkemesi, ticari olmayan bir davanın ticaret mahkemesi tarafından görülmesi hükmün bozulması için yalnız başına kafi bir sebep teşkil
etmez.
Vazifesizlik sebebiyle dava dilekçesinin reddi halinde yapılacak muamelelere ve bunların tabi oldukları müddetlere dair usul hükümleri, iş sahasına ait
iptidai itirazın kabulü halinde de tatbik olunur.” Hükümleri yer almaktadır.
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Bu düzenlemeler göstermektedir ki, mal veya hizmet piyasalarında tüketici
ile satıcı – sağlayıcı arasında yapılan her türlü hukuki işlem tüketici işlemidir.
Bu işlemin mutlak tarafını teşkil eden tüketici ise, bir mal veya hizmeti ticari
veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya
da tüzel kişidir.
Şu haliyle tüketici kavramının unsurları; tüketicinin işlem yaparken
amacının ticari veya mesleki olmaması, tüketicinin bir mal veya hizmeti
edinmesi,yararlanması veya kullanması ve son olarak da tüketicinin gerçek
veya tüzel kişi olmasıdır.Bir işlemin ‘’tüketici işlemi’’ olabilmesi için de mutlaka taraflardan birinin tüketici olması ve gerçek ya da tüzel kişinin o işlemi
yaparken amacının ticari ve mesleki olmaması gerekmektedir.
Önemle belirtilmelidir ki, her alıcı ya da kullanıcı tüketici değildir. Gerçekten kişisel ihtiyaçları dışında, belirli bir meslek icrası, belirli bir üretimde
kullanma, yeniden satış, ticari olarak kullanma vs. gibi amaçlarla alıcı ya da
kullanıcı olmak mümkündür.
Her alıcı ya da kredi kullanan tüketici olmadığına göre, kişisel ihtiyaçları
dışında belirli bir meslek icrası, belirli bir üretimde kullanma, yeniden satış,
ticari olarak kullanma ve bunun gibi amaçlarla alıcı olmak ya da kredi kullanmak da mümkün olup, bunların tüketici olarak adlandırılması yukarıda
açıklanan hükümler karşısında olanaklı değildir.
Yeri gelmişken belirtilmelidir ki, “tüketici kredisi”, kanunda, “tüketicilerin” bir mal veya hizmet edinmek amacıyla kredi verenden nakit olarak aldıkları kredi, olarak tanımlandığına göre bu tanıma dahil olabilmenin en önemli
unsuru da yine kredi alanın “tüketici” olmasıdır.
Bir sözleşmenin “Tüketici Kredisi Sözleşmesi” başlığını taşıması, doğrudan ve mutlak olarak bu sözleşmenin tüketici kredisine ilişkin bulunduğunu kabule yeterli değildir. Zira, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri
Kanunu'nun (HUMK) 75 ve 76. maddeleri gereğince; davada, maddi olayları
açıklamak davanın taraflarına, hukuksal nitelendirilmesini yapmak ve uygulanacak yasa hükümlerini belirlemek ve uygulamak hakime aittir. Sözleşmede,
“Tüketici Kredisi” tabiri kullanılsa bile sözleşmenin gerçekten bu niteliği haiz
olup olmadığının hakim tarafından değerlendirilmesi gerekir.
Diğer taraftan, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun yukarıda aynen
alınan 14 ve 18. maddelerinde tacir sıfatı, gerçek ve tüzel kişiler bakımından
ayrı ayrı tanımlanmış; Kanun'un 20 ve devamı maddelerinde tacir olmanın
hükümleri; 3. maddesinde ticari işler açıklanmış; 5.maddesinde ise Ticaret
Mahkemeleri'nin görev alanı düzenlenmiştir.
Hal böyle olunca; açıklanan hükümler karşısında tüm ticaret şirketlerinin
tacir sıfatına sahip olduklarında kuşku duymamak gerekir. Tacir niteliğindeki
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tüzel kişileri ilgilendiren bütün muamele, fiil ve işlerin ticari olması asıldır.
Eğer, bir muamele, fiil veya iş ticari iş ise, bunlara özel ticari kurallar uygulanır. Bir tacirin borçlarının ticari olması asıl olmakla birlikte gerçek kişi olan
bir tacir, yaptığı iş ve işlemin veya aldığı hizmetin ticari işletmesiyle ilgili olmadığını diğer tarafa açıkça bildirdiği veya muamele fiil veya işleminin ticari
sayılmasına halin icabı, müsait bulunmadığı takdirde, bu işlemlerden doğan
borç adi, yani özel sayılacaktır. (TTK.Madde 21)
Tüzel kişi tacirin barınma, gıda, giyinme ve aile gibi özel insani ihtiyaçları
olmadığı için bunların hakiki şahıslar gibi adi borç ilişkileri alanı olmadığı
kabul edilir. Ticaret şirketleri bir ticari işletme işletmiyor olsalar dahi TTK'nın
18/1.maddesi gereğince kanunen tacirdirler. Doğrudan ticari amaçla ya da işletmenin iç ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla olup olmadığına bakılmaksızın
bütün hukuki ilişkileri ticari faaliyet kapsamında olup özel hayatlarına ilişkin
bir işlem söz konusu olamayacaktır.
Tacir olmanın nimetine göre külfeti de mevcuttur. TTK'nın 20-25. maddelerinde tacir sıfatına bağlanan yerine göre “hak” yerine göre “külfet” niteliği arz
eden hukuki sonuçlar düzenlenmiştir. Bunların en önemlilerinden biri basiretli iş adamı gibi davranma zorunluluğudur. (TTK.madde 20/II) Tacirin, ticari
işletmesiyle ilgili sözleşmeleri yaparken ve bu sözleşmelerden doğan borçlarını
yerine getirirken basiretli bir iş adamı gibi davranmak zorunda olan tacirler
tüketiciler için düzenlenen yasa hükümleri kapsamına alınamazlar.
Bu nedenle de, bir ticari şirketin altına kaşesiyle birlikte asıl borçlu olarak
yetkili temsilcisi eliyle imza koyduğu sözleşmenin “Tüketici Kredisi” başlığını
taşıması, salt bu nedenle alınan kredinin tüketici kredisi olarak kabulünü gerektirmemektedir.
Tüm bu açıklamalar ışığında somut olaya gelince:
Davacı Limited Şirket tacir olup, tüzel kişilik adına ticari işletmesinde kullanmak üzere otomobil satın almış; bedelini ödemek üzere kredi kullanmıştır.
Davacı tüketici olarak tanımlanamayacağı gibi yaptığı işlem tüketici işlemi değildir ve kullandığı kredinin tüketici kredisi olduğunu kabule de olanak bulunmamaktadır.
Kuşkusuzdur ki, özel amaçlı satın almalar için uygulanan 4822 sayılı Kanunla değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) un,
tacir olan davacı şirketin işletmesi kapsamında alınan araç için kullanılan bu
kredi yönünden uygulanması söz konusu olmadığı gibi krediye konu aracın,
ticari olup olmaması da varılacak sonuca etkili değildir.
Her ne kadar taraflar arasındaki kredi sözleşmesi “Tüketici Kredisi Sözleşmesi” başlığını taşımakta ise de 4.6.1958 gün ve 15/6 sayılı Y.İ.B. Kararı
ile 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (HUMK)'nun 75 ve 76.
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maddeleri gereğince; davada, maddi olayları açıklamak davanın taraflarına,
hukuksal nitelendirilmesini yapmak ve uygulanacak yasa hükümlerini belirlemek ve uygulamak hakime ait bir göre v olduğuna göre, salt sözleşmede “Tüketici Kredisi” tabirinin kullanılmış olması ticaret şirteki tarafından şirkete
alınan ve şirket adına kaydedilen araç nedeniyle kullanılan kredinin tüketici
kredisi olduğunu kabulüne olanak sağlamaz ve uygulanacak Kanunun tespitinde de esas alınamaz.
Öte yandan, Hukuk Genel Kurulu'nda yapılan görüşme sırasında, kredi
sözleşmesini kefil sıfatıyla imzalayan gerçek kişi diğer davacı bakımından tüketici mahkemesinin görevli olduğu yönünde görüş ileri sürülmüş ise de, şirket yetkilisi olan kefil de tacir olup, ticaret şirketine alınan ve şirket adına
kaydedilen otomobil nedeniyle verdiği kefaletin şirket lehine olduğunu belirgin
olmakla, çoğunlukça bu görüşe itibar edilmemiş; kefilin açtığı davaya bakmakla genel mahkemenin görevli olduğu sonucuna varılmıştır.
O halde, yerel ticaret mahkemesince, taraflar ve işlemin niteliğine göre, ortada bir tüketici işleminin bulunmadığı gerekçesiyle, görevli olduğunu kabulle
işin esasının incelenmiş olması ve bu kararında direnmesi yerindedir.
Ne var ki, işin esasına yönelik temyiz itirazları Özel Dairece incelenmediğinden, bu incelemelerin yapılabilmesi için dosyanın Özel Daireye gönderilmesi gerekir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle DİRENME KARARI UYGUN olu, davalı vekilinin işin esasına yönelik diğer temyiz itirazlarının incelenmesi için dosyanın
19. HUKUK DAİRESİNE (GÖNDERİLMESİNE) oyçokluğu ile 21.09.2011 tarihinde karar verildi.
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TAPU SİCİLİNDEN DOĞAN ZARARLAR
●
HAZİNENİN SORUMLULUĞU*
ÖZET: Tapu sicilinin tutulmasından doğan bütün
zararlardan Hazine sorumludur.
Buradaki sorumluluk tehlike sorumluluğu olup, Hazinenin
sorumluluğu için ayrıca “kusur koşulu” aranmaz.
Y.HGK. E.2011/13-37 K.2011/198 T.20.04.2011
(…. Davacı, davalı Belediyeden satın aldığı taşınmaza ait tapunun bilahare davalı Hazine tarafından açılan dava sonunda iptal edilerek Hazine
adına tescil edildiğini, ileri sürerek, taşınmazın rayiç değerinin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalılar, davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, davalı Maliye Hazinesi yönünden taşınmazın tapu iptal ve
tescil davasının kesinleşme tarihindeki rayiç değeri esas alınmak, davalı Belediye yönünden ise denkleştirici adalet ilkeleri uygulanmak suretiyle
davanın kabulüne, 104.810.07-YTL.nin (7.000-YTL.lik kısmının dava tarihinden yasal faizi ile birlikte) davalılardan (davalı Belediye bu miktarın
1.850.23 YTL.lik kısmından ve bu kısma dava tarihinden itibaren işleyecek
yasal faizinden sorumlu olmak üzere) tahsili ile davacıya verilmesine karar
verilmiş; hüküm, davalılarca temyiz edilmiştir.
1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın tüm temyiz
itirazlarının reddi gerekir.
2- Davalı Belediye tarafından idari yoldan tapusu oluşturulan taşınmazın davacıya satıldığı, ancak, daha evveliyatın 6831 Sayılı Yasa'nın 2/8
maddesi kapsamında olduğu gerekçesi ile Hazine tarafından açılan dava
sonunda tapunun iptal edildiği hususunda uyuşmazlık yoktur. Satılanın
zaptı nedeniyle satıcının zapta karşı tekeffül hükümlerine göre sorumlu olduğu mahkemenin de kabulündedir. Somut olayda tapu kaydı, yörenin coğrafi durumunu en iyi bilmesi gereken Belediye tarafından ve imar uygulaması ile idari yoldan oluşturulmuştur. Mahkemece, HGK'nın 07.12.1997 gün
ve 1997/1-655-1003 Sayılı Kararı ile kabul edilen “….kamu malı niteliğini
kazanan bir taşınmazın imar uygulamasına tabi tutularak özel mülkiyete
dönüştürmeye idari mercilerin yetkileri olmadığı, başka bir anlatımla, idari
mercilerin yasadan kaynaklanan bir yetkileri bulunmayan konularda aldık*

Gönderen: Av. Talih Uyar (e.uyar.com)
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ları kararların yok hükmünde, buna dayanan tescilinde, M.Y'nin 1024. (932)
maddesi gereğince yolsuz tescil niteliğinde olduğu, Anayasa'nın 169 ve 170.
maddelerindeki 2924 Sayılı Yasa'da ve 3402 Sayılı Yasa'nın 16/D maddesinde özel olarak düzenlenen Devlet Ormanları ve nitelik kaybı nedeniyle
orman rejimi dışına çıkartılan yerlerin özel yasalarına tabi olduğu, HGK'nın
24.03.1999 gün 1999/1-170-167 ve 21.02.1990 gün 1989/1-700-101 kararlarında belirtildiği gibi aslında özel mülkiyete konu olmayan taşınmazlar
her nasılsa tapuya tescil edilmiş olsa bile, bu durum taşınmazın niteliğini
değiştirmeyeceğinden tescil işlemi yok hükmünde olup, bu tür taşınmazlar
hakkında M.Y'nin 1023. (931.) maddesinde belirtilen iyi niyetle iktisap iddiasında bulunulamayacağı ve Maliye Hazinesine husumet yöneltilemeyeceği
hususları gözetilerek, davalı Maliye Hazinesi yönünden davanın husumet
yokluğu nedeniyle reddine karar verilmesi gerekirken, yanlış değerlendirme
ve yazılı gerekçe ile davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı
olup bozmayı gerektirir…)
Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
TEMYİZ EDEN: Davalı Hazine vekili
HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz
edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
Dava, davacı tarafından davalı Belediyeden satın alınan taşınmazın tapu
kaydının, daha sonra davalı Hazine tarafından açılan dava sonunda iptal edilerek Hazine adına tescil edilmiş olması nedeniyle, taşınmazın rayiç değerinin
her iki davalıdan tahsili istemine ilişkindir.
Mahkemece, “davacının mülkiyet hakkından yoksun bırakılması nedeniyle
oluşan zarardan, davalı Hazinenin Medeni Kanun'un 1007. maddesi uyarınca,
davalı Belediyenin ise sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre sorumlu bulundukları” gerekçesiyle, “davalı Hazine yönünden taşınmazın tapu iptal ve tescil
davasının kesinleşme tarihindeki rayiç değeri esas alınmak, davalı Belediye
yönünden ise denkleştirici adalet ilkeleri uygulanmak suretiyle davanın her
iki davalı yönünden de davanın kabulüne” dair verilen karar; davalılar vekillerinin temyizi üzerine Özel Dairece yukarıda yazılı gerekçeyle Hazine yararına
bozulmuştur.
Yerel Mahkemece, “Medeni Kanun'un 1007. maddesi gereğince orman niteliğindeki taşınmazın bu niteliği göz ardı edilerek tespit ve tescil işlemi yapılmasında ve tapu kaydı oluşturulmasında, kayda güven ilkesi de gözetildiğinde bu
kayıttan kaynaklanan davacının mülkiyet hakkından, sonradan yargı kararı
ile mahrum bırakılmasında kusursuz sorumluluk ilkesi uyarınca Hazinenin
sorumlu tutulması gerektiği” gerekçesiyle direnme kararı verilmiştir.

300

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 87 • Sayı: 1 • Yıl: 2013

Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; davacının
zararından, davalı Hazinenin de sorumluluğunun bulunup bulunmadığı, davalı Hazine yönünden davanın husumet nedeniyle reddinin gerekip gerekmediği
noktasında toplanmaktadır.
Davacı ile davalı Hazine arasındaki uyuşmazlığın özü, devletin tapu sicillerinin tutulmasından doğan zararlardan birinci derecede ve objektif sorumluluk esasına göre sorumlu bulunması ilkesini düzenleyen 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi'nin 917. ve bu kuralı aynen benimseyen 4721 sayılı Türk Medeni
Kanunu'nun 1007. maddesinden kaynaklanmaktadır.
O halde, uyuşmazlığın çözüme geçilmeden önce, tapu sicilinin tutulmasından doğan zararlardan Devletin sorumluluğunun niteliği ve yasal dayanağı
üzerinde durulmasında yarar vardır;
Sorumluluk hukukunun tarihsel gelişim süreci içerisinde, kusur sorumluluğundan kusursuz sorumluluğa uzayan bir yol izlenir. Kusur sorumluluğunda bir zararı başkasına tazmin ettirmek, ancak zarar onun kusurlu bir
fiilinden doğmuş ise mümkündür. (Tandoğan Haluk, Türk Mes´uliyet Hukuku, 1967, s:
89) Kusur sorumluluğunda, “kusur” sorumluluğun öğesidir. (Eren Fikret, Borçlar Hukuku, Genel
Hükümler, C.1, B.6, İstanbul1998, s.554)

Sanayileşme ile birlikte doğan tehlikeler, bir kimsenin kusurlu olmasa
dahi kendisinin verdiği zarar nedeniyle tazmin sorumluluğunu getirmiştir.
Öğretide kusursuz sorumluluk halleri “olağan sebep sorumluluğu-tehlike
sorumluluğu” gibi ikili ayırıma tabi tutulduğu gibi (Eren Fikret, Borçlar Hukuku,
Genel Hükümler, C.1, B.3, Tandoğan haluk, Kusura Dayanmayan Sözleşme Dışı Sorumluluk,
Ankara, 1981, s.22);

“hakkaniyet sorumluluğu-nezaret ve ihtimam gösterme yükümünden doğan sorumluluk-tehlike sorumluluğu” şeklinde üçlü ayrım yapanlar da vardır (Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop/Tekinay Borçlar Hukuku, Genel Hükümler,

B.7, İstanbul 1993, s.498)

Öte yandan, “objektif sorumluluk” üst başlığı altında kusursuz sorumluluk
halleri olarak da düzenlemeler bulunmaktadır. Tehlike sorumluluğu, “terminolojide” ağırlaştırılmış sebep sorumluluğu”; “ağırlaştırılmış objektif sorumluluk” olarak yer alır (Koçhisarlıoğlu Cengiz, Objektif Sorumluluğun Genel Teorisi, Dicle
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1984, s.183) Diğer sorumluluk türlerinden farklı
olarak kurtuluş beyyinesi (kanıtı) yasalarda bulunmamaktadır. Ancak, uygun
illiyet bağını kesen sebepler sorumluyu sorumluluktan kurtarır.
Bu noktada; Devletin “tapu sicilinin tutulmasından doğan sorumluluğuna”
ilişkin olarak, kusursuz sorumluluk/ağırlaştırılmış sebep/ağırlaştırılmış objektif sorumluluk/tehlike sorumluluğa ilişkin kurallar uygulanır.
Taşınmazların tapu siciline kaydedilmesinde ve doğru sicillerin oluşturulmasında Devletin sorumluluğu o kadar önemlidir ki, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 1007. maddesinde (743 sayılı TKM m.917); “Tapu sicilinin
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tutulmasından doğan bütün zararlardan Devlet sorumludur. Devlet, zararın
doğmasında kusuru bulunan görevlilere rücu eder” hükmü öngörülmüştür.
Devletin tapu sicilini çok düzgün tutması ve taşınmazların durumunu tespit ve tescil bakımından gerekli düzenlemelerin yapılarak açık hale getirilmesi
konusuna büyük önem verilmiş, bu sicillerin devlet memurlarınca tutulmasından ileri gelecek bütün zararlardan dolayı vatandaşlara karşı fer´i değil,
aynen İsviçrede olduğu gbi asli bir sorumluluk yüklenmiştir. (Prof.Dr. Hıfzı Veldet
Velidedeoğlu/Galip Esmer Gayrimenkul Tasarrufları, 1969, s: 512 vd.; Prof.Dr. Jale Akipek, Eşya
Hukuku, 1972, s: 303)

Kanun'un bu açık hükmünün kaynak olduğu Devletin sorumluluğundan
söz edebilmek için, tapu sicilinin tutulmasında sicil görevlisinin hukuka aykırı
bir işleminin ve bununla zararlı sonuç arasında nedensellik bağının varlığı gerekmekle birlikte, eylemin kusura dayanıp dayanmamasının bir önemi yoktur.
Eş söyleyişle, Devletin sorumluluğu, kusursuz bir sorumluluktur.
Burada, kusursuz sorumluluğun dayanağı, tapu siciline bağlı büyük çıkarların ve yanlış tesciller sonucunda sicile güven ilkesi yüzünden ayni hakların
yerinin doldurulmaz biçimde değişmesi ve bu hakların sahiplerinin onlardan
yoksun kalmaları tehlikesinin varlığı ile açıklanabilir.
Görüldüğü üzere, tapu sicilinin tutulmasını üzerine alan Devlet, tapu siciline tanınan güvenden ötürü, hak durumuna aykırı kayıtlardan doğan tehlikeyi
de üstlenmektedir. Tapu sicil müdür ya da memurunun kusuru olsun olmasın, tapu sicilinin tutulmasında kişilerin mameleki çıkarlarını koruyan hukuk
kurallarına aykırı davranılmış olması yeterlidir. Kusurun varlığı ya da yokluğu
Devletin sorumluluğu için önem taşımamakta, sadece Devletin memuruna rücuu halinde iç ilişkide etkisi söz konusu olmaktadır.
Tapu sicilinin tutulmasında kişi çıkarlarının korunması bakımından uyulması gereken kurallar tapu mevzuatı ile sınırlı olmayıp, bu mevzuat dışındaki
hukuk kurallarına ve hukukun genel ilkelerine de uyulması gerekmektedir.
Tapu müdür ya da memurlarının ihlal ettikleri hukuk kuralları ister genel
olsun ister salt sicilin tutulmasıyla ilgili olsun her iki halde de ortaya çıkan sonuç tapu sicilinin hukuka aykırı tutulmuş olmasıdır (Dr. Lale Sirmen, Tapu Sicilinin
Tutulmasından Doğan Zararlardan Devletin Sorumluluğu, Ankara, 1976, s.63 vd.) Bu nedenle
sicilin hukuka uygun tutulması kavramı tapu mevzuatına uygunlukla sınırlı
bir kavram olmayıp, hukukun genel ilkelerine uygunluk da gerekmektedir. Bunun dışına çıkan her hukuka aykırı davranıştan Devletin sorumluluğu asıldır.
Öyleki, tapu siciline güven ilkesine verilen önemi vurgulayan 15.03.1944
tarih ve 13/8 sayılı İçtihadı Birleştirme kararında, Türk Kanunu Medenisi'nin
yürürlüğe girmesinden önceki sicillerin tutulmasından dahi Devletin objektif
sorumluluğu benimsenip, vurgulanmıştır.
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Nitekim, az yukarıda açıklanan, Devletin sorumluluğunun bir tehlike sorumluluğu olduğu ve geniş bir yelpazeyi kapsadığı yönündeki ilkeler, Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 05.10.1955 gün ve E.1955/4-58 K.1955/64, 29.06.1977
gün e E.1977/4-845 K.1977/655, 24.09.2003 gün ve E.2003/4-491 K.2003/487, 19.04.2006 gün
ve E.2006/4-113 K.2006/205, 09.05.1007 gün ve E.2007/4-212 K.2007/261, 11.07.2007 gün ve
E.2007/4-422 K.2007/536 sayılı kararlarında da aynen benimsenmiştir.

Şu da eklenmelidir ki; tapu sicilinin tutulmasını üzerine alan Devletin uygulaması gereken hukuki esasların ihlali, Anayasa'nın ikinci kısmında yer alan
temel hak ve hürriyetlere ve özellikle 35. maddesinde güvence altına alınan
mülkiyet hakkına aykırı olduğu gibi, her gerçek ve tüzel kişinin mal ve mülk
dokunulmazlığına saygı gösterilmesini isteme hakkı bulunduğuna işaret eden
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 1 nolu Protokolünün 1. maddesine de
aykırıdır.
Sonuç itibariyle, sicilin sağlıklı biçimde oluşturulması, tüm kayıtların usulünce tutulması, korunması, devamlılığı ve güvenilirliğini üstlenmiş bulunan
Devletin; hukukun genel ilkeleri, Anayasa ve kanunlarca belirlenen usullerin
takip ve icra edilmemesi nedeniyle tapu sicilinin tutulmasından kaynaklanan
zarardan, kusursuz ve mutlak bir sorumluluğu söz konusudur.
Tüm bu açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde;
Dava konusu taşınmazın, 3116 Sayılı Kanun hükümlerine göre 1947 yılında yapılıp kesinleşen orman kadastrosu sınırları içinde bırakıldığı, 1952
yılında 5653 Sayılı Kanun'a ve ilgili yönetmeliğe aykırı olarak kurulan ve yine
Kanun ve yönetmelik hükümlerine uymadan çalışma yapan maki tefrik komisyonunca Akdeniz makisi olarak tespit edilmişse de 1978 yılında Orman
Yönetimi tarafından makiye ayırma işlemine değer verilmeyip, orman kadastro
sınırı içinde kalmaya devam ettiği kabul edilerek 1744 Sayılı Kanun'un 2. maddesi gereğince nitelik kaybı nedeniyle Hazine adına orman sınırları dışına çıkarıldığı, ancak Orman Yönetiminin açtığı dava sonunda bu işlemin Antalya İdare Mahkemesi'nce taşınmazın orman sayılan yerlerden olduğu ve bu niteliğini
yitirmediği belirlenerek, orman rejimi dışına çıkarma işleminin iptal edildiği
ve kararın kesinleştiği; 1989 yılında, taşınmazın 1947 yılında kesinleşen orman sınırları içinde aplike edildikten sonra 3302 Sayılı Kanun'la değişik 6831
Sayılı Kanun'un 2/B madde uygulaması sonucu Hazine adına orman sınırları
dışına çıkarıldığı ve bu işlemin 15.06.1989 tarihinde ilan edilerek kesinleştiği;
ancak bu işlemler göz önünde bulundurulmadan, Antalya Belediyesi'nce yapılan imar uygulaması sonucu 19.10.1993 tarihinde yoldan ihdasen Belediye
adına tescil edildikten sonra 16.12.1993 tarihinde Belediyece satış suretiyle
davacı adına tescil edildiği anlaşılmaktadır.
Bu aşamadan sonra; Hazine tarafından, tapu maliki olan eldeki davanın
davacısı aleyhine 14.04.2006 tarihinde açılan tapu iptal ve tescil davasında,
taşınmazın öncesinin 6831 Sayılı Kanun'un 2/B maddesi kapsamında olduğu
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gerekçesi ile kaydın iptali ile Hazine adına tescile karar verilmiş ve hüküm
kesinleşmiştir.
6831 Sayılı Yasa'nın değişik 2/B madde uygulaması sonucu nitelik kaybı
nedeniyle orman rejimi dışına çıkarma işlemi Hazine adına yapıldığından, aynı
maddenin üçüncü fıkrası gereğince “Uygulama kesinleştikten sonra tapuda kesin tashih ve tescil işlemi yapılması” zorunludur.
Öncesi orman olan dava konusu taşınmazın, 6831 Sayılı Kanun'un 2/B
madde uygulaması sonucu orman sınırları dışına çıkarma işlemi 15.06.1989
tarihinde ilan edilerek kesinleşmesine rağmen, kanunun açık hükmüne aykırı
olarak kesin tashih ve Hazine adına tescil işlemleri yapılmamıştır.
Az yukarıda da önemle vurgulandığı gibi, tapu sicilinin tutulmasında uyulması gereken kurallar tapu mevzuatı ile sınırlı olmayıp, bu mevzuat dışındaki
hukuk kurallarına ve hukukun genel ilkelerine de uyulması gerektiğinden; Hazine adına tesciline dair Kanuni lazımenin yerine getirlememiş olması hukuka
aykırıdır ve bu hukuka aykırılık, görevlilerin kusuru olsun ya da olmasın, sonuçta zarara uğranılmasında etkilidir.
Dahası, taşınmazların tapu siciline kaydedilmesinde ve doğru sicillerin
oluşturulmasında yasal olarak tüm sorumluluğu üstlenmiş bulunan Devlet;
bu aşamadan sonra, imar uygulaması sonucu dava konusu taşınmazın gerçek
hak durumuna aykırı olarak 19.10.1993 tarihinde Belediye adına tesciline ve
akabinde ihale ile davacıya satışına suskun kalmış, nihayet uzunca bir süre
sonra 14.04.2006 tarihinde açtığı dava ile kaydın iptalini ve Hazineye dönüşünü sağlamıştır.
Burada zarar, salt imar uygulamasıyla değil, Hazine adına tescile dair Kanuni lazimeye riayet edilmemesini takiben, Hazinenin pasif ve suskun kalması
sonucu tapuda hukuka aykırı şekilde yapılan yolsuz tescil ve bu kaydın aleniyetine itimatla davacıya satış işleminden sonra kaydın iptali ve Hazineye dönüşü ile ortaya çıkmıştır.
Bu itibarla; hukuksal dayanağı kusursuz sorumluluktan alan ve kusura
değil tehlike prensibine dayanan davada, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun
1007. maddesi gereğince, davacının zararından davalı Hazinenin sorumluluğunun bulunduğu açıktır.
Hal böyle olunca, Yerel Mahkemenin, davacının zararından davalı Belediye
ile birlikte davalı Hazenenin de sorumlu bulunduğu yönündeki direnme kararı
usul ve yasaya uygun olup, yerindedir.
Ne var ki, davalı Hazine vekilinin esasa ilişkin temyiz itirazları Özel Dairece incelenmediğinden, bu yönden inceleme yapılmak üzere dosya Özel Daireye
gönderilmelidir.
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Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı direnme kararı uygun olup, davalı
Hazine vekilinin esasa ilişkin temyiz itirazları incelenmek üzere dosyanın 13.
HUKUK DAİRESİNE GÖNDERİLMESİNE, 20.04.2011 gününde oybirliği ile
karar verildi.

FAZLA ÇALIŞMADA İSPAT ● DİNLENME ARALARI
●
ÇELİŞKİLİ RAPORLAR*
ÖZET: Kural olarak fazla çalışmalar her türlü delil ile
ispatlanabilir; bu delillere “tanık” delili de dahildir.
Dört saat ve daha kısa süreli çalışmalar için onbeş dakika
dört saatten yedibuçuk saate kadar yarım saat, yedibuçuk
saati aşan çalışmalar için bir saat, onbir saat ve onbir saati
aşan çalışmalar için en az bir buçuk saat ara dinlenmesi
verileceği kabul edilmelidir.
Aynı işyerine ilişkin olarak açılan davalarda farklı fazla
çalışma süreleri belirlenmiş ise, bu çelişki giderilerek
hüküm kurulmalıdır.**
Y.HGK E.2011/9-506 K.2011/588 T.05.10.2011
Fazla çalışma saat ücreti, normal çalışma saat ücretinin yüzde elli fazlasıyla ödenir (İş K.m.41/2) İşçiye fazla çalışma yaptığı saatler için normal
çalışma ücreti ödenmişse, bu halde sadece kalan yüzde elli zamlı kısmı
ödenir.
Kanun'da öngörülen yüzde elli fazlasıyla ödeme kuralı, nispi emredici
bir nitelik taşır. Tarafların bunun altında bir oran belirlemeleri mümkün
değilse de, sözleşmelerle daha yüksek bir oran tespiti olanaklıdır.
Fazla çalışma ücreti ait olduğu dönem ücretiyle hesaplanır. Son ücrete
göre hesaplama yapılması doğru olmaz. Yargıtay kararları da bu yöndedir.
(Yargıtay 9. HD. 16.02.2006 gün 2006/20318 E, 2006/3820 K.) Bu durumda
fazla çalışma ücretlerinin hesabı için işçinin son ücretinin bilinmesi yeterli
olmaz. İstek konusu dönem içinde işçi ücretlerinin miktarı da belirlenmelidir. İşçinin geçmiş dönemlere ait ücretinin belirlenememesi halinde bilinen
ücretin asgari ücrete oranı yapılarak bilinmeyen üretin buna göre tespiti
de Dairemiz tarafından kabul görmektedir. Ancak işçinin işyerinde çalıştığı
* Gönderen: Doç. Dr. Mustafa Serdar Özbek
** Dergimizin 2012/2. sayısının 357. sayfasında yayımlanan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararına
bakınız.
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süre içinde terfi ederek çeşitli ünvanlar alması veya son dönemlerde toplu
iş sözleşmesinden yararlanması gibi durumlarda, bilinen son ücretin asgari
ücrete oranının geçmiş dönemler yönünden dikkate alınmasının doğru olması doğru olmaz. Bu gibi hallerde ilgili meslek kuruluşundan bilinmeyen
dönemler ücretleri sorulmalı ve dosyadaki diğer deliller bir değerlendirmeye
tabi tutularak bir karar verilmelidir.
İşçinin normal çalışma ücretinin sözleşmelerle haftalık 45 saatin altında
belirlenmesi halinde, işçinin bu süreden fazla ancak 45 saate kadar olan
çalışmaları, fazla sürelerle çalışma olarak adlandırılır. (İş K.41/3) Bu şekilde fazla saatlerde çalışma halinde normal çalışma saat ücreti yüzde yirmibeş yükseltilerek ödenir.
4857 Sayılı İş Kanunu işçiye isterse ücreti yerine serbest zaman kullanma hakkı tanımıştır. Bu süre, fazla çalışma için her saat karşılığı 1 saat 30
dakika, fazla süreli çalışmada ise 1 saat 15 dakika olarak belirlenmiştir. Bu
sürelerin de sözleşmelerle attrılması mümkündür.
Parça başına veya yapılan iş tutarına göre ücret ödenen işlerde, fazla
çalışma süresince işçinin ürettiği parça veya iş tutarının hesaplanmasında
zorluk çekilmeyen hallerde her bir fazla saat içinde yapılan parçayı veya
iş tutarını karşılayan ücret esas alınarak fazla çalışma veya fazla sürelerle
çalışma ücreti hesaplanır. Bu usulün uygulanmasında zorluk çekilen hallerde, parça başına veya yapılan iş tutarına ait ödeme döneminde meydana
getirilen parça veya iş tutarları, o dönem içinde çalışılmış olan normal ve
fazla çalışma saatleri sayısına bölünerek bir saate düşen parça veya iş tutarı bulunur. Bu şekilde bulunan bir saatlik parça veya iş tutarına düşecek
bir saatlik normal ücretin yüzde elli fazlası fazla çalışma ücreti, yüzde yirmibeş fazlası ise fazla sürelerle çalışma ücretidir. İşçinin parça başı ücreti
içinde zamsız kısmı ödenmiş olmakla, fazla çalışma ücreti sadece yüzde
elli zam miktarına göre belirlenmelidir. Otel, lokanta, eğlence yerleri gibi işyerlerinde müşterilerin hesap pusulalarında belirli bir yüzde olarak eklenen
paraların işverence toplanarak işçilerin katkılarına göre belli bir oranda
dağıtımı şeklinde uygulanan ücret sistemine “yüzde usulü ücret” denilmektedir. Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde fazla çalışma ücreti, 4857
sayılı İş Kanunu'nun 51. maddesinde öngörülen yönetmelik hükümlerine
göre ödenir. İşveren, yüzde usulü toplanan paraları işyerinde çalışan işçiler
arasında, Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında
Yönetmelik hükümlerine göre eksiksiz olarak dağıtmak zorundadır.
Fazla çalışma yapan işçilerin fazla çalışma saatlerine ait puanları normal çalışma puanlarına eklenir. (Yönetmelik m.4/1) Yüzdelerden ödenen
fazla saatlerde çalışmanın zamsız karşılığı ile zamlı olarak ödenmesi gereken ücret arasındaki fark işverence ödenir. Zira yüzde usulü ödenen ücret
içinde fazla çalışmaların zamsız tutarı ödenmiş olmaktadır.
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Yapılan bu açıklamalara göre yüzde usulü ya da parça başı ücret ödemesinin öngörüldüğü çalışma biçiminde fazla çalışmalar, saat ücretinin
%150 zamlı miktarına göre değil, sadece %50 zam nispetine göre hesaplanmalıdır.
Fazla çalışmaların uzun bir süre için hesaplanması ve miktarın yüksek
çıkması halinde Yargıtayca son yıllarda hakkaniyet indirimi yapılması gerektiği istikrarlı uygulama halini almıştır. (Yargıtay, 9.HD. 18.07.2008 gün 2007/25857 EB.
2008/20636 K., Yargıtay 9.HD. 28.04.2005 gün 2004/24398 E., 2005/14779 K. Ve Yargıtay 9.HD.
09.12.2004 gün 2004/11620 E., 2004/27020 K.)

Fazla çalışma ücretinden indirimi öngören bir yasal düzenleme olmasa
da, bir işçinin günlük normal çalışma süresinin üzerine sürekli olarak fazla
çalışma yapması hayatın olağan akışına aykırıdır. Hastalık, mazeret, izin
gibi nedenlerle belirtilen şekilde çalışılamayan günlerin olması kaçınılmazdır. Böyle olunca fazla çalışma ücretinden bir indirim yapılması gerçek duruma uygun düşer. Ancak, fazla çalışmanın taktiri delil niteliğindeki tanık
anlatımları yerine, yazılı belgelere ve işveren kayıtlarına dayanması durumunda böyle bir indirime gidilmemektedir.
Fazla çalışma ücretinden indirim, taktiri indirim yerine, kabul edilen
fazla çalışma süresinden indirim olmakla, davacı tarafın kendisini avukat
ile temsil ettirmesi durumunda reddedilen kısım için davalı yararına avukatlık ücretine hükmedilmesi gerekir.
Somut olayda; davacının fazla çalışması konusunda tanık ifadeleri çelişkilidir. Öte yandan aynı işyerinde çalışan S.A'nın aynı işyerine karşı açtığı davada aynı bilirkişiden alınan raporda haftalık 9 saat fazla çalışma
yapıldığının kabulü ile ücreti hesaplanmıştır. Bu çelişkiler giderildikten sonra deliller yeniden değerlendirilerek sonuca gidilmelidir. Ayrıca bilirkişiden
alınacak ek raporda günlük 1,5 saat ara dinlenme süresinin günlük çalışma
süresinden düşülerek hesaplama yapılması gerekmektedir. Açıklanan sebeplerle fazla çalışma ücreti talebi açısından yazılı şekilde karar verilmesi
hatalı olup bozmayı gerektirmiştir…)
Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama 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:
Dava, işçilik alacaklarının ödetilmesi istemine ilişkindir.
Yerel Mahkemece davanın kısmen kabul ve kısmen reddine dair verilen
karar davalı vekilinin temyizi üzerine Özel Dairece, metni yukarıya başlık bölümüne aynen alınan ilamla fazla çalışma alacağı yönüyle bozulmuştur.
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Mahkemece önceki kararda direnilmiş; hükmü davalı vekili temyize getirmiştir.
Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; fazla çalışma alacağının hesap yönteminin belirlenmesi ve buna göre mahkemece toplanan
delillerin hüküm kurmaya yeterli olup olmadığı, noktasında toplanmaktadır.
Hukukumuzda normal çalışma süresi 4857 sayılı İş Kanunu'nun 63. maddesinde düzenlenmiştir. Anılan hükme göre, genel bakımdan çalışma süresi
haftada en çok kırkbeş saattir. Fazla çalışmalar ve fazla sürelerle çalışmalar
İş Kanunu'nun 41-43. madeleri ile İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma Ve Fazla
Sürelerle Çalışma Yönetmeliğinde düzenlenmiş olup, fazla çalışma, Kanunda
yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalardır. Ancak
tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın
çalışılan günlerine, günde onbir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabileceği ilkesi benimsenmiştir.
4857 sayılı İş Kanunu'nun “Ara Dinlenmesi” başlığını taşıyan 68. maddesi,
“Günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında o yerin gelenekleri ve
işin gereğine göre ayarlanmak suretiyle işçilere;
a) Dört saat veya daha kısa süreli işlerde onbeş dakika,
b) Dört saatten fazla ve yedibuçuk saate kadar (yedibuçuk saat dahil) süreli işlerde yarım saat,
c) Yedibuçuk saatten fazla süreli işlerde bir saat,
Ara dinlenmesi verilir.
Bu dinlenme süreleri en az olup aralıksız verilir.
Ancak bu süreler, iklim, mevsim, o yerdeki gelenekler ve işin niteliği göz
önünde tutularak sözleşmeler ile aralı olarak kullandırılabilir.
Dinlenmeler bir işyerinde işçilere aynı veya değişik saatlerde kullandırılabilir.
Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılmaz.”
Hükmünü içermektedir.
Madde metninden de anlaşılacağı üzere, ara dinlenme süresi, günlük çalışma süresine göre kademeli bir şekilde belirlenmiştir.
Buna göre, dört saat veya daha kısa süreli günlük çalışmalarda ara dinlenmesi en az onbeş dakika, dört saat veya yedibuçuk saatten az çalışmalar
için en az yarım saat ve günlük yedibuçuk saati aşan çalışmalar bakımından
ise, en az bir saat ara dinlenmesi verilmelidir. Uygulamada yedibuçuk saatlik
çalışma süresinin çok fazla aşıldığı günlük çalışma süresi onbir saati aşamayacağından, 68. maddenin belirlediği yedibuçuk saati aşan çalışmalar yönünden
en az bir saatlik ara dinlenme süresinin, günlük en çok onbir saate kadar olan
çalışmalarla ilgili olduğu kabul edilmelidir.
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Başka bir anlatımla, günde onbir saate kadar olan çalışmalar için ara dinlenmesi en az bir saat, onbir saat ve daha fazla çalışmalarda ise, en az birbuçuk saat olarak verilmelidir. Uygulamada ara dinlenme süresinin tespitine
ilişkin hesaplama yöntemi yıllardır belirtilen ilkeye göre yapılagelmektedir.
Öte yandan, İş Kanunu'nda fazla çalışmanın ispatı ile ilgili olarak özel bir
hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle fazla çalışmanın ispatında, ispat yükü
genel hükümlere tabidir. Dolayısıyla fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi kural olarak bu iddiasını; fazla çalışma yaptığı gün ve saatleri ispat etmek zorundadır. Fiili bir olgu söz konusu olduğundan, kural olarak işçi, fazla çalışma
yaptığını her türlü delille ispat edebilir, bu bağlamda tanık da dinletebilir.
Somut olaya gelince; dosya kapsamından davacı işçinin, fazla çalışması
konusunda yargılama sırasında dinlenen tanıkların ifadeleri arasında çelişki
olduğu gibi, eldeki dava dosyasında alınan bilirkişi raporunda haftalık fazla
çalışma süresi 12 saat olarak belirlenmiş olmasına karşın, aynı işyerinde çalışan ve dava dışı S.A'nın aynı işverene karşı açtığı benzeri davada aynı bilirkişiden alınan raporda haftalık 9 saat fazla çalışmanın kabulü ile alacak hesabının
yapıldığı anlaşılmaktadır.
Öyleyse mahkemece yapılacak iş, dosyadaki tanık beyanları ile eldeki davada alınan bilirkişi raporu ile yukarıda belirtilen benzeri dava dosyasında
alınan bilirkişi raporu arasındaki çelişki üzerinde durulup, bu çelişki giderildikten sonra haftalık fazla çalışma ile ara dinlenme süresine ilişkin yukarıda
belirtilen ilkeler gözetilerek, beliren durum karşısında, bilirkişiden bu konuda
ek rapor almak suretiyle varılacak uygun sonuç dairesinde bir karar vermek
olmalıdır.
Öyleyse, yukarıda belirtilen maddi ve yasal olgular dikkate alınmadan eksik inceleme ve araştırma sonucu yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.
Bu nedenle direnme kararı açıklanan değişik gerekçeyle bozulmalıdır.
SONUÇ
Davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının yukarıda gösterilen değişik gerekçe ve nedenlerden dolayı 6217 Sayılı Kanun'un
30. maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na eklenen “Geçici
madde 3” atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 429. maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz
peşin harcının yatırana geri verilmesine, 05.10.2011 gününde, oyçokluğu ile
karar verildi.
KARŞI OY
Davacı işçi vekili, müvekkilinin davalıya ait işyerinde 06.05.1998 – 27.07.2007 tarihleri arasında çalıştığını iş sözleşmesinin davalı işverence haklı neden olmadan feshedildiğini, çalıştığı
süre içinde milli bayramlar dahil haftanın altı günü 08.30-19.00 saatleri arasında yarım saat mola
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verilerek çalıştırıldığını, ayrıca her yıl altı ay süre ile 23.00 e kadar fazla mesai yaptırıldığını, yıllık
ücretli izinlerinin kullandırılmadığını ileri sürerek ihbar ve kıdem tazminatı ile yıllık izin ücreti,
fazla mesai ve genel tatil alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesi isteğinde bulunmuştur.
Davalı işveren vekili, davacının 01.08.1998-02.01.2004 ve 08.01.2004 -27.07.2007 tarihleri
arasında olmak üzere iki dönem halinde çalıştığını, ilk dönem için ihbar ve kıdem tazminatının
ödendiğini ve ibraname alındığını, ikinci dönemin ise devamsızlık nedeniyle haklı olarak feshedildiğini, davacının fazla mesai yapmadığını ve genel tatil çalışmasının bulunmadığını belirterek
davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.
Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, davalı vekilinin temyizi üzerine Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nce davalının fazla mesai alacağı dışındaki temyiz itirazları yerinde görülmemiş, fazla mesai alacağı dışındaki temyiz itirazları yerinde görülmemiş, fazla mesai alacağı
konusunda ise “… davac ının fazla çalışması konusunda tanık ifadeleri çelişkilidir. Öte yandan
aynı işyerinde çalışan S.A'nın aynı işyerine karşı açtığı davada aynı bilirkişiden alınan raporda
haftalık 9 saat fazla mesai yapıldığının kabulü ile ücreti hesaplanmıştır. Bu çelişkiler giderildikten sonra deliller yeniden değerlendirilerek sonuca gidilmelidir. Ayrıca bilirkişiden alınacak ek
raporda günlük 1,5 saat ara dinlenme süresinin günlük çalışma süresinden düşülerek hesaplama
yapılması gerekmektedir. Açıklanan sebeplerle fazla çalışma ücreti talebi açısından yazılı şekilde
karar verilmesi…” bozma nedeni yapılmıştır.
Mahkemece bozma ilamı gerekçesinin dosya kapsamı ile uyumlu olmadığı, dinlenen tanık anlatımları arasında fazla çalışma ücreti talebi yönünden bir çelişki bulunmadığı, bir başka mahkemeye ait emsal dosya delilleri ile bu davada toplanan deliller arasında uyumsuzluk bulunmamasının tabii olduğu, her davanın kendi yargılama sürecinde toplanan deliller itibariyle bir bütünlük ve
şahsilik arz ettiği, ayrıca ara dinlenmenin 1,5 saat kabulünü gerektirir normatif veya sözleşmesel
bir düzenleme bulunmadığı, dosyadaki delillere göre bu sonuca ulaşılmasının mümkün olmadığı
gerekçesi ile direnme kararı verilerek bozma öncesi gibi hüküm kurulmuştur.
Yüksek Hukuk Genel Kurulu'nca mahkemenin ara dinlenme süresine ilişkin direnme kararı
uygun görülmüş, ancak diğer bozma nedenleri yönünden direnme kararının bozulmasına karar
verilmiştir.
Somut olayda işyeri hırdavat satışı yapan bir işyeri olup, davacının bu işyerinde depo sorumlusu olarak çalıştığı konusunda bir uyuşmazlık bulunmamaktadır.
Aynı işyerinde birlikte çalıştıklarını belirten davacı tanıkları, haftanın altı günü 08.30-19.30
saatleri arasında çalıştıklarını, bir saat ara dinlenmesi verildiğini açıklamışlardır. Davalı işverenin
dinlettiği tek bir tanık işyerinde günlük sekiz saati aşan bir çalışma bulunmadığını belirtmiştir.
Davalı işverenin dinlettiği tanığın işyerinde hiç çalışmadığı anlaşılmaktadır. Mahkemece hükme
esas alınan bilirkişi raporunda davacının haftanın altı günü 08.30-19.00 saatleri arasında çalıştığı
kabul edilip bir saat ara dinlenmenin mahsubundan sonra yapılan hesaplamadan %30 oranında
bir indirim yapılmıştır. Hesaplama sadece 08.01.2004-27.07.2007 dönemi için yapılmıştır.
Fazla mesai yaptığını ispat yükü işçiye ait olup, somut olayda davacı işçi fazla mesai yaptığını
tanık anlatımları ile ispatlamıştır. Davacı tanıklarının fazla mesai konusundaki beyanları arasında
bir çelişki bulunmamaktadır. Davacı tanıklarının beyanları ile işyerinde hiç çalışmadığı anlaşılan
davalı tanığının açıklamaları arasında çelişki bulunması mahkemenin de belirttiği gibi doğal olup,
böyle bir çelişkinin giderilmesi hakimden beklenemez. Başka bir işçinin aynı işyeri ile ilgili açtığı
davada aynı bilirkişi tarafından fazla mesainin haftada dokuz saat olarak hesaplandığı bu yönü ile
çelişki olduğu yönündeki bozma nedenine gelince;
İnceleme konusu davada alınan bilirkişi raporunda davacı ile aynı dönemde çalışmış olan tanıkların beyanları dikkate alınarak haftada oniki saat fazla mesai yapıldığı belirtilmiş ise de daha
sonra bundan %30 oranında indirim yapıldığı için haftalık fazla mesai 8,4 saat olarak hesaplanmış
olmaktadır. Davalı vekili, S.A'nın isimli işçinin daha önce açtığı davada aynı bilirkişinin haftalık 9
saat fazla mesai yapıldığını kabul ederek hesaplama yaptığını belirtip rapora karşı itirazda bulunmuş ve bilirkişi raporu fotokopisini dosyaya sunmuştur. Her ne kadar haftalık dokuz saatlik fazla
mesaiden de %30 oranında indirim yapılmış ise de, davalı vekilince sunulan rapor otokopisinden
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davacının 01.11.1992-31.01.2002 tarihleri arasında satın alma ve satış personeli olarak çalıştığı,
davacı tanıklarının işyerinde çalışmadıklarına, fazla mesai konusunda bilgilerinin bulunmadığını
belirtmelerine ve davalının fazla mesai yapıldığı yönündeki savunmasına rağmen, salt davalı tanıklarının anlatımları doğrultusunda hesaplama yapıldığı açıkça anlaşılmaktadır. İnceleme konusu
davada ise davacı depo sorumlusu olarak çalışmış olup, fazla mesai konusunda aynı işyerinde
çalışmış olan davacı tanıklarının anlatımları göz önünde bulundurularak 08.01.2004-27.07.2007
dönemi içi fazla mesai alacağı hesaplanmıştır. Görüldüğü gibi her iki dosyadaki davacıların yaptıkları işler, unvanları, hesaplama yapılan dönemler ve özellikle delil durumu tamamen farklıdır.
Dosyaya sunulmuş olan bilirkişi raporundan her iki davanın içerik ve delil durumu itibariyle
tamamen farklı oldukları hemen göze çarpmaktadır. Özetle belirtmek gerekirse; dosya içeriği,
giderilmesi gereken bir çelişki bulunmadığını açıkça göstermektedir. Kaldı ki, her dava kendi
dosyası içindeki delillere göre çözümlenmeli; davalar kendi şartları içerisinde değerlendirilmeli; böylece hatalı ve eksik bir uygulama var ise yanlışlığa devam edilmemelidir (Yargıtay 20.HD,
01.12.2005-9033-14608; Yargıtay 9. HD. 29.11.2006, 26319-31341) İçerik ve delil durumu itibariyle tamamen farklı olduğu dosyaya ibraz edilmiş olan bilirkişi raporu fotokopisinden açıkça
anlaşılan davanın, inceleme konusu dava yönünden emsal kabul edilmesi mümkün değildir. Bir
tek davalısı aynı olan farklı iki dosya arasındaki çelişkinin giderilmesinin mahkemeden istenmesi
eldeki dosyanın diğer dosyadan farklı olan somut delillerinin gözden kaçmasına da neden olabilir.
Bu durum ise 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun
27. maddesinde düzenlenen hukuki dinlenilme hakkının ihlali anlamına gelir.
Somut olayda mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporu dosya içeriğine, kanuna ve Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin yerleşik içtihatlarına uygun olarak düzenlenmiş olup, yukarıda açıkladığım nedenlerle usul ve yasaya uygun olan direnme kararının onanması gerektiği görüşü ile sayın
çoğunluğun bozma yönündeki görüşüne katılamıyorum.

Üye S.G.

KAT MÜLKİYETİ ● KANUNA AYKIRI MUVAFAKATNAME
●
HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI
ÖZET: Kat mülkiyetine tabi bir yapıda kamu düzenine aykırı
düşecek şekilde muvafakatname vermiş olan kişi “özdeki
kamu düzenine aykırılık” olgusundan dolayı verdiği
muvafakatname ile bağlı olmayacaktır.
Bu nedenle muvafakatnameyi vermiş olan kişinin sonradan
muvafakatnameye aykırı şekilde dava açması hakkın
kötüye kullanılması olarak kabul edilemeyecektir.
Y.HGK. E.2011/18-563 K.2011/733 T.07.12.2011
Taraflar arasındaki “el atmanın önlenmesi” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, B. 6. Sulh Hukuk Mahkemesi'nce davanın kabulüne dair verilen 19.12.2008 gün ve 2007/146 E. 2007/1633 K. Sayılı Karar'ın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 18. Hukuk Dairesi'nin
01.02.2010 gün ve 2009/8364 E. 2010/1144 K. Sayılı ilamıyla;
(…Davacı dava dilekçesinde, davalının ortak yer olan otopark iniş merdivenini kapattığı ve bu alanı sadece kendisinin kullandığı, projeye aykırı
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olarak apartmanın havalandırma boşluğu olan kısmı zemin kattan kapatarak kendisine ait olan dükkana kattığını ileri sürerek ortak yer olan otoparka el atmanın önlenmesi ile projeye aykırılığın eski hale getirilmesini
istemiş, davalı vekili cevap dilekçesinde davalının binayı yapan kişi olduğunu, davacının dairesini satın alırken bodrum katın tamamını yani otoparkın kullanım hakkını noterden düzenlenen muvafakatname ile davalıya
bıraktığını, davacının muvafakatname verdiği için bu davayı açma hakkı
olmadığını, havalandırma boşluğunun da kapatılmasının kimsenin zararına olmadığını belirtmiştir.
Dosyanın içindeki bilgi ve belgeler, özellikle yerinde yapılan keşif sonucu düzenlenen 20.11.2008 tarihli bilirkişi raporunda; ana taşınmazın iki
bodrum, zemin, üç normal kat ve çatı piyesi olmak üzere yedi kattan ibaret
olduğu, projeye göre, 2. Bodrum katın sığınak ve otopark, diğer katlarda 3
er daire ve 3 normal kat ile irtibatlı 3 dubleks daireden oluştuğu, çatı piyesi
katta 192 m2 ortak alanın dairelere katıldığı, zemin katta ortak yer olan
merdivenin inşa edilmediği, bu alanın daireye katıldığı, 1. bodrum katta
ortak yer olan su deposunun yapılmayıp bu alanın daireye katıldığı, havalandırma bacasının da iptal edildiği, 2. bodrum katta ortak yer olan sığınak,
tuvalet ve merdivenin iptal edilip yapılmadığı, arabaların girişini engelleyici beton engelleyici yapıldığı ve 2. bodrum katın tek mahal halinde boş
olduğu tespit edilmiştir.
B. 19. Noterliği'nde düzenlenen 13.08.2004 gün ve (...) yevmiye numaralı muvafakatnamede davacı N.A. 2. bodrum katın tamamının F.G. tarafından işyeri olarak kullanılmasına, dilediği gibi tasarrufa yetkili bulunmasına, F.G'nin gayrimenkulünü satması halinde dahi muvafakatinin satacağı
kişi için de geçerli olduğunu kabul ve ikrar etmiştir.
Mahkemece, davanın kabulüyle ortak yerlerden olan 2. bodruma, çatıya ve apartaman havalandırma boşluğuna vaki müdahalenin menine, 2.
bodrumun girişine konulan beton setin kal´ine ve 2. bodruma merdiven yapılması ile birlikte müdahale edilen ortak yerlerin projesine uygun hale getirilmesine karar verilmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici nedenlere ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine
göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.
Ancak;
1- Kat Mülkiyeti Yasası'nın 5711 Sayılı Yasa'yla değişik 19. maddesinin
ikinci fıkrasında kat maliklerinden her birisinin, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça, ana gayrimenkulün ortak yerlerinde
inşaat, onarım ve tesis yapması yasaklanmış ise de ortak yerde yapılan
onarım ve tesislere yazılı muvafakatini bildirmiş olan kat malikinin mu-
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vafakat verdiği bir işin yapılmasından sonra dava açmasının Türk Medeni
Yasası'nın 2. maddesinde öngörülen dürüstlük kuralına uygun düşmeyeceği
Yargıtay uygulamalarında kabul edilmektedir.
Somut olayda davacı, B. 19. Noterliği'nde düzenlenen 13.08.2004 tarihli muvafakatname ile davalının 2. bodrum katta dilediği gibi tasarrufta
bulunmasına ve tamamının işyeri olarak kullanılmasına muvafakat verdiğine bu muvafakatnamenin iptali de söz konusu olmadığına göre davacının
dava açmasının iyiniyet kuralıyla bağdaşmayacağı gözetilerek bu yöndeki
istemin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile kabulüne karar verilmesi,
2- Davacı vekili yargılama sırasında mahkemeye verdiği 14.07.2006 tarihli dilekçe ile dava dilekçesindeki taleplerin yanında davalının binanın
çatı katında yaptığı projeye aykırılıkların da tespit edilerek, çatı katındaki
el atmanın önlenmesine karar verilmesini isteyerek talebini genişlettiği, bu
dilekçenin davalı tarafa elden verildiği, 14.11.2006 tarihli oturumda davalı
vekilinin talebin genişletilmesine muvafakatinin olmadığını belirttiği anlaşılmaktadır. HUMK'un 185. maddesinin ikinci fıkrasına göre davacı, davalının rızası olmaksızın davayı genişletemez. Somut olayda davayı genişletmeye (talep sonucunun genişletilmesi) davalı açıkça rıza göstermediğini bildirmiş olması karşısında usulen harcı tamamlattırılmak suretiyle yapılmış
bir ıslah da bulunmadığı halde Mahkemece, davanın genişletilmesini ıslah
olarak kabul edilip ayrı bir dava konusu olabilecek çatıya el atmanın önlenmesi ile çatıdaki ortak yerlerin projesine uygun haline getirilmesine ilişkin
talepler hakkında da karar verilmesi,
Kabule göre de;
3- Karar gereğinin yerine getirilmesi için davalıya Kat Mülkiyeti Yasası'nın
33. maddesi uyarınca uygun bir süre verilmemiş olması, Doğru görülmemiştir…)
Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece (1) nolu bozma nedeni yönünden önceki kararda
direnilmiştir.
Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve direnme kararının verildiği tarih itibariyle HUMK
2494 Sayılı Yasa ile değişik 438/II. fıkrası hükmü gereğince duruşma isteğinin
reddine karar verilip dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
Karar: Dava, kat irtifakı kurulu ana yapının ortak yerlerden olan ikinci
bodruma, çatıya ve apartman havalandırma boşluğuna vaki müdahalenin menine, ikinci bodrumun girişine konulan beton setin kaline ve ikinci bodruma
merdiven yapılması ile birlikte müdahale edilen ortak yerlerin projesine uygun
hale getirilmesine karar verilmiştir.
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Davalı vekilinin temyizi üzerine karar, Özel Dairece yukarıda başlık bülümünde gösterilen iki ayrı nedenle bozulmuş; ayrıca kabule göre de, karar
gereğinin yerine getirilmesi için davalıya Kat Mülkiyeti Yasası'nın 33. maddesi
uyarınca uygun bir süre verilmemiş olması eleştiri konusu yapılmıştır.
Mahkemece, eleştirilen husus da gözetilerek, bozma ilamının ikinci (2)
bendinde yer alan bozma nedenine açıkça uyulmuş; bozma ilamının birinci (1)
bendinde yer alan bozma nedenine ise direnilmiştir.
Hükmü davalı vekili temyize getirmiştir.
1- Davalı vekilinin, mahkemenin bozma ilamının ikinci (2) bendine uymak
ve üçüncü (3) bendinde yer alan eleştiriyi gözetmek suretiyle verdiği karara
yönelik temyiz itirazları yönünden;
Hukuk Genel Kurulu'nun görevi, direnme kararlarının temyizen incelenmesidir. Mahkemece, bozma ilamına açıkça uyulması veya kabul biçimine
göre eleştiri mahiyetindeki belirlemelerin dikkate alınması suretiyle verilen
kararlar ise direnme niteliğinde olmayıp, açık biçimde yeni hüküm teşkil etmekle, bu kararların temyizen inceleme görevi Hukuk Genel Kuruluna değil,
Özel Daireye aittir.
Somut olayda da:
Mahkemece bozma ilamının ikinci (2) bendine uyulmuş ve ayrıca eleştiri
mahiyetindeki belirleme dikkate alınarak hüküm kurulmuş olmakla, açık biçimde yeni hüküm niteliğindeki bu karara yönelik temyiz itirazlarının incelenmesi görevi Hukuk Genel Kuruluna değil Özel Daireye aittir.
Bu nedenle, davalı vekilinin bu yönlere ilişkin temyiz itirazlarının incelenmesi için dosya Özel Daireye gönderilmelidir.
2- Davalı vekilinin, mahkemenin bozma ilamının birinci (1) bendinde yer
alan bozma nedeni açısından verdiği, direnme kararına yönelik temyizine gelince;
Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; kanunun
açık yasaklayıcı hükmü karşısında iyiniyet kurallarına gidilip gidilmeyeceği;
bu bağlamda, davalıya bağımsız bölüm satışı sırasında, kanunda özel olarak
düzenlenip, yasaklandığı halde, ortak yerde onarım ve tesis yapılmasına, yazılı muvafakatini bildiren davacı kat malikinin, daha sonra davalı aleyhine bu
yerlerle ilgili olarak eldeki davayı açmasının, iyiniyet kurallarına aykırı olup
olmadığı, noktasında toplanmaktadır.
Öncelikle ilgili yasal düzenlemelerin irdelenmesinde yarar vardır:
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 4. maddesinde,her halde ortak olan
yerlerine, arsa payları oranında, ortak mülkiyet hükümlerine göre malik oldukları vurgulanmıştır.
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Eldeki davanın açıldığı ve yapının ruhsatının alındığı tarihte yürürlükte
bulunan 25.08.1998 gün ve 19910 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sığınak Yönetmeliği'nin 8. maddesinde, sekiz daireden az bağımsız bölümü olan
konutlarda sığınak yapma zorunluluğunun aranmayacağı, dolayısıyla sekiz ve
daha fazla daire ve bağımsız bölümü bulunan taşınmazlarda sığınak yapmanın
zorunlu olduğu belirtilmiştir.
Yine davanın açıldığı ve yapının ruhsatının alındığı tarihte yürürlükte bulunan aynı yönetmeliğin 13. maddesine göre, sığınakların kat maliklerinin müşterek mülkü olarak tapu tescil edileceği, ortak alanlardan olan sığınakların bu
hali ile yönetileceği ve bağımsız olarak sığınak amacıyla olsa dahi satılamayacağı, kiralanamayacağı, devredilemeyeceği ve amacı dışında kullanılamayacağı
kabul edilmiştir.
Aynı Yönetmeliğin 14. maddesinde ise, sığınakların yapımının zorunlu olduğu bina ve tesislere, gerekli sığınak yeri ayrılmadıkça yapı izni, sığınak tesis
edilmedikçe de kullanma izni verilmeyeceği, oturma ve kullanma izni verilmiş
yapıların sığınak olarak ayrılmış bölümlerinde yapı değişikliği yapılamayacağı
ancak sığınak özelliğini kaybetmemek ve gerektiğinde sığınak olarak kullanılmak üzere mülki amirin izniyle barışta başka amaçlarla kullanılabileceği düzenleme altına alınmıştır.
Yine aynı yönetmelik gereğince, bu hükümlere uyulmadığı tespit edildiği
takdirde mülki amirlik ve belediyeler tarafından yapılacak tebligat üzerine maliki, müteahhidi veya yöneticisi tarafından en geç üç ay içerisinde bu aykırılık
giderilecek, süresi içerisinde aykırılığın giderilmemesi durumunda bu hizmet
mülki amirlik ve belediyeler tarafından yapılacak ve karşılığı imar mevzuatı
hükümlerine göre ilgililerden tahsil olunacaktır.
Anılan Sığınak Yönetmeliği'nde, 29.09.2010 ve 31.12.2010 tarihlerinde bir
takım değişiklikler yapılmış, Yönetmeliğin 13. maddesi temel olarak aynen
muhafaza edilirken, yapı ruhsat ve kullanma izinlerinin verilmesi maddesini
düzenleyen 14. maddesinde, sığınak yeri ayrılması zorunlu bulunan bina ve
tesislere, ruhsat eki mimari projesinde gerekli sığınak yeri ayrılmadıkça ve
gerekli bilgiler mimari, statik ve mekanik tesisat projelerine işlenmedikçe yapı
ruhsatı düzenlenemeyeceği, yapı inşa edildiğinde, yönetmeliğe ve yapı ruhsatı
eki projelerine uygun olarak sığınak tesis edilmedikçe yapı kullanma izni veya
kısmi kullanma izni verilemeyeceği, yapı kullanma izni verilmiş yapıların sığınak olarak ayrılmış bölümlerinde yönetmeliğe aykırı olarak değişiklik yapılamayacağı, ayrıca, barışta 13. maddeye aykırı olmamak koşuluyla, kat malikleri kurulunun oybirliği kararı ve mülki amirin izniyle, bina veya tesisin işletme
veya kullanma bütünlüğünü bozmadan ortak alanlar kapsamında kalan başka
amaçlarla kullanılabileceği, ancak, gerektiği anda sığınak olarak kullanılabilmesi için Yönetmelikte belirtilen sığınak özelliklerinin kaybedilmesinin gerekli
olduğu; bu uygulamanın yapı ve tesislerde ayrılması zorunlu ortak alanların,
ayrıca ayrılması zorunluluğunu ortadan kaldırmayacağı düzenlenmiştir.
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3194 sayılı İmar Kanunu'nun 36. maddesine göre de, sığınak ayrılması
mecburiyeti olan binalarda, bu yerlerin yönetmelikte belirtilen şartları taşıması zorunludur.
Diğer taraftan, 01.07.1993 gün ve 21624 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Otopark Yönetmeliği'nin, genel esasları belirleyen 4. maddesine göre, binayı kullananların otopark ihtiyacının bina içinde veya parselinde karşılanması
esastır. İmar planları hazırlanırken parselinde otopark tesisi mümkün olmayan yerlerde otopark ihtiyacının karşılanması amacıyla bölge ve genel otopark
yerleri belirlenecek, parselinde otopark ihtiyacı karşılanamayan durumlarda
belediyesince veya valilikçe yönetmelik hükümlerine göre belirlenecek otopark
bedeli alınacaktır. Otopark bedeli alınan parsellerin otopark ihtiyacının belediye veya valilikçe karşılanması zorunludur.
İlgili Yönetmeliğe göre yapılacak yapılara, bina otopark yerleri ayrılmadıkça yapı ruhsatı, bu otoparklar inşa edilip hazır hale getirilmedikçe de yapı
kullanma izni verilemeyecek, yapı kullanma izni alındıktan sonra otopark
yerleri plan ve yönetmelik hükümlerine aykırı olarak başka amaçlara tahsis
edilemeyecektir. Bu duruma aykırılık halinde belediyeler, bina otoparklarının
kullanımını engelleyici her türlü ihlalleri önlemekle yetkili ve görevlidir, aksi
uygulamalarda İmar Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
Tüm bu düzenlemeler göz önüne alınarak somut olayın değerlendirilmesine gelince:
Hukuk Genel Kurulu'nda yapılan görüşmeler sırasında, öncelikle ilgili
mevzuat karşısında, savaş ve tabii afet dönemlerinde toplumu yakından ilgilendiren bir yapı olan sığınağın bulunması gereken bir yapıda bulunmamasının, kamu düzenini ilgilendiren bir sorun olup olmadığı tartışılmış, sonuçta
bulunması zorunlu olan yapılarda sığınağın bulunmamasının ilgili mevzuat
dikkate alındığında kamu düzenini ilgilendiren bir sorun olduğu oy çokluğu
ile kabul edilmiştir.
Buna göre; ilgili mevzuatı gereği bir yapıda ortak alan olarak sığınak ve ortak garaj bulunması zorunlu ise, bu ortak alanların başka amaçla kullanılması
da ancak bu mevzuatta belirlenen koşullara bağıldır. Ayrıca sığınakla ilgili olmak üzere bu husus, kamu düzenini ilgilendirmektedir.
Hemen burada, kamu düzenine ilişkin olan bir hususun, sözleşme yoluyla
değiştirilmesi olanağı bulunup bulunmadığının irdelenmesi gerekir.
Hukuk Genel Kurulu'nda yapılan görüşmeler sırasında, taraflar arasında
akdedilmiş bir sözleşmenin olması, bunun tarafların rızası ile düzenlenmesi nedeniyle, tarafların iradelerine aykırı şekilde buna müdahale edilmemesi
gerektiği ileri sürülmüş ise de, buna çoğunlukça iştirak edilmemiş; sonuçta,
818 sayılı Borçlar Kanunu 19. maddesinde yer alan sınırlama karşısında, bir
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sözleşmenin konunun Kanun'un gösterdiği sınır dairesinde, serbestçe belirlenebileceği ancak bu konunun Kanunun kati surette emrettiği hukuki kaidelere veya kanuna muhalefet, ahlaka (adaba) veya umumi intizama yahut şahsi
hükümlere müteallik haklara mugayir bulunması halinde sözleşmenin geçerli
olmayacağı, taraflar arasındaki “muvafakatname” başlıklı sözleşmenin de yukarıda hükümleri açıklanan ve kamu düzenine ilişkin bulunan “Kanun” ve
buna dayanılarak çıkarılan “Yönetmelik” hükümlerine kati surette aykırı olduğu, oyçokluğu ile kabul edilerek, sözleşmenin kamu düzenine aykırı bulunan
hükümlerinin geçerli olmayacağı sonucuna oyçokluğu ile varılmıştır.
Yukarıda açıklanan mevzuat çerçevesinde belirli niteliğe haiz yapılarda
bulunması zorunlu olan ve kamu düzenini ilgilendiren ortak yerler hakkında mevzuatın belirlediği sınırlamalar dışına çıkılarak ortak yerlerin kullanım
amacını tamamen ortadan kaldırır şekilde muvafakatname alınması, kamu
düzenini ilgilendiren bir durum olup, esasen kamu düzenine aykırı ve geçersiz
olan bu sözleşme hükümleriyle muvafakat veren de bağlı olmayacaktır.
O halde, bu muvafakatnameyi veren kişinin sonradan bu sözleşmeye aykırı şekilde dava açması da, aynı nedenlerle hakkın kötüye kullanılması olarak
kabul edilemez.
Hal böyle olunca, kamu düzenini ilgilendiren bir hususun, taraflarca düzenlenen sözleşme ile değişikliğe uğratılması olanaklı olmayıp, bu yöndeki
sözleşme hükümleri geçersiz olmakla, bu hükümlere itibar edilemez. Böyle
bir sözleşmenin tarafları da kamu düzenine aykırılığı nedeniyle geçersiz olan
bu hükümlerle bağlı değildir. Böyle bir sözleşmede aksi belirtilmesine karşın
kamu düzenine aykırı bir hususun giderilmesi için, sözleşmenin tarafı olan
kişi tarafından dava açılması da hakkın kötüye kullanılması olarak düşünülemez.
Somut olayda, davacı, konut amaçlı 12 ve bodrum amaçlı 3 bağımsız bölümü bulunan taşınmaza 12 nolu bağımsız bölümü 13.08.2004 tarihinde satın
almış, noterde düzenlenen “muvafakatname” ile de, 2. bodrum kotun tamamının davalı tarafından işyeri olarak kullanılmasına, dilediği gibi tasarrufta
bulunmasına muvafakat ettiğini, mal sahibinin taşınmazı satması halinde dahi
satacağı kişi için de bu muvafakatnamenin geçerli olacağını kabul etmiştir.
Dava konusu taşınmazın yapı ruhsatı 17.10.2003 tarihinde alınmıştır. Binanın yapıldığı ve ruhsatın alındığı tarihler dikkate alındığında yönetmeliğe
göre sığınak ve ortak garaj yapılması zorunlu bir apartmandır. Dava konusu
taşınmazın ortak garaj ihtiyacı karşılandığı için ruhsat alınırken otopark bedeli de ödenmemiştir. Yapı kullanma ruhsatı alındığına göre ruhsatın alındığı tarihte sığınağın ve ortak garajın yapılmış olduğunun kabul edilmesi gereklidir.
20.11.2008 tarihli bilirkişi raporundan, projede bulunan sığınak ve sığınak içindeki tuvaletin sonradan iptal edilerek, ortak garajın kullanılmasının
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da engellendiği muvafakatnamenin konusu olan 2. bodrum katın (sığınak ve
ortak garaj) tek mahal halinde ve boş olduğu anlaşılmaktadır. Bu fiili değişikliğe rağmen, oturma ruhsatı alındıktan sonra 2. bodrum kat ile ilgili projede
resmi olarak herhangi bir değişiklik yapılmadığı da dosya kapsamı ile bellidir.
Somut olayın bu özelliği ve açıklanan mevzuat hükümleri karşısında:
Davacı ile davalı arasında, bağımsız bölüm satışı sırasında düzenlenen ve
ortak alanlar olan sığınak gibi yerlerde davalıya serbestçe tasarruf etme hakkı
tanıyan, sözleşme hükümleri bu yerlerde sadece ortak kullanım hakkı bulunan kişilerin, diğer kat maliklerinin kullanım hakkını da etkileyecek şekilde
serbestçe tasarrufta bulunması açık kanun ve yönetmelik hükümleri ile yasaklanmış olmakla kamu düzenine açıkça aykırı olup, geçersizdir.
Eş söyleyişle; davacının, kamu düzenine ilişkin olup, salt kendi iradesi ile
diğer kat maliklerinin kullanım hakkını ortadan kaldıramayacağı ve üzerinde
serbestçe tasarruf etme hakkının bulunamdığı bir konuda, verdiği muvafakat
geçerli olmayıp davalıya diğer kat maliklerinin de ortak yeri kullanmalarını
önleyecek şekilde tasarrufta bulunma olanağı vermez. Bu nedenle davacı da
bu geçersiz sözleşmeyle bağlı olmaksızın diğer kat malikleri gibi dava açarak,
mevzuata aykırı kullanımın önlenmesini isteme hakkına sahiptir.
Böyle bir sözleşmenin tarafı da olsa davacı kat maliki, geçersiz bu sözleşmeyle bağlı olmadığına ve davalı kat malikinin ortak alana el atmasının önlenmesini dava yoluyla isteyebileceğine göre, böyle bir davayı açmasının hakkın
kötüye kullanılması olarak değerlendirilmesi de olanaklı değildir.
Kaldı ki, böyle bir muvafakatnameyi vermeyen bir kat malikinin veya bu
muvafakatnameyi vermiş bir malikten satın alan iyiniyetli üçüncü kişinin açacağı benzer nitelikte bir davanın dinlenme olanağı bulunduğuna ve dava sonunda bu kişilerin ortak garaj ve sığınaktan faydalanması söz konusu olduğuna, kamu düzenine aykırı hüküm içeren muvafakatname düzenleyen kişinin
salt bu geçersiz sözleşmenin varlığı nedeniyle, açılan bu davanın sonucundan
yararlanamayacağı düşünülemeyeceğine göre, bu kişinin kendisinin de geçersiz sözleşmeyle bağlı olmaksızın böyle bir davayı açabileceği kabul edilmelidir.
Aksine bir yaklaşım hakkaniyete olduğu kadar kamu düzeninin sağlanması
amacına da aykırı olacaktır.
Şu hale göre; mahkemece, aynı hususlara dayanılarak davanın kabulüne
karar verilmiş ve bu kararda direnilmiş olması usul ve yasaya uygundur.
Bu nedenle, direnme kararının onanması gerekir.
SONUÇ
1-Yukarıda (1) nolu bentte gösterilen nedenlerle, uyulan kısım yönünden
davalı vekilinin bu yeni hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesi için
dosyanın 18. HUKUK DAİRESİ'NE GÖNDERİLMESİNE, 30.11.2011 tarihli
ilk görüşmede oybirliği ile,
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2- Yukarıda (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin direnme
kararına yönelik temyiz itirazlarının reddi ile direnme kararının ONANMASINA, 07.12.2011 gününde yapılan ikinci görüşmede oyçokluğu ile karar verildi.
KARŞI OY
Davacı N.A, 13.08.2004 tarihinde Davalı F.G'den bir bağımsız bölüm satın almak amacıyla B. 19. Noterliğine gidip orada aynı gün kendi öz G… iradesiyle bir muvafakatname tanzim
ettirip davalıya teslim ettikten sonra onun, diğer bir ifadeyle davalının maliki bulunduğu bağımsız bölümün devir ve ferağ işlemlerini gerçekleştirmiştir. Sözü edilen muvafakatnamenin
içeriğinde aynen şöyle yazmaktadır: İstanbul ili Bağcılar ilçesi Kirazlı köyünde vaki ve kain
tapunun (...) pafta, (..) ada, 1 parsel numaralarında kayıtlı bulunan gayrimenkulün 2. bodrum
katın tamamının F.G. tarafından işyeri olarak kullanılmasına dilediği gibi tasarrufa yetkili bulunmasına mal sahibi F.G'nin gayrimenkulünü satması halinde dahi muvafakatimun satacağı
kişi için de geçerli olduğunu beyan, kabul ve ikrar ederim. Bu mavafakatnamenin verilişinden
ve dairenin teslim alınışından itibaren dört yıldan fazla bir zaman sonra N.A vekili 13.10.2008
günlü dilekçesi ile muvafakatname kapsamında kalan yerin F.G. tarafından kendisine kullandırılmadığını, davalının burada bir takım değişiklikler yaptığını ileri sürerek projeye aykırılıkların eski hale getirilmesini istemiş, yapılan yargılama sırasında davalının 2. bodrum katın
dışında apartmanın çatı katına, havalandırma boşluğuna ve 2. bodrum katın girişine müdahale ettiği bilirkişi raporu ile saptanmıştır. Mahkemece davalının muvafakatname kapsamında
kalan 2. bodrum kat ile birlikte davalının çatıya, havalandırma boşluğuna ve 2. bodrum katın
dışında girişe beton set koymak suretiyle yapmış olduğu müdahalenin menine, beton setin kaline, dava konusu yerlerin projesine uygun eski hale getirilmesine karar verilmiştir. Davalı vekilinin istemi üzerine dosyayı inceleyen dairemiz, mahkemece muvafakatnamenin dışında kalan ve davalı tarafından gerçekleştiriline projeye aykırılıkların (havalandırma alanına ve çatıya yapılan müdahale ile 2. bodrum katın girişine beton set koyma şeklindeki el atmaların) eski
hale getirilmesine dair kararı onayıp muvafakatname kapsamında kalan husus ile ilgili olarak
da “Kat Mülkiyeti Yasası'nın 5711 Sayılı Yasa'yla değişik 19. maddesinin ikinci fıkrasında kat
maliklerinden her birinin, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça, ana
gayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesis yapması yasaklanmış ise de ortak
yerde yapılan onarım ve tesislere yazılı muvafakatini bildirmiş olan kat malikinin muvafakat
verdiği bir işin yapılmasından sonra dava açmasının Türk Medeni Yasası'nın 2. maddesinde
öngörülen dürüstlük kuralına uygun düşmeyeceği Yargıtay uygulamalarında kabul edilmektedir. Somut olayda davacı, B. 19. Noterliğince düzenlenen 13.08.2004 tarihli muvafakatname
ile davalının 2. bodrum katta dilediği gibi tasarrufta bulunmasına ve tamamının işyeri olarak
kullanılmasına muvafakat verdiğine, bu muvafakatnamenin iptali de söz konusu olmadığına
göre davacının dava açmasının iyi niyet kuralıyla bağdaşmayacağı gözetilerek bu yöndeki
istemin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile kabulüne karar verilmesinin yanlışlığına değinilerek karar bu yönden bozulmuştur. Dosya içindeki bilgi ve belgelerden, davalının muvafakatname dışına mahkeme kararının onanan bölümünü teşkil eden bu kısımlar için
ayrıca yıkım kararı vermiş ve bu karar kesinleşmiştir. Yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı
gibi dairemizin bozma kararında bahsedilen husus ile Belediyenin yıkım kararı verdiği yer
birbirinden tamamen farklı yerlerdir ve Dairemizin kararı ile Belediyenin kararı hiçbir şekilde
çelişmemektedir. Dairemizin bozma kararı sadece noterlikçe düzenlenen muvafakatnamede
yer alan hususlarla ilgilidir. Belediyenin 2. bodrum katın kullanılması ile ilgili bir yasaklayıcı
kararı da bulunmamaktadır. Bu durumda gösteriyorki Belediye yetkilileri dahi hukuk dışı bir
iş yapmamaya özen göstermektedirler. Burada kısaca muvafakatnamenin hukuki durumuna
göz atacak olursak; bu belgenin 1512 Sayılı Yasa'nın 82. maddesine göre de aksi mahkemece
sabit oluncaya kadar geçerli olan belgelerdendir. Böyle bir belgenin hukuka aykırı olduğu her
zaman ileri sürülebilir hatta koşulları mevcut ise iptali de mümkün olabilir. Davacı, bu davayı açmazdan önce açacağı bir dava ile muvafakatnamenin iptalini sağlayıp ondan sonra bu
davayı açmış olsaydı bu takdirde dairemiz de böyle bir bozma kararı vermek mecburiyetinde
kalmazdı. Borçlar Kanunu'nun 19. maddesinin ikinci fıkrasında kamu düzenine açıkça aykırı
sözleşmelerin geçersiz olduğu belirtilmekte ise de bu durumun yani geçersizliğin, bir mahkeme
kararı ile belgelenmiş olması gerekir.
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Bozmadan sonra yerel mahkeme bozma kararının bir numaralı bendine; hem önceki kararındaki gerekçelerle ve hem de inşaatın yapımına başlanırken onaylatılan projede otopark
ve sığınak olarak belirtilen bu yerin işyeri olarak kullanılmasına iskan verilmesinin kamu düzeninden olan imar mevzuatına ve planına göre mümkün olmadığından, kamu düzeni nedeniyle muvafakatin geçerli olmadığını özet olarak gerekçe göstermiştir. Burada dikkat edilecek olursa yerel mahkeme muvafakatnameyi görmezlikten gelmiştir. Bunu ilk ve sonraki
kararlarında tartışmamıştır. Acaba dürüstlüğün günümüzde hiç mi önemi kalmamıştır. Davacı
kendi iradesiyle böyle bir belgeyi notere düzenlettirip mal sahibi davalıya vermekle ondan
satın almayı amaçladığı ve dolayısıyla aldığı bağımsız bölümün bedelinde kendi yönünden bir
avantaj sağladığı kuşkusuzdur. Davacı, dört yıl sonra böyle bir dava açarken muvafakatname
kapsamında bulunan hususları da iyi niyet, dürüstlük ve ahde vefa kavramlarını hiçe sayarak
davasına dahil etmesi hukukun ve vicdanın kolay kolay kabul edeceği bir yol değildir. Muvafakatname kapsamında kalan hususlarla ilgili davayı, muvafakatname vermemiş olan herhangi
bir kat malikinin her zaman açabileceği zaten dairemiz tarafından kabul edilmektedir. Dairemizin bozma kararında da belirtildiği gibi böyle bir belgenin (muvafakatnamenin) hukuken
geçerli olmadığının hüküm altına alınması halinde salt, davacının dava hakkının bulunduğunu
kabul etmekteyiz. 634 Sayılı Yasa'nın 19. maddesinin birinci fıkrasında yer alan: “kat malikleri, ana gayrimenkulün bakımına ve mimari durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle
korumaya mecburdurlar.” Şeklindeki düzenlemenin, ana taşınmazın onaylı mimari projesine
aykırı olarak hiçbir onarım, tesis ve değişiklik yapılamayacağı anlamına gelmemektedir. 634
Sayılı Kanun'un birinci fıkrasının genel prensibi ortaya koyduğunu, ikinci fıkrada ise birinci
fıkranın istisnalarını göstermektedir ve bunun bütün hukuk camiası ile mahkemelerce böyle
kabul edilmektedir.
Netice olarak; dürüstlük, doğruluk, sözünde durma gibi ulvi insanlık değerlerini hiçe sayan, Noterlik Kanunu'nun 82. maddesindeki kamu düzenine ve işlem güvenilirliğine ilişkin düzenlemeyi ortadan kaldıran, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 2. maddesi hükmüne tamamen aykırılık teşkil eden, bilmeyerek ve belki de istemeyerek kamu düzenini koruma adına her
hal ve koşul altında çıkarına gözetmeyi teşvik eden, aynı zamanda hukuk düzeninde telafisi
imkansız sorunlara sebebiyet verecek olan, değerli çoğunluğunun görüşleri doğrultusunda oluşan ve bu güne kadar bir benzeri görülmemiş bulunan böyle bir karara katılmamın, yukarıda
açıklanan nedenlerle mümkün olmadığını saygı ile arz ederim.
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HİZMET TESPİTİ ● HAK DÜŞÜMÜ SÜRESİ
●
KESİNTİSİZ ÇALIŞMA OLGUSU*
ÖZET: Aynı işyerinde sigortalı hizmeti sona ermekle
birlikte Emekli Sandığı'na tabi hizmeti devam eden ve bu
şekilde o işyerindeki çalışmaları kesintisiz olarak devam
eden işçi için; sigortalılık süresine ilişkin hizmet tespiti
davasının beş yıllık hak düşümü süresinin dolduğundan
söz edilemez.**
Y.HGK. E.2011/10-626 K.2012/61 T.08.02.2012
Taraflar arasında “Hizmet Tespiti” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 6. İş Mahkemesi'nce davanın kabulüne dair verilen
30.06.2010 gün ve 2008/663 E, 2010/540 K. sayılı kararın incelenmesi davalılar vekillerince istenilmesi üzerine, Yargıtay 10. Hukuk Dairesi'nin 09.11.2010
gün ve 2010/11159 E., 2010/1533 K.sayılı ilamı ile;
(…Dava, davacının davalı işverene ait işyerinde 22.08.1985 tarihinden
20.12.1990 tarihine kadar arasında hizmet akdine dayalı olarak geçen çalışmalarının tespiti istemine ilişkindir.
Mahkemece, ilamında belirtildiği şekilde isteğin kabulüne karar verilmiştir.
5510 Sayılı Yasa'nın Geçici 7. maddesinde yer alan “Bu Kanun'un 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 Kanun'la mülga 17.10.1983 tarihli ve 2926 sayılı, 08.06.1949 tarihli ve 5434 Sayılı Kanun'lar ile 17.07.1964
tarihli ve 506 Sayılı Kanun'un geçici 20. maddesine göre sandıklara tabi
sigortalılık başlangıçları ile hizmet süreleri, fiili hizmet süresi zammı, itibari
hizmet süreleri, borçlandırılan ve ihya edilen süreler ve sigortalılık süreleri
tabi oldukları kanun hükümlerine göre değerlendirilir.” Hükmü uyarınca,
davanın yasal dayanağı 506 Sayılı Kanun'un 79/10. maddesi olduğu kabul
edilmelidir.
Anılan madde hükmüne göre, Yönetmelikle tespit edilen belgeleri işveren tarafından verilmeyen veya çalıştıkları Kurumca tespit edilemeyen sigortalılar, çalıştıklarını hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak 5
yıl içerisinde mahkemeye başvurarak alacakları ilam ile ispatlayabilirlerse, bunların mahkeme kararında belirtilen aylık kazanç toplamları ile prim
ödeme gün sayıları nazara alınır.
* Gönderen: Süleyman Sami Acar İstanbul 6.İş Mahkemesi Yargıcı
** Yerel mahkeme kararı Yargıtay 10.Hukuk Dairesinin 02.05.2012 tarihli ilamıyla onanmıştır.
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Maddenin açık ifadesi karşısında, davacının tespitini istediği sigortalı çalışmalarının sona erdiği tarihten sonra Emekli Sandığı'na tabi olarak
çalışmasını sürdürmesinin hak düşürücü sürenin işlemesine engel olmayacağı açıktır. Hukuk Genel Kurulu'nun 02.05.1997 tarih ve 1997/10-142 Esas
1997/406 Karar sayılı kararında da bu husus açıkça belirtilmiştir.
Somut olayda, davacının 20.12.1990 tarihinde Emekli Sandığı'na tabi
olarak çalışmaya başladığı, sigortalı çalışmasının sona erdiği 20.12.1990
tarihinden sonra davanın 05.11.2008 tarihinde açıldığı ve beş yıllık ak düşürücü 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 vekillerinin 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: Davalılar vekili
HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz
edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
Dava, hizmet tespiti istemine ilişkindir.
Davacı vekili, davacının davalılara ait işyerinde geçen ancak Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SSK) bildirilmeyen, 22.08.1995-20.12.1990 tarihleri arasındaki hizmetlerinin, sigortalı hizmet olarak tespitini istemiştir.
Davalılar vekilleri, davanın reddini savunmuşlardır.
Yerel mahkemece, davacının davalı işyerinde fasılasız çalıştığı gerekçesiyle
davanın kabulüne, davacının davalı işyerinde 01.11.1985 -20.12.1990 tarihleri arasında 506 Sayılı Yasa'ya tabi olarak çalışmış olduğunun ve 01.11.1985
tarihinin sigortalılık başlangıç tarihi olduğunun tespitine ilişkin verilen karar;
Özel Dairece yukarıda başlık bölümünde yazılı gerekçelerle bozulmuştur.
Yerel mahkeme, hizmetin kesintisiz olarak bir bütün halinde geçtiğinin kabulü ile beş yıllık hak düşürücü süre hesabının 506 Sayılı Yasa kapsamındaki
çalışmanın sonu itibariyle değil, T.C. Emekli Sandığına tabi çalışmanın sonu
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
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düşürücü sürenin; bu çalışmalardan hangisinin sona erme tarihi başlangıç alınarak hesaplanacağı; buna bağlı olarak da hak düşürücü sürenin somut olay
yönünden gerçekleşip gerçekleşmediği, noktasında toplanmaktadır.
Hemen beilrtmelidir ki, çalıştırılanlar, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun
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 çalışmaların tespitine ilişkin dava koşulları ise 506 sayılı
Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 79/10. maddesinde tanımlanmıştır.
Bunlar, 506 Sayılı Kanun kapsamında sigortalı sayılma, yönetmelikte tespit edilen belgelerinin Kuruma verilmemiş ya da çalışmaların Kurumca saptanamamış olması ile anılan davanın hak düşürücü süre içerisinde açılmış
olmasıdır.
Sigortalı, bildirimsiz kalan çalışmalarının tespitini hak düşürücü sürenin
işlemeye başladığı, hizmetin geçtiği yılın sonundan itibaren beş yıl içerisinde
isteyebilir.
Aynı ilkeler, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun, 27.04.2011 gün ve 2011/1052 E. 2011/221 K.sayılı, 07.12.2011 gün ve 2011/10-641 E. 2011/741 K.sayılı
kararlarında da benimsenmiştir.
Somut olayda; davacı 01.11.1985 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanlığı Şehir Tiyatroları Müdürlüğü'nde çalışmaya başlamış, 15.05.1990
tarihinde de T.C. Emekli Sandığı'na 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 Kanunu'nun
79/10 maddesinde yer alan “hizmet” kavramının, somut olay yönünden hem
sigortalı hem de emekli sandığı hizmeti birlikte değerlendirilmek suretiyle belirlenmesi ve hak düşürücü sürenin hesabında da bu belirlemenin esas alınması gerekir.
Bu durum “işçi yararına yorum ilkesi” nin doğal sonucudur.
Hal böyle olunca; davacının aynı işyerinde sigortalı hizmeti sona ermekle
birlikte Emekli Sandığı'na tabi hizmetinin dava tarihinde halen devam ettiği,
çalışmanın kesintisiz olduğu belirgin olmakla hizmet tespiti davası açmak için
yasada öngörülen beş yıllık hak düşürücü sürenin dolduğunu kabule olanak
bulunmamaktadır.
O halde, aynı yönlere işaretle davanın hak düşürücü süre içinde açıldığının
kabulüne ilişkin direnme kararı yerindedir.
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Ne var ki, davalılar vekillerinin işin esasına yönelik sair temyiz itirazları
Özel Dairece incelenmiştir. Dosyanın bu inceleme yapılmak üzere Özel Daireye
gönderilmesi gerekir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle direnme uygun bulunduğundan dosyanın
davalılar vekillerinin temyiz itirazlarının incelenmesi için Dosyanın 10.Hukuk
Dairesi'ne gönderilmesine, 08.02.2012 gününde oybirliği ile karar verildi.

KAT MÜLKİYETİ ● YÖNETİM VE DENETİM KURULU SEÇİMİ*
ÖZET: Kat mülkiyetinin bulunduğu binada tüm bağımsız
bölüm maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu
oluşturulmadan yönetim ve denetim kurulunun seçilmesi
mümkün değildir.
Y.HGK. E. 2012/18-4 K.2012/226 T.21.03.2012
1- Kat Mülkiyeti Yasası'nın 34. maddesinin dördüncü fıkrasında ve 41.
maddesinin üçüncü fıkrasında, yönetim ve denetim kurulunun tüm bağımsız bölüm maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile seçilebileceği belirtilmiştir. Somut olayda ise; iptali istenen 05.01.2009 günlü kat malikleri
kurulu toplantısının 6. maddesinde ana taşınmaz için yönetim ve denetim
kurulunun seçildiği, ancak; toplam 39 bağımsız bölümden oluşan ana taşınmazın sayı ve arsa payı çoğunluğu sağlanmadan bu seçimin yapıldığı anlaşılmıştır. Bu sebeple, iptali istenen 05.01.2009 günlü kat malikleri kurulu
toplantısının yönetim ve denetim kurulu seçimine ilişkin 6.maddesinin de
iptaline karar vermek gerekirken bu yöndeki istemin reddi yolunda hüküm
kurulması,
2- Davacı vekili dava dilekçesinde sadece 05.01.2009 günlü kat malikleri kurulu toplantısında alınan kararların iptalini istemesine rağmen, mahkemece ayrıca, A Blok 8 numaralı bağımsız bölümün balkonuna takılan klima ve balkon lambası ile ilgili istemin reddine şeklinde de istem dışı karar
verilmesi,
Doğru görülmemiştir….)
Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz
edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
*

Gönderen: Av. Talih Uyar (e.uyar.com)

324

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 87 • Sayı: 1 • Yıl: 2013
KARAR

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel
Kurulu'nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken,
önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.
SONUÇ
Davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel
Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı 6217 Sayılı Kanun'un
30. maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na eklenen Geçici
madde 3 atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri
Kanunu'nun 429. maddesi gereğince BOZULMASINA…

ÇİFT İMZAYLA TEMSİL ● TEK İMZALI ÇEK
●
TAKİBİN DURDURULMASI*
ÖZET: Çift imzayla temsil edilebilen şirket adına tek
imzayla verilmiş olan çeklere dayanılarak yapılan takibin
durdurulmasına karar verilmelidir.
Y.HGK. E.2012/82 K.2012/247 T.28.03.2012
(….Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de, 30.06.2009, 30.05.2009,
17.09.2009, 30.10.2009 ve 04.03.2009 keşide tarihli çeklerde keşideci… Tarım Gıda İnş. Ltd. Şti. temsilen tek imza atılarak takibe konulduğundan
mahkemece, İİK'in 169/a/4-5 maddesi gereğince borçlunun itirazının kabulüyle takibin durdurulmasına karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile
hüküm tesisi isabetsizdir…)
Gerekçesiyle hüküm bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
HGK'ca incelerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
KARAR
Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve özellikle borçlu şirketin çift imzayla temsili mümkünken takibe konu çeklerin tek imza taşıması
*

Gönderen Av. Talih Uyar (e.uyar.com)
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karşısında borçlunun itirazının kabulüyle takibin durdurulmasına karar verilmesi yerine, somut olay yönüyle uygulama yeri olmayan takibin iptaline karar
verilmiş olmasına göre, HGK'nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına
uyulmak gerekirken, takibin iptaline dair önceki kararda direnilmesi usul ve
yasaya aykırıdır.
Bu sebeple direnme kararı bozulmalıdır.
SONUÇ
Davalı/alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının
Özel Daire bozma kararında ve yukarıda gösterilen nedenlerden dolayı BOZULMASINA…

TAPU KAYITLARINDA İSİM DÜZELTİLMESİ
●
ÇEKİŞMESİZ YARGI
ÖZET: Tapu kaydındaki isim düzeltimi çekişmesiz yargı
kapsamındadır.
Tapu kaydında olmayan ya da kayıtlara eksik geçirilmiş
olan isimlerin de düzeltilip kayıtlara işlenmesi isim düzeltim
davasının kapsamı içindedir.*
Y.HGK. E.2012/14-203 K.2012/402 T.15.06.2012
(….”Davacılar, (..) ve (..) parsel sayılı taşınmazların tapu kayıtlarında
“Murat oğlu V.” olarak geçen malik isminin “Musa oğlu V.” şeklinde düzeltilmesini talep etmiştir.
Davalı, davanın reddini savunmuş, mahkemece kayıt malikinin baba
adının “M.” soyadının “B.” olduğunun tespitine karar verilmiş, hükmü davalı
temyiz etmiştir.
Dava, tapu kaydında isim düzeltilmesi istemine ilişkindir.
1- Yapılan yargılamaya, toplanan delillere ve dosya içeriğine göre davalının diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.
2- Davacı dava konusu taşınmazların kayıt malikinin kimlik bilgilerinin
nüfus kaydına uygun olarak tapu kaydında düzeltilmesini istemiştir.
HUMK'un 74. maddesi uyarınca hakim iki tarafın iddia ve savunmaları
ile bağlı olup, talepten başka bir şeye karar veremez.
Somut olayda da; davacının istemi tapu kayıtlarındaki kimlik bilgilerinin nüfus kayıtlarına göre düzeltilmesi olduğu halde sadece kayıt malikinin
*

Dergimizin bu sayısında yayımlanan Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararlarına bakınız.
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isminin tespitine karar verilmesi düzeltme talebi konusunda hüküm kurulmamış olması doğru görülmemiş…)
Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz
edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI
Dava, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 1027 maddesine dayalı, tapu
kaydına yanlış yazılan kimlik bilgilerinin nüfus kaydına uygun biçimde düzeltilmesi istemine ilişkindir.
Mahkemenin dava konusu taşınmazların tapu kaydında yazılı M. oğlu
V'nin baba adının M.; soyadının B. olarak tespitine dair verdiği karar, yukarıda
açıklanan nedenle Özel Dairece bozulmuştur.
Mahkemece, tapu malikinin baba adının düzeltilmesi yönünden bozma ilamına uyulmasına, tapu malikinin soyadının eklenmesi yönünden ise tapu kaydında yazılı olmayan soyadının düzeltilmesine karar verilemeyeceği gerekçesi
ile bozma ilamına direnilmesine karar verilmiştir.
Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık, Tapu kaydında olmayan soyadının tapu kaydına eklenmesi suretiyle düzeltme yapılıp
yapılamayacağı noktasında toplanmaktadır.
Hukuk Genel Kurulu'ndaki görüşmeler sırasında işin esasına geçilmeden
önce, tarafların Özel Daire bozma kararına uyulmasını istemelerine karşın hakimin önceki kararda direnmesinin usulen mümkün olup olmadığı ön sorun
olarak tartışılmıştır.
Tapu kaydında düzeltim davaları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun
382/2-ç-1 maddesi kapsamında çekişmesiz yargı alanına girmektedir.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 01.02.1995 gün ve 1994/18-789 E.
1995/37 K. Sayılı kararında çekişmesiz yargıda taraflarca bozma ilamına uyulması istemine rağmen hakimin direnme kararı verebileceği hususu benimsenmiştir.
Sonuçta, tapu kaydında düzeltim davaları çekişmesiz yargı alanına girdiğinden tarafların bozma ilamına uyulmasını istemeleri halinde hakimin bozma
ilamına uymak zorunda olmadığı eski kararında direnebileceği oybirliğiyle kabul edilmiş ve ön sorun bu şekilde aşıldıktan sonra, işin esasının incelenmesine geçilmiştir.
İşin esasına gelince;
1- Davalı vekilinin temyiz dilekçesinin kısmi direnmeye ilişkin bölümü yönünden yapılan incelemede;
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Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve özellikle kimlik bilgilerinin tapu kaydına eksik işlenmesinin, kayıt düzeltme davalarının kaynağını
oluşturmasına, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 14.11.2007 gün ve 2007/14856 E. 2007/834 K. Sayılı kararında da aynı hususların benimsenmiş bulunmasına göre Hukuk Genel Kurulu'nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
Bu nedenle kısmi direnme kararı bozulmalıdır.
2- Davalı vekilinin temyiz dilekçesinin bozmaya uyulan kısmına ilişkin bölümü yönünden yapılan incelemede;
Özel daire bozma ilamında davacının düzeltme istemi hakkında hüküm
kurulmamasının doğru olmadığının belirtilmesi üzerine, mahkemece baba adı
yönünden bozmaya açıkça uyularak bozma doğrultusunda hüküm oluşturulmuştur.
Bozma ilamına uyularak verilen bu yeni hükmün temyiz inceleme mercii
Hukuk Genel Kurulu olmayıp Özel Dairedir.
Açıklanan nedenle bu yeni hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesi
için dosya Özel Daireye gönderilmelidir.
SONUÇ
Davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, yukarıda (1) numaralı bentte gösterilen nedenlerden dolayı direnme kararının (BOZULMASINA) Yukarıda (2) numaralı bentte gösterilen nedenlerden dolayı uyulan kısım yönünden
temyiz itirazlarının incelenmesi için dosyanın 14.Hukuk Dairesine (GÖNDERİLMESİNE), tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık
olmak üzere 15.06.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

İŞÇİLİK ALACAKLARI ● KISMİ DAVA*
ÖZET: İşçilik alacaklarına ilişkin davanın talep konusunun
miktarının taraflar arasında tartışmasız veya açıkça belirli
olduğundan söz edilmesi mümkün değildir.
Bu nedenle işçilik alacakları için “kısmi dava” veya belirsiz
alacak davası açılabilecektir.
Y.HGK. E.2012/9-838 K.2012/715 T.17.10.2012
Taraflar arasındaki “kıdem tazminatı ve fazla mesai ücreti alacağı” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Konya 1. İş Mahkemesi'nce
*

Gönderen: Özkırış Hukuk Bürosu
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davanın reddine dair verilen 07.12.2011 gün ve 2011/945 E., 2011/592 K.
Sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin 27.12.2012 gün ve 2012/1756 E. 2012/5741 K.
Sayılı ilamı ile;
A. Davacı İsteminin Özeti: Davacı vekili, davacının davalıya ait işyerinde 13.12.2005 tarihinden 02.08.2011 tarihine kadar hafta içi 08.30-18.30
hafta sonu Cumartesi günleri de 08.30-13.30 arası çalıştığını, haftalık 45
saati aşan çalışması olmasına rağmen fazla mesai ücretlerinin ödenmediğini, fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi nedeni ile sözleşmesini noterden
gönderdiği ihtarname ile 4857 sayılı İş Kanunu'nun 24/II.e maddesi uyarınca haklı nedenle feshettiğini belirterek, fazlaya ilişkin hakları saklı olmak
kaydı ile 200.00 TL. kıdem tazminatının, 100.00 TL. fazla çalışma ücretinin
davalı işverenden tahsili amacı ile kısmi dava açmıştır.
B. Davalı Cevabının Özeti: Davalı vekili, davacının 01.08.2011 tarihinde
ücretin azlığı nedeni ile çalışmak istemediğini ve ayrılacağını söylediğini,
istifa dilekçesi yazması gerektiği belirtilmesi üzerine tazminatlarını alıp
almayacağını araştıracağını beyan ederek işyerini terk ettiğini, devamsızlık yaptığını, iş sözleşmesinin devamsızlık nedeni ile 03.08.2011 tarihinde
4857 sayılı İş Kanununun 25/II.g maddesi uyarınca haklı nedenle feshedildiğini, davacının yeni bir iş bulduğunu, kıdem tazminatına hak kazanmadığını, fazla mesai ücret alacağı da bulunmadığını, bir an için fazla mesai ücret
alacağı olduğu kabul edilse bile 27.09.2006 tarihinden öncesinin zamanaşımına uğradığını, davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
C. Yerel Mahkeme Kararının Özeti: Mahkemece ön inceleme aşamasında davacının çalıştığı süreyi ve ücretini bildiği, kullandırılmayan fazla
çalışma süresini de bildiği, bu bilgiler doğrultusunda alacağının tamamını bildiği halde, HMK 109/1. maddesi anlamında kısmi dava açtığı, aynı
madde 2. fıkrasına göre alacak açıkça belli olduğundan kısmı dava açmasının mümkün olmadığı, HMK.114/1-h maddesine göre hukuki yararın dava
aşartı olduğu, bunun yanında davacının talep sonucunu dava dilekçesinde
HMK'nın 119/1-ğ maddesine göre açıkça bildirmek başka ifade ile taleplerini somutlaştırmak zorunda olduğu, bu zorunluluğu yerine getirmeyen
davacının dava açmakta hukuki yararının 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
ücretin 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.
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E. Gerekçe: Uyuşmazlık davanın niteliği üzerinde toplanmaktadır.
Davacının aynı hukuki ilişkiden kaynaklanan alacağının veya hakkının
tümünü değil, belirli bir kısmını dava olarak nitelendirilebilmesi için, alacağın tümünün aynı hukuki ilişkiden (örneğin iş sözleşmesinden) doğmuş
olması ve bu alacağın 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. Maddenin birinci fıkrasına göre “Talep konusunun niteliği itibarıyla 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 itibari 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 Kanunu'nun Getirdiği
Başlıca Yenilikler. İstanbul Barosu Dergisi, Cilt 85, Sayı, 2011/5, s.13) veya
miktar veya değerinin belirlenmesi yargılama sırasında başka bir olgunun
tespit edilmesini gerektiriyor ise talep konusu alacağın tartışmalı veya açıkça belirlenemeyeceği kabul edilmeli ve kısmi dava olarak görülmelidir.
Keza alacak mikarı veya değerinin hakimin takdiri veya yasal nedenlerle indirim yapılaark belirlendiği durumlarda da alacak belirsizdir. Fazla
mesai ve tatil çalışmalarının kayda dayanmadığı durumlarda Dairemiz istikrarlı olarak “hastalık, 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 hesaplanırken, diğer tazminat ve alacaklar çıplak ücretten hesaplanmaktadır.
Giydirilmiş ücrette, işçinin asıl ücretine ek olarak sağlanan para veya para
ile ölçülebilen menfaatlerde dahil edilmektedir. Keza yıllık izin ücreti dışında çalışma olgusuna bağlı diğer işçilik alacakları muaccel oldukları tarihteki ücret üzerinden hesaplanmaktadır.
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Ayrıca belirtmek gerekir ki tazminat ve alacakların belirlenmesine ilişkin kayıtlar ise genelde işveren tarafından tutulmaktadır. Dava konusu
edilen alacağın (talep sonucunun) miktar olarak belirlenmesi, karşı tarafın
vereceği (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
başlama ve bitiş saatleri ile dinlenme saatleri işyerlerinde işçilere duyurulur.” Aynı Kanun'un 8/3 maddesine göre ise “Yazılı sözleşme yapılmayan
hallerde işveren işçiye en geç iki ay içinde genel ve özel çalışma koşullarını,
günlük ya da haftalık çalışma süresini, fesih halinde tarafların uymak zorunda oldukları hükümleri gösteren yazılı bir belge vermekle yükümlüdür.”
Özellikle fazla mesai ve tatil çalışmaları karşılığı ücret alacaklarının belirlenmesi için işverenin bu yükümlülüğünü yerine getirmesi şarttır.
HMK'nın 107/son maddesine göre ise “kısmi eda davasının açılabildiği
hallerde, 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 kurula göre ise “Mahkeme, dava şartı noksanlığının 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 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 gerektiği belirtilmiştir. Gerek 115 ve gerekse 119. maddelerde
verilen kesin sürenin bir haftalık süre olacağı da belirtilmiştir.
Dosya içeriğine göre davacı vekili, davacı işçinin aldığı ücreti ve çalışma
süresini, davacının iş sözleşmesini fazla çalışma ücretlerinin ödenmemesi
nedeni ile 4857 sayılı İş Kanunu'nun 24/II.e maddesi uyarınca feshettiğini
ve kıdem tazminatı ile ödenmeyen fazla mesai ücret alacağının ödenmesi
gerektiğini belirterek, fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak ve her bir talebine ilişkin miktar belirterek kısmi dava olarak davalı işverenden tahsiline
karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı işveren davacının ücretine ilişkin bordro ve banka hesap ekstresi
sunmuştur. Bordro ve hesap ekstresindeki ücretler farklılık göstermektedir.
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Davacının istenilen alacağın türü ve hukuki niteliği belli olmasına rağmen, miktarını dava açarken tam olarak saptaması, belirlemesi olanaklı
olmayabilir. 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 alacağı için davalının muvafakat etmemesi halinde, ek dava
yolu ile ayrı bir davada isteyebileceği gibi aynı davada ıslah sureti ile dava
ettiği miktarları arttırarak talepte bulunabilir.
Kısmi dava olarak açıldığı uyuşmazlık dışı olan davada yukarıda belirtilen somut maddi ve hukuki olgulara göre;
1. Dava konusu edilen kıdem tazminatı ve fazla mesai ücret alacağına
esas ücret taraflar arasında uyuşmazlık konusudur. Diğer taraftan fazla
mesai ücretinin belirlenmesine esas kayıtlar sunulmadığı gibi, davalı işveren İş Kanununun 8 ve 67. maddesindeki yükümlülüklerini de yerine getirdiğini savunmamıştır. İş davalarına yansıyan yönüyle işçi ve işveren arasında en temel uyuşmazlık temel ücretin belirlenmesi noktasında ortaya
çıkmaktadır.
Yargıtay uygulamasına göre işçinin iddia ettiği temel ücret miktarı işverence kabul edilmediğinde meslek kuruluşlarından olası (adet-emsal olan)
ücret yönünden araştırmaya gidilmekte ve çoğunlukla meslek odasının bildirdiği ücret hesaplamaya esas alınmaktadır. Bu ihtimalde işçi iddia ettiği
ücreti kanıtlayamamış 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 kısmi 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 dayanmadığı takdirde indirime tabi tutulacaktır.
Tazminat ve alacaklar tartışmalı ve açıkça belirli değildir. Yargılama
sırasında hesap raporu alınmasını, tazminat ve alacağa esas ücretin tespit
edilmesini gerektirmektedir. Kısmi dava açılmasında yasanın aradığı unsurlar ve hukuki yarar şartı gerçekleştiğinden davanın görülmesi gerekir.
Aksi gerekçe ile davanın usulden doğru değildir.
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
olduğu, bu zorunluluğu yerine getirmeyen davacının dava açmakta hukuki
yararının varlığından söz edilemeyeceği” gerekçesi yerinde değildir. Kaldı
ki talep sonucunun açık olmadığı kabul edilse dahi 119/2 maddesi uyarınca
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dava dilekçesindeki bu eksikiğin tamamlanması için süre verilmesi gerekirken bu kurala da uyulmamıştır.
b) Diğer taraftan mahkemece dava konusu alacağın belli olduğu, kısmi
dava açılamasında 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 etmesi ve dava şartı olan hukuki yarar şartında eksikliği gidermesi için
HMK'nın 115/2 maddesi uyarınca bir haftalık kesin süre verilmesi gerekirken Mahkemece kesin süre verilmeden yazılı şekilde davanın usulden reddi
de isabetsizdir…)
Gerekçesiyle 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 direnme kararının süresinde temyiz
edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
Dava, fazla mesai ücretinin ödenmemesi nedeni ile iş akdini haklı nedenle
feshettiği iddiasıyla, işçi tarafından açılan kıdem tazminatı ve fazla mesai ücreti alacağının 300.00 TL.lik kısmının tahsili istemine ilişkindir.
Davacı vekili, müvekkilinin, davalıya ait işyerinde 13.12.2005 tarihinden
02.08.2011 tarihine kadar hafta içi 08.30-18.30 hafta sonu Cumartesi günleri de 08.30-13.30 arası çalıştığını, haftalık 45 saati aşan çalışması olmasına
rağmen fazla mesai ücretlerinin ödenmediğini, fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi nedeni ile iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğini belirterek, fazlaya
ilişkin hakları saklı olmak kaydı ile 200.00 TL. kıdem tazminatının, 100.00
TL. fazla çalışma ücretinin davalı işverenden tahsilini istemiştir.
Davalı vekili,davacının iş sözleşmesinin devamsızlık nedeni ile 03.08.2011
tarihinde haklı nedenle feshedildiğini, davacının yeni bir iş bulduğunu, kıdem
tazminatına hak kazanmadığını, fazla mesai ücret alacağıda bulunmadığını,
bir an için fazla mesai ücret alacağı olduğu kabul edilse bile 27.09.2006 tarihinden öncesinin zamanaşımına uğradığını, davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
Yerel mahkemece, ön inceleme aşamasında dilekçe üzerinde yapılan inceleme sonucu, davacının çalıştığı süreyi ve ücretini bildiği, fazla çalışma süresini de bildiği, bu bilgiler doğrultusunda alacağının tamamını bildiği halde,
HMK 109/1 maddesi anlamında kısmi dava açtığı, aynı madde 2. fıkrasına
göre alacak açıkça belli olduğundan kısmı dava açmasının mümkün olmadığı,
HMK 114/1-h maddesine göre hukuki yara dava şartı olduğu bunun yanın-
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da davacı talep sonucunu dava dilekçesinde HMK'nın 119/1-ğ maddesine göre
açıkça bildirmek başka ifade ile taleplerini somutlaştırmak zorunda olduğu,
bu zorunluluğu yerine getirmeyen davacının dava açmakta hukuki yararının
varlığından söz edilemeyeceği, gerekçesiyle HMK109/2 maddesine aykırı olarak açılan davanın usulden reddine karar verilmiştir.
Özel Dairece, hüküm yukarıda yazılı gerekçeyle bozulmuş, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
Hükmü temyize davacı vekili getirmiştir.
Davanın, kısmi dava ve dava konusu alacağın bölünebilir alacak olduğu
uyuşmazlık konusu değildir.
Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; somut
olayda davaya konu olan kıdem tazminatı ve fazla mesai ücretine ilişkin alacak
miktarının “taraflar arasında tartışmasız ve açıkça belli” olup olmadığı, varılacak sonuca göre de bu alacaklara ilişkin olarak HMK'nın 109. maddesine göre
kısmi dava açılmasının mümkün olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.
Uyuşmazlığın çözümü için öncelikle kısmi davanın hukuki niteliğinden
bahsetmekte yarar bulunmaktadır.
Alacağın yalnızca bir bölümü için açılan davaya kısmi dava denir. Bir davanın kısmi dava olarak nitelendirilebilmesi için alacağın tümünün aynı hukuki ilişkiden doğmuş olması ve alacağın şimdilik belirli bir kesiminin dava
edilmesi gerekir. Diğer bir söyleyişle, bir alacak hakkında daha fazla bir miktar için tam dava açma imkanı bulunmasına rağmen, alacağın bir kesimi için
açılan davaya, kısmi dava denir. Kısmi dava açılabilmesi için talep konusunun
bölünebilir olması gerekli olup, açılan davanın kısmi dava olduğunun dava
dilekçesinde açıkça yazılması gerekmez. Dava dilekçesindeki açıklamalardan
davacının alacağının daha fazla olduğu ve istem bölümünde “fazlaya ilişkin
haklarını saklı tutması” ya da “alacağın şimdilik şu kadarını dava ediyorum”
demesi, kural olarak yeterlidir. (Yargıtay HGK 02.04.2003 gün ve 2003/4-260 Esas 271

K.sayılı ilamı, Pekcanıtez H./Atalay M./Özekes M.; Medeni Usul Hukuku, 12.Bası, s.320; Kuru/
Arslan/Yılmaz, Medeni Usul Hukuku, 22.Bası, s.286)

1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nda açıkça kısmi dava
düzenlenmediği halde, söz konusu Kanun'un yürürlükte olduğu dönemde de
kısmi dava açılması mümkün bulunmaktaydı. Çünkü, alacak hakkının bir
bölümünün dava edilip geriye kalan kısmının ikinci bir dava ile istenmesini
engelleyen bir hüküm bulunmamaktaydı. Kısmi dava, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 109. maddesinde ise, ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.
Anılan maddenin birinci fıkrasında, talep konusunun niteliği itibarıyla bölünebilir olduğu durumlarda, sadece bir kısmının da dava yoluyla ileri sürülebileceği; ikinci fıkrasında ise; talep konusunun miktarı, taraflar arasında tartışmasız veya açıkça belirli ise kısmi dava açılamayacağı belirtilmiştir.
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Bu durumda; davadaki talep konusunun miktarı taraflar arasında “tartışmasız” ise veya taraflar arasında miktar veya parasal tutar bakımından bir
tartışma olmakla beraber, tarafların arasında miktar veya parasal tutar bakımından bir tartışma olmakla beraber, tarafların anlaşmasına gerek kalmaksızın, objektif olarak talep konusunun miktarı herkes tarafından anlaşılabilecek
şekilde “belirli” ise o talep konusunun sadece bir kısmı dava edilemeyecektir.
Örneğin satım sözleşmesinde alıcının ödemesi gereken bedel, sözleşmede tereddüde yer bırakmayacak biçimde, açıkça yazılı ise kısmi dava caiz değildir.
(Pekcanıtez H./Atalay M./Özekes M,age s.328; Kuru/Arslan/Yılmaz, age s.286)
Doktrinde; talep konusunun miktarının, tarafların anlaşmasına gerek kalmaksızın objektif olarak belirlenebilmesinde, İİK m.67 hükmünde öngörülen
icra inkar tazminatına ilişkin “likit alacak” kavramının yol gösterici olabileceği
ileri sürülmüştür. (Kuru/Budak, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun Getirdiği Başlıca Yenilikler, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt 85, Sayı, 2011/5, s.11;Yılmaz Ejder, Hukuk Muhakemeleri
Kanunu Şerhi, Ankara 2012 s.737 vd.)

Genel bir kavram olarak “likid (ligiude) alacak”; “tutarı belli (muayyen),
bilinebilir, hesaplanabilir alacaktır.” Likit bir alacaktan söz edilebilmesi için;
ya alacağın gerçek miktarının belli ve sabit olması ya da borçlusu tarafından
belirlenebilmesi için bütün unsurların bilinmesi veya bilinmesinin gerekmekte
olması; böylece borçlunun borç tutarını tahkik ve tayin etmesinin mümkün
bulunması; başka bir ifadeyle, borçlunun borç tutarını tahkik ve tayin etmesinin mümkün bulunması, başka bir ifadeyle borçlunun yalnız başına bir alacaktan söz edilemez (YHGK 14.07.2010 gün ve 2010/19-376 Esas 397 K.sayılı ilamı)
Likit alacak bakımından aranan “borçlunun, talep edilen alacağı veya alacağın bütün unsurlarını bilmesi veya bilmek (kolayca hesap edebilmek) durumunda olması; bu bağlamda alacağın miktarının belirlenmesi için tarafların
ayrıca mutabakata varmasına (anlaşmasına) veya mahkemenin tayin edeceği
bilirkişi eliyle bir değerlendirme yapılmasına ihtiyaç bulunmaması, diğer bir
anlatımla borçlunun, yalnız başına ne kadar borçlu olduğun tespit edebilir durumda olması” ölçütü birçok tartışmayı sona erdirmekle beraber, bir davada
bilirkişi incelemesine gidilmesinin, alacağın likit olup olmadığı ile ilgili başlı
başına bir kıstas olarak kabul edilmesi de doğru değildir. Çünkü mahkeme uygulamasında “hesap işi”, çözümü özel veya teknik bir bilgiyi gerektiren hallerden olduğundan borçlunun, kendi başına hesaplayabilecek durumda olduğu
asıl alacak ve temerrüt faizine itiraz etmesi halinde, mahkemenin, alacaklının
alacağının miktarını, bizzat tespit etmeyip bilirkişi vasıtasıyla belirleneceğinden, likit olan bir alacağın sırf bilirkişi incelemesi yapıldığı gerekçesi ile likit
sayılmaması doğru olmayacaktır. (Yılmaz, age s.737, 740)
Doktrinde, talep konusunun belirlenmesinin imkansız olduğu durumlara
örnek olarak:
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Biyolojik nedenlerle bağlı imkansızlık hali (ağır yaralanan kişinin tedavisi sonuçlanmadan zararının belirlenmesinin mümkün olmaması; TBK. 75,
mülga BK 46/2 maddeleri gibi); hukuki anlamda imkansızlık hali (davacının
talep sonucunu belirleyebilmesi için gereken bilgilerin üçüncü kişi veya davalının bünyesinde olması, hakimin takdir yetkisinin bulunduğu gibi durumlar),
sübjektif imkansızlık hali (kullanılmış bir aracın kısmen zarar görmüş olması
durumunda araç değerindeki azalmanın tespit hali gibi) hususlar gösterilmektedir. (Pekcanıtez: Belirsiz Alacak Davası, Ankara, 2011, s.43-44)
Sonuç olarak, işçilik alacaklarının özelliği de dikkate alınarak, bu alacaklarda, talep konusunun miktarının taraflar arasında tartışmasız veya açıkça
belirli olduğunu söylemek mutlak olarak doğru olmadığı gibi, aksinin kabulü
de doğru değildir. Bu nedenle talep konusu işçilik alacakları belirli olup olmadığının somut olayın özelliğine göre değerlendirilmesi ve sonuca gidilmesi
daha doğru olacaktır.
Kıdem tazminatı alacağı ve fazla mesai ücreti alacağınının hesaplanmasında, hizmet süresi ile işçinin aldığı gerçek ücret önemli kriterlerdir. Kıdem
tazminatı, giydirilmiş ücretten hesaplanırken, diğer işçilik alacakları çıplak
ücretten hesaplanmaktadır. Giydirilmiş ücrete, işçinin asıl ücretine ek olarak
sağlanan para veya para ile ölçülebilen menfaatler de dahil edilmektedir.
4857 sayılı İş Kanununun 67.maddesi uyarınca “Günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile dinlenme saatleri işyerlerinde işçilere duyurulur.” Aynı
Kanunun 8/3 maddesinde de : “Yazılı sözleşme yapılmayan hallerde işveren işçiye en geç iki ay içinde genel ve özel çalışma koşullarını, günlük yada haftalık
çalışma süresini, temel ücreti ve varsa ücret eklerini, ücret ödeme dönemini,
süresi belirli ise sözleşmenin süresini, fesih halinde tarafların uymak zorunda
oldukları hükümleri gösteren yazılı bir belge vermekle yükümlüdür.” Hükmüne yer verilmiş olup, özellikle fazla mesai ve tatil çalışmaları karşılığı ücret
alacaklarının belirlenmesi için işverenin bu yükümlülüğünü yerine getirmesi
şarttır. Uyuşmazlığa konu fazla mesai ücreti alacağı ve kıdem tazminatı alacağı
istemleri yönünden yukarıdaki açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde;
Yargıtayın yerleşik uygulamasına göre, gerçek fazla mesai ücretine ulaşmak
için kesin delillere fazla mesai süresinin ispatlanamadığı durumlarda, takdiri delillerle belirlenen süreden bir miktar sürenin indirilmesi gerektiği kabul
edilmektedir. (Yargıtay HGK 05.05.2010 gün ve 2010/9-239 Esas 247 K. Sayılı
ilamı) Ayrıca somut olayda, davacı vekili dava dilekçesinde, müvekkilinin aldığı ücretin ne olduğu konusunda bir açıklamada bulunmamış, keza davalı vekili de cevap dilekçesinde ücret ile ilgili açıklayıcı bir beyanda bulunmamıştır.
Dosya içerisinde bulunan davacının 2011 yılı 7.aya ait ücret bordrosunda 30
günlük ücretinin 860.35 TL.olduğu halde, banka hesap ekstresinde davacıya
05.07.2011 tarihinde 408.00 TL., 19.07.2011 tarihinde 250.00 TL.olmak üze-
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re 2011 yılı 7.ayında 658.00 TL. ödeme yapıldığı anlaşılmaktadır. Davacının
ücreti ile ilgili iş yeri ücret bordroları ile banka hesap ekstresi farklılık gösterdiği gibi işverenin, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 8/3 maddesi uyarınca işverene
yüklenen yükümlülükleri yerine getirdiğini gösterir bir delil de davalı tarafça
dosyaya sunulmamıştır.
Somut olayda, tüm bu açıklamalar dikkate alındığında dava konusu fazla
mesai ve kıdem tazminatı istemi için de HMK. M.109/2 anlamında talep konusunun miktarının taraflar arasında tartışmasız veya açıkça belirli olduğundan
söz edilmesi mümkün değildir. Bu bakımdan Yerel Mahkemenin, Hukuk Genel Kurulu çoğunluğunca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyması
gerekirken, direnme kararı verilmesi usul ve yasaya aykırı olup; verilen kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ
Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının açıklanan değişik gerekçe ve nedenlerden dolayı 6217 sayılı Kanunun 30.maddesi ile
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na eklenen “Geçici madde 3” atfıyla
uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 429.
maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu'nun m. 8/3. Hükmü
uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 17.10.2012 gününde oyçokluğu ile karar verildi.

YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ
İMAR UYGULAMASI ● TAŞKIN İNŞAAT ● KAİM BEDEL İLKESİ*
ÖZET: Başlangıçta taşkın yapı olmayıp da, imar
uygulaması sonucunda taşkın yapı haline gelen yapının
sahibinin kötüniyetli olduğundan söz edilemeyeceğinden
el atmanın önlenmesine yıkım kararı verilemez.
Uyuşmazlık İmar Kanunu'nda yer alan “Kaim Bedel”
ilkesine göre çözülmelidir.
Y.I.HD E.2012/3322 K.2012/5711 T.16.05.2012
Dava, çaplı taşınmaza elatmanın önlenmesi ve yıkım, savunma yoluyla getirilen temliken tescil isteklerine ilişkin olup mahkemece, elatmanın önlenmesi
ve yıkım davasının kabulüne karar verilmiştir.
Dosya içeriği ve toplanan delillerden; çekişmeli (..) parsel sayılı taşınmazın
davacıya, buna komşu (..) sayılı parselin ise davalıya ait olduğu, davalının kendi çapı kapsamında kalan yere yapmış olduğu binanın davacının taşınmazına
taşkın bulunduğu anlaşılmaktadır.
Hemen belirtilmelidir ki, eksiğin tamamlanması yoluyla getirtilen belgelerden, her iki taşınmazın da imar uygulaması neticesi oluştuğu, çekişmeli taşınmazların öncesini teşkil eden (..) ada (..) parsel sayılı taşınmazda davalının
paydaş olduğu ve davalının kadastral parsele yaptığı binanın imarla taşkın hale
geldiği, yapılanmanın imar öncesi gerçekleştirildiği dosya kapsamı ile sabittir.
O halde, taraflar arasındaki çekişmenin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18.
maddesi hükmü gözetilmek suretiyle çözüme kavuşturulacağı tartışmasızdır.
Bilindiği üzere; yasal ayrıcalıkların dışında ayrılmaz parçanın (mütemmim
cüz´ün) mülkiyeti ve buna bağlı olarak tasarruf hakkı üzerinde bulunduğu arza
bağlıdır. Bu husus M.K'nın 684.maddesinde açıkca vurgulanmıştır. Ne var ki,
yürürlükten kalkmış olan 6785 Sayılı Yasa'nın 1605 Sayılı Yasa ile değişik 42/c
ve halen yürürlükte bulunan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18.maddelerinde
özel hükümler getirilmek suretiyle, ayrılmaz parça (mütemmim cüz´ün) olan
yapı ile arz arasındaki hukuki ilişki kesilmiş, bazı durumlarda yapı, üzerinde
bulunduğu yerin malikinden başkasına bırakılarak imar parsellerinin oluşturulabileceği öngörülmüştür. Böylece, yapıların bedelleri ilgili parsel sahiplerince yapı sahibine ödenmediği veya aralarında bu yönde bir anlaşma yapılmadığı
yada ortaklığın giderilmesi davası açılmadığı sürece, bu yapıların ömürlerini
dolduruncaya kadar eski sahiplerine kullanma imkanı sağlanmıştır.
*

Gönderen: Av. Hulki Özel Mersin Barosu
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Öte yandan, zeminin maliki olan kişinin taşınmazı bizzat kullanma yetkisi
sınırlanmış, ayrılmaz parça (mütemmim cüz) durumunda olan yapı üzerinde
tasarruf etme gücü özel yasa ile kısıtlanmıştır.
2981 Sayılı Yasa'nın 3290 sayılı Yasa ile değişik 10/c maddesi de aynı doğrultuda hüküm getirmiştir.
Gerçekten, bir kimse kendisine veya yasanın himaye ettiği bir hakka dayanarak üçüncü bir şahsa ait bir taşınmaz üzerine ayrılmaz parça (mütemmim
cüz) nüteliğinde yapı inşa etmiş, imar uygulaması sonucu bu yer davacıya ait
imar parseli içerisinde kalmış ise, kendi arzu ve iradesi dışında idari kararla
oluşan bir durum söz konusu olduğundan kusurlu sayılamaz. İşte bu nedenle
yukarıda değinildiği gibi yasa koyucu imar parseli malikine karşı yapı sahibini
koruma zorunluluğunu duymuştur.
Somut olaya gelince; mahkemece yukarıda değinilen ilkeler ve davalıya kaim bedel ödenmesi gerektiği kuralı gözetilmeksizin, mutlak elatmanın
önlenmesi ve yıkıma karar verilmesi doğru olmadığı gibi davalının savunma
yoluyla getirdiği temliken tescil isteği yönünden TMK'nın 725. maddesinin öngördüğü koşullardan iyiniyetli yapılanma unsurunun gerçekleşmediği kabul
edilmek suretiyle anılan bu istek bakımından deliller yanlış değerlendirilerek
neticeye gidilmiş olması da isabetsizdir.
Zira, davalı imar öncesi kadastral parselde paydaş iken yapılanmış olup
imar uygulaması ile yapı taşkın hale geldiğine göre, davalının kötü niyetli olduğu kabul edilemez. Öyle ise, taşkın yapının bulunduğu bölüm bakımından
3194 sayılı İmar Kanunu'nun 15. ve 16. maddeleri hükümleri uyarınca 5393
Sayılı Yasa'nın 34. maddesi hükmüne istinaden ifraz yetkisinin Belediye Encümenine ait olduğu da gözetilerek, ifrazının mümkün olup olmadığının Encümen Kararına dayanarak araştırılması, ondan sonra bu istek bakımından
olumlu veya olumsuz bir karar verilmesi gerekirken eksik tahkikatla yetinilmek suretiyle hüküm kurulmuş olması doğru değildir.
Davalının temyiz itirazları yerindedir. Kabulüyle, hükmün açıklanan nedenlerden ötürü (6100 Sayılı Yasa'nın geçici 3. maddesi yollaması ile) 1086
sayılı HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın
temyiz edene geri verilmesine, 16.05.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ
VASİYET İPTALİ ● TENKİS İSTEMİ
●
MAHKEMECE YAPILACAK İŞ*
ÖZET: Vasiyetnamenin iptali istemiyle açılan davada
tenkis isteğinin de bulunduğu dikkate alınmalı ve sadece
vasiyetname iptali değil tenkis isteği yönünden de
değerlendirme yapılmalıdır.**
Y.2.HD E.2007/2217 K.2008/3021 T.10.03.2008
Davacı, dava dilekçesinde, mirasbırakanın 12.12.1995 tarihli vasiyetnamesiyle tasarruf nisabını aşmak suretiyle mahfuz hissesini ihlal ettiğini ileri
sürerek açıkça tenkis isteğinde de bulunmuştur.
Mahkeme, yalnızca vasiyetnamenin iptali yönünden inceleme yapmış, tenkis talebi açısından ise bir değerlendirme ve inceleme yapılmamıştır.
Davacının mirastaki saklı payını da talep etmiş olduğu göz önünde bulundurularak davaya tenkis davası gibi devamla (TMK.550vd.md.) delillerin bu
çerçevede değerlendirilip sonucu uyarınca bir karar verilmesi gerekirken eksik
inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olmuştur.
SONUÇ
Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen nedenle BOZULMASINA, kararın bozma kapsamı dışında kalan yönlerinin ise yukarıda 1. Bentteki nedenlerle ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine,
iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 10.03.2008 Pzt.

* Gönderen: Erdoğan Gökçe Fatih Emekli Hukuk Hakimi
** Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 01.11.2011 gün ve 2011/7726 – 2011/16912 sayılı kararı da aynı
doğrultudadır.
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DAVALI KADININ GERÇEK İKAMETGAHI
●
GEÇERSİZ BOŞANMA
ÖZET:
Davalı
kadının
Türkiye'deki
ikametgahını
bilen kocanın Belçika'da ayrı bir adres göstererek
gerçekleştirdiği boşanmanın geçerli olduğundan söz
edilemez.
Y.2.HD E.2009/8144 K.2009/12603 T.25.06.2009
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm duruşmalı olarak temyiz edilmiş ise de, tanıma ve tenfize ilişkin verilen kararların Yargıtayda duruşmalı inceleneceğine ilişkin Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun
438. maddesinde hüküm bulunmadığından duruşma isteğinin reddine evrak
üzerinde inceleme yapılmasına karar verildi. Evrak okunup gereği görüşülüp
düşünüldü:
Davalı kadının 31.01.2006 tarihinden sonra yurt dışına çıkmadığı ve Türkiyede ikamet ettiği dosya içindeki bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır. Davacı kocanın Belçika Gent Mahkemesi'nde 16.10.2006 tarihinde açtığı davada,
davalı kadının adresini Belçika göstererek gıyabında boşanma kararı alıp bu
kararı yine Belçikada 30.01.2007 tarihinde kesinleştirmesi, davalı kadının savunma hakkını kısıtlaması sonucunu doğurduğundan açıkça kamu düzenine
aykırıdır. (MOHUK.m.54) Ayrıca davalının Türkiyedeki ikametgahını bilen kocanın Belçikada ayrı bir adres göstererek boşanmayı sağlamış olması Medeni
Kanun'un 2. maddesindeki dürüstlük kuralları ile de bağdaşmaz. Açıklanan
nedenle davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ
Temyiz edilen hükmün
bozma nedenine göre diğer
peşin harcının yatırana geri
gün içinde karar düzeltme
25.06.2009 per.

yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA,
hususların incelenmesine yer olmadığına, temyiz
verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15
yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.
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VASİYETİN İPTALİ ● TENKİS HÜKÜMLERİ*
ÖZET: Vasiyetin iptali davasında tenkis istemi de yapılmış ise,
tenkise ilişkin istem yönünden de inceleme yapılmalıdır.**
Y.2.HD E.2009/17349 K.2009/19569 T.12.11.2009
1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere
ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davacıların
vasiyetnamenin iptali ile ilgili verilen hükme ilişkin temyiz itirazları yersizdir.
2- Mirasbırakın İ. 20.01.2004 tarihinde vefat etmiştir. Mirasbırakanın kardeşleri O, S, S, O ve S tarafından 21.04.2004 tarihinde açılan 2004/321 esas
sayılı davada, davacıların vasiyetname ile davalıya yapılan kazandırma ile ilgili
tenkis istekleri de mevcuttur. Aynı davacılar tarafından açılan ve tefrik edien
2005/12 esas sayılı dava, mirasbırakanın sağlararası tasarruflarının tenkisine
ilişkin olup, bununla ilgili verilen tefrik kararı temyizin şümulü dışındadır.
2004/321 esas sayılı davadaki ölüme bağlı tasarrufun tenkisiyle ilgili toplanan
deliller çerçevesinde olumlu ya da olumsuz bir karar verilmesi gerekirken, bu
hususta hiçbir hüküm kurulmaması doğru bulunmamıştır.
SONUÇ
Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, hükmün bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerinin yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar
düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 12.11.2009 prş.

* Gönderen: Erdoğan Gökçe Fatih Emekli Hukuk Hakimi
** Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 01.11.2011 gün ve 2011/7726 – 2011/16912 sayılı Kararı da aynı
doğrultudadır.
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NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ ● BABALIĞIN TESPİTİ
ÖZET: Nüfus kaydının düzeltilmesine ilişkin davaya Asliye
Hukuk Mahkemesinde, Babalığa ilişkin davaya Aile
Mahkemesinde bakılmalıdır.
Y.2.HD E.2011/13999 K.2012/9607 T.16.04.2012
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
1- Davacı, davalılar M. ile A. gerçek annesi ve babası olmadığını, kendisinin M. ve H. evlilik dışı ilişkisinden doğduğunu bu nedenle mevcut kaydın
iptali ile gerçek anne ve babasının nüfus kaydındaki hanesine tesciline karar
verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece, davanın nüfus sicilindeki yanlış kaydın düzeltilmesi davası olduğundan söz edilerek Asliye Hukuk Mahkemesine görevsizlik kararı verilmiştir.
Davacının M. ile A. gerçek anne ve babası olmadığı, gerçek annesinin ise
H. olduğuna ilişkin istemi, nüfus kaydının düzeltilmesine ilişkin olup, talebe
ilişkin olarak verilen görevsizlik kararı doğru olduğundan; bu yönlere ilişkin
temyiz itirazları yersizdir.
2- Davacının, gerçek babasının M. olduğuna yönelik istemi ise, annesi H.
ile baba olduğu iddia edilen M. evliliği bulunmadığı ve davacının evlilik dışı ilişkiden doğmuş olduğu belirtildiğinden; babalığa ilişkindir. 4787 Sayılı Yasa'nın
5133 Sayılı Yasa ile değişik 4/1. maddesi gereğince Türk Medeni Kanunu'nun
üçüncü bölüm hariç ikinci kitabından kaynaklanan davalara aile mahkemesince bakılacağı hükmü karşısında; mahkemece davanın babalığa ilişkin bölümünün tefrik edilip ayrı bir esasa kaydedilmesi, nüfus kaydının iptaline ilişkin
davanın bekletici sorun yapılması ve gerçekleşecek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken; bu bölüm hakkında da görevsizlik kararı verilmesi doğru
görülmemiştir.
SONUÇ
Temyiz olunan hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte açıklanan sebeple ONANMASINA, istek halinde temyiz peşin
harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 16.04.2012 Pzt.
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BOŞANMA SEBEBİ ● HAYSİYETSİZ HAYAT OLGUSU
ÖZET: Kadının bir başka erkekle cep telefonu ile görüşmesi
ve mesaj alıp göndermesi koca yönünden boşanma
sebebidir.
Ancak, bu durum kadının haysiyetsiz hayat yaşadığı
anlamına gelmez.
Y.2.HD E.2011/22536 K.2012/17686 T.26.06.2012
Davacı kocanın boşanma davası münhasıran “haysiyetsiz hayat sürme” sebebine (TMK.m.163) dayanmaktadır. Haysiyetsiz hayat sürmenin varlığından
söz edilebilmesi ve bu sebeple boşanma kararı verilebilmesi için; eşin, sosyal
hayatta toplumun genel değer yargılarıyla çatışan, olumsuz nitelikte kabul edilen davranışının süreklilik göstermesi ve bu davranışın diğer eş için birlikte
yaşamayı ondan beklenemez hale getirmesi gereklidir. Süreklilik göstermeyen
bir defalık bir davranış; Türk Medeni Kanunu'nun 166. madesindeki evlilik
birliğinin temelinden sarsılması durumu için yeterli olabilirse de, haysiyetsiz
hayat sürme sebebine dayalı boşanma kararı için yeterli değildir. Davalı kadının bir başka erkekle cep telefonu ile konuştuğu ve mesajlaştığı toplanan delillerle anlaşılmaktadır. Davalı kadının gerçekleşen bu davranışı, davacı koca
bakımından birlikte yaşamayı ondan beklenemez duruma getirmiş ise de;
sürekliliği olmadığı anlaşıldığından; haysiyetsiz hayat sürme ile Türk Medeni
Kanunu'nun 163. maddesindeki boşanma sebebi sabit kabul edilerek yazılı
şekilde hüküm kurulması doğru bulunmamıştır.
SONUÇ
Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, istek
halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle
karar verildi. 26.06.2012 Salı

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ
TENKİS İDDİASI ● DAVADA DEFİ YOLUYLA TENKİS TALEBİ*
ÖZET: Tenkis iddiası süreye tabi olmaksızın defi yoluyla
her zaman ileri sürülebilir.**
Y.3.HD E.2010/19757 K.2011/6298 T.14.04.2011
Davacı vekili dilekçesinde, davalıların murisi ve davacının kardeşi olan
M'nin Noterde düzenlenen 10.08.2004 tarihli vasiyetname ile tüm malvarlığını
davacıya bıraktığını, vasiyetnamenin Sulh Hukuk Mahkemesi'nde okunduğunu belirterek vasiyetnamenin tenfizini (yargılamada tenfiz ile tapu iptali ve tescil) talep etmiştir.
Davalılar vasiyetnameyi Sulh Hukuk Mahkemesi'nde okunurken kabul etmediklerini, itiraz ettiklerini belirterek davanın reddini dilemişler, davalı vekili ise 30.05.2006 tarihli tespiti ile saklı payın tenkisi gerektiğini belirterek
davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
Mahkemece, (..) parsel yönünden davanın reddi, (..), (..) parsel taşınmazlardaki muris hissesinin iptali ile davacı adına tescili, (..), (..) ve (..) parsellerde
kayıtlı taşınmazların davalılara intikalinin muristen kaldığı anlaşılmakla davalılar adına olan tapu kaydının iptali ile davacı adına tapuya kayıt ve tesciline
hükmedilmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, sair
temyiz itirazları yerinde değildir.
Ancak tenkis iddiası defi yoluyla (süreye tabi olmaksızın) her zaman ileri
sürülebilir. İşbu davada da davalı taraf, yasal mirasçı olan davalıların saklı payının zedelendiğini belirterek, saklı paylarının gözetilerek tasarrufun tenkisine
karar verilmesini talep etmiştir.
Bu durum karşısında mahkemece, davalı tarafça ileri sürülen tenkis definin incelenmesi sonucu uyarınca hüküm tesis olunması gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğun* Gönderen: Erdoğan Gökçe Fatih Emekli Hukuk Hakimi
** Açıklama: Tenkis davalarında dikkatten kaçan konulardan birisi Tenkis defi yapılması
halidir. Medeni Kanununun 571/3.maddesinde “Tenkis iddiası defi yoluyla her zaman ileri
sürülebilir.” Kuralı bulunmaktadır. Olayda miras bırakanın vasiyetnamesiyle davacıyı mirasçı
atamıştır. Davacı vasiyenamenin tenfizini dava etmiş, davalı eş ile kızı saklı pay sahibi
olduklarını savunmuş, bu savunma değerlendirilmemiştir.
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dan kabulü ile hükmün HUMK'un 428. maddesi gereğince BOZULMASINA ve
peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 14.04.2011
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

TRAFİKTE KAYITLI ARACIN SATIŞI ● RESMİ ŞEKİL KOŞULU*
ÖZET: Trafikte kayıtlı araçların satışlarının yasada
belirlendiği gibi resmi şekilde yapılması gerekir. Bu şekil
şartına uyulmadan yapılan sözleşmeler geçersiz olup,
sonuç doğurmaz.
Y.3.HD E.2012/12012 K.2012/16568 T.02.07.2012
Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkilinin 23.04.1997 tarihinde harici
satış protokolü ile aracını dava dışı 3. kişiye sattığını, alıcının da aracı Sarayköy belediyesine hibe ettiğini, aracı 1997 yılından bu yana 62 sayılı encümen
kararı ile fiilen davalı belediyenin kullandığını ve belediyenin 5747 Sayılı Yasa
ile davalı Pursaklar belediyesine katıldığını belirterek; kayıt maliki olarak davacı müvekkilinin ödemek zorunda kaldığı toplam 14.000.00 TL. motorlu taşıtlar vergisinin davalıdan tahsili ile aracın mülkiyetinin dalı Belediye adına
tescilini talep etmiştir.
Mahkemece, toplanan delillerden tarafların tescil işlemini yaptırmamakta
yarı yarıya kusurlu bulundukları sonucuna varıldığı gerekçesiyle alacak davasının kısmen kabulüne, 7.000.00 TL'nin davalıdan tahsiline, atiye bırakılan
tescil talebi konusunda karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
Dava; aracını harici sözleşme ile dava dışı 3. kişiye satan davacının, aracı
3.kişiden hibe yoluyla alarak zilyet olan davalıdan; kayıt maliki sıfatıyla ödediği
motorlu taşıt vergisinin tahsili ile aracın davalı adına tescili istemine ilişkindir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillere kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 20/d
maddesi hükmü gereğince yerinde olmadığı için reddedilmiştir.
Davalı vekilinin temyiz itirazlarına gelince;
Trafikte kayıtlı araçların satışlarının 2918 sayılı Karayolları Trafik
Kanunu'nun 20/d maddesi gereğince resmi şekilde yapılması zorunludur. Bu
şekil şartına uyulmadan yapılan sözleşmeler geçersiz olup sonuç doğurmaz.
Somut olayda; davacı aracını resmi şekilde satış şartına uymadan devrettiği ve halen aracın kayıt maliki olduğu için araç maliki sıfatıyla motorlu taşıt*
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lar vergisinden sorumludur. Bu bağlamda davalı belediyenin encümen kararı,
2918 Sayılı Yasa'nın 20. maddesinde düzenlenen amir hükmü değiştirmeye
yetkili değildir.
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince kayıt maliki olan davacının motorlu taşıtlar vergisi mükellefi olarak dava konusu parayı ödemek
zorunda olduğu, ödediği bu parayı davalıdan talep edemeyeceği gerekçeleri ile
davanın reddi gerekirken, Karayolları Trafik Kanunu'nun ve Motorlu Taşıtlar
Vergisi Kanunu'nun amir hükümleri göz ardı edilerek yazılı ve yanılgılı gerekçelerle davanın kısmen kabulüne kara verilmiş olması usul ve yasaya aykırı
görülmüş, kararın bu nedenle bozulmasına karar verilmiştir.
SONUÇ
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'un 428. maddesi gereğince BOZULMASINA ve
peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 02.07.2012
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

KİRA UYARLAMASI ● İZLENECEK YÖNTEM*
ÖZET: Uyarlama davalarında kira tespitine ilişkin esas ve
usullerle değerlendirme yapılamaz. Daha geniş bir şekilde
inceleme yapılmalı ve “İŞLEM TEMELİ ÇÖKMESİNİN” söz
konusu olup olmadığı araştırılmalıdır.
Y.3.HD E.2012/11928 K.2012/16705 T.03.07.2012
Dava dilekçesinde kira bedelinin yıllık 30.000 Dolardan 70.000 Dolar olarak uyarlanması istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulü ile 50.000
Dolar olarak uyarlanması cihetine gidilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz
edilmiştir.
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.
KARAR
Davacı vekili dava dilekçesinde, davacı kiralayana ait mecurda davalının
kiracı bulunduğunu, kira sözleşmesinde kararlaştırılan kira parasının emsallere göre düşük kaldığını, dolarda beklenen artışın olmadığını, taşınmazın niteliği, ticari gelişmeler, vergi ve yıpranma payı giderlerindeki artışların sözleş*
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medeki çıkar dengesinin katlanılmayacak derecede davacı aleyhine bozulduğunu belirterek 01.06.2010 dönemine ait kira parasının yıllık 33.000 Dolardan
70.000 Dolar olarak uyarlanmasını talep etmiştir.
Davalı vekili cevabında, sözleşmede kiranın dolar olarak kararlaştırıldığını, dövize bağlı olarak kiranın da arttığını, mecurda ve çevresinde olağanüstü
bir değişiklik olmadığını beyan etmiştir.
Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile 01.06.2010 tarihinden itibaren
yıllık kira parasının 50.000 Dolar olarak uyarlanmasına karar verilmiş, hükmü taraf vekilleri temyiz etmiştir.
Taraflar arasında düzenlenen kira sözleşmesi 01.06.2005 başlangıç tarihli
olup, 7 yıl sürelidir. İlk beş yıl kira parasının yıllık 30.000 Dolar, 6. ve 7. yıllarda ise 33.000 Dolar olarak kararlaştırıldığı, uyarlama talep edilen 01.06.2010
döneminin ise sözleşmenin 6. yılı olduğu anlaşılmaktadır.
Dava konusu mecur, Adana, Ç. ilçesi, Y. mah, toplam 1.255 m2 mobilya
mağazasıır.
Hükme esas alınan bilirkişi raporunda, bölgede normalin üstünde ticari
değişiklik olduğunu, büyük ve marka mobilya mağazaları, marketler ve işyerleri açıldığını, yakında H.P'nin hizmete açıldığını, bu nedenle kira sözleşmesinde çıkar dengesinin katlanılmayacak derecede davacı aleyhine bozulduğunu,
işlem temelinin çöktüğünü belirtmiş, emsal olarak, dava konusu taşınmaz ile
benzerlik göstermeyen 330 m2 işyeri kirası alınmıştır. Raporda sözleşmede
kararlaştırılan kira parasının davacı yönünden katlanılmayacak şekilde düşük kaldığı somut nedenlerle belirtilmediği gibi, taşınmaz ile aynı özelliklere
sahip (konumu, büyüklüğü, kullanım amacı, kira başlangıç tarihi ve süresi
yönünden) emsal kira sözleşmeleri de incelenmeden mecurun yeniden kiraya
verilmesi halinde getirebileceği kira parasının yıllık 61.230 Dolar olduğu açıklanmıştır.
Bu durumda rapor hüküm kurmaya elverişli görülmemiştir.
Tarafların iradelerini etkileyip sözleşmeyi yapmalarına neden olan şartlar
daha sonra önemli surette, adaletsizliğe yol açan olayların gerçekleşmesi ile
değişmişse, taraflar artık o akitle bağlı tutulamazlar. Değişen bu koşullar karşısında MK 2. maddesinden yararlanılarak sözleşmenin yeniden düzenlenmesi gerekir. Sözleşmenin edimleri arasındaki dengeyi bozan olağanüstü hallere
harp, ülkeyi sarsan ekonomik krizler, enflasyon grafiğindeki aşırı yükselmeler, şok devalüasyon, para değerinin önemli ölçüde düşmesi gibi, sözleşmeye bağlılığın beklenemeyeceği durumlar örnek olarak gösterilebilir. Karşılıklı
sözleşmelerde edimler arasındaki dengenin olağanüstü değişmeler yüzünden
alt üst olması, borcun ifasını güçlendirmesi durumunda “İŞLEM TEMELİNİN
ÇÖKMESİ” gündeme gelir. İşte bu bağlamda hakim, somut olayın verilerine
göre alacaklı yararına borçlunun edimini yükseltmeye veya borçlu yararına
onun tamamen veya kısmen edim yükümlülüğünden kurtulmasına karar verilebilir ve müdahale ederek sözleşmeyi değişen koşullara uyarlar. Sözleşmenin
yeni durumlara uyarlanması yapılırken önce sözleşmede, daha sonra kanunda
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bu hususta intibak hükümlerinin bulunup bulunmadığına bakılır. Sözleşmede
ve kanunda hüküm bulunmadığı takdirde sözleşmenin değişen hal ve şartlara
uydurulmasına gerekip gerekmeyeceği incelenir.
Sözleşme kurulduktan sonra ifası sırasında ortaya çıkan olaylar olağanüstü ve objektif nitelikte olmalıdır. Değişen hal ve şartlar taraflar bakımından
önceden öngörülebilir, beklenebilir, olağan ve hesaba katılabilir nitelikte olmamalı veya olaylar, öngörülebilir olmakla beraber bunların sözleşmeye etkileri
kapsam ve biçim bakımından bu derece tahmin edilmemelidir. (Bkz. Doç.Dr.
İbrahim Kaplan Hakimin Sözleşmeye Müdahalesi Ankara - 1987 Sh.152 –vd.Hatemi/SEROZAN/
Argacı Borçlar Hukuku Özel Bölüm 1992 sh., 186 vd.)

Sözleşmeye bağlılık esas olduğundan, uyarlama daima yardımcı bir çözüm
olarak düşünülmelidir. Sözleşmeye yazılan özel hükümler yorumlanıp, bunların taraflara sağladığı hak ve yararlar ile ekonomik değişikliklerin etkileri,
kiralananın nitelikleri gibi somut olayın özelliği ile belirlenecek tüm objektif
ve subjektif hal ve koşullar değerlendirilmeli, uyarlama yapılması kanaatine
varılırsa, sözleşmedeki intibak boşluğu, hak ve nesafet, doğruluk, dürüstlük
kuralları (MK.Md.4,2/1) ışığında yasa boşluğunda olduğu gbi MK. Md.1 deki
yetki kullanılarak hakim tarafından doldurulmalıdır. Sonuçta verilecek her
türlü karar, az yukarıda açıklanan esaslara aykırı olmamalı, dayanaklarını
içerir şekilde gerekçeli ve Yargıtay denetimine uygun olmalıdır.
Dava konusu olayda mahkemece kira bedelinin uyarlanmasına karar verilmişse de, uyarlama davalarında dikkate alınması gereken, az yukarda açıklanan kural ve yöntemlerin gözetilmediği, hükme esas alınan bilirkişi raporunda genel olarak, çeşitli ekonomik değerlerdeki artışlardan hareketle sonuca
ulaşıldığı anlaşılmaktadır. Eksik incelemeyle ve kira tespitine ilişkin esas ve
usullere göre uyarlamaya karar verilemez. O halde mahkemece yukarda geniş
şekilde açıklanan uyarlama yöntem ve kurallarının ışığı altında, sözleşmedeki
özel intibak hükümleri, kira bedelinin Dolar üzerinden kararlaştırılmış olması, kiralananın niteliği, kullanma alanı, konumu, bölgede kira parasını da etkileyecek normalin üstündeki imar ve ticari gelişmeler gibi değişiklikler, emsal
kira paraları, vergi ve amortisman giderlerindeki artışlar araştırılıp, değerlendirilerek, sonuçta işlem temelinin çöktüğü, sözleşmedeki çıkar dengesinin katlanılamayacak derecede davacı aleyhine bozulduğunun benimsenmesi halinde
kira bedelinin uyarlanmasına karar verilmesi gerekirken, mahkemece; yazılı
şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
SONUÇ
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'un 428. maddesi gereğince BOZULMASINA ve
peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 03.07.2012
tarihinde oybirliği ile karar verildi.

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ
ARAÇ İŞLETENİN SORUMLULUĞU ● İŞLETEN KAVRAMI*
ÖZET: Bir aracın işletilmesinden doğan zarardan o aracı
işleten kişi sorumlu olur.
Davalı belediyenin çöp toplama işine tahsis edilen aracın
– mülkiyet belediyeye ait olmasa da – sebebiyet verdiği
zarardan aracın işleteni olan belediye sorumludur.
Y.4.HD E.2012/7541 K.2012/9796 T.05.06.2012
1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davacıların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz
itirazları reddedilmelidir.
2- Davacıların diğer temyiz itirazlarına gelince; dava, haksız eylem nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemlerine ilişkindir. Mahkemece, davanın
kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, davacılar tarafından temyiz olunmuştur.
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 3. maddesi hükmüne göre,
başka bir kişinin aracı kendi hesabına ve tehlikesi kendisine ait olmak üzere
işlettiğini ve araç üzerinde fiili tasarrufu bulunduğunu ispat edemediği takdirde kayda göre araç sahibi olan veya mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta alıcı
sıfatıyla sicilde kayıtlı görülen veya aracın uzun süreli kiralama, ariyet veya
rehni gibi hallerde kiracı, ariyet veya rehin alan kişi; işletendir. Aynı kanunun
85.maddesi hükmüne göre ise bir motorlu aracın işletilmesinden doğan zarardan o aracın işleteni sorumlu olur. O halde trafikte adına bir araç kayıtlı olan
kişi mutlaka onun işleteni sayılamaz.
Davaya konu olayda, zararlandırıcı eyleme yol açan araç davalılardan Akdeniz Belediye Başkanlığı adına kayıtlı bulunmamaktadır. Davacılar, adı geçen
davalının aracı kendi hesabına ve tehlikesi kendisine ait olmak üzere işlettiğini
ve araç üzerinde fiili tasarrufta bulunduğunu ileri sürmüşlerdir.
Mahkemece, davalılardan Akdeniz Belediye Başkanlığı'nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığı gerekçesiyle bu davalı hakkındaki davanın reddine karar verilmiştir.
Dosya kapsamından, kazaya karışan aracın trafikte dava dışı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına kayıtlı bulunduğu; ancak, davalı Akdeniz
*

Gönderen: Avukat Hulki Özel Mersin Barosu
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Belediye Başkanlığı'na tahsis edildiği; araç üzerinde, davalı belediyenin adının
yazılı olduğu ve belediyenin çöp toplama işinde kullandığı anlaşılmaktadır.
Şu durumda, davalı belediyenin işleten sıfatını taşıdığı ve sorumlu olduğunun
kabulü gerekir. Karar, açıklanan nedenlerle yerinde görülmemiş ve bozmayı
gerektirmiştir.
SONUÇ
Temyiz olunan kararın, yukarıda (2) sayılı bentte gösterilen nedenle BOZULMASINA, öteki temyiz itirazlarının ise (1) sayılı bentte açıklanan nedenlerle reddine ve temyiz eden davacılar yararına takdir olunan 900.00 TL. duruşma avukatlık ücretinin davalılara yükletilmesine, peşin alınan harcın istek
halinde geri verilmesine 05.06.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY 5. HUKUK DAİRESİ
İMAR PLANI UYGULAMALARI ● KAMULAŞTIRMA*
ÖZET: İmar planında “park ve yol alanı” olarak belirlenen
taşınmazın imar planının kesinleşmesinden itibaren beş
yıl içinde amacına uygun olarak kamulaştırılmaması
halinde, taşınmaz bedelinin malikine ödenmesi gerekir.
Y.5.HD E.2011/21713 K.2011/4198 T.10.03.2011
Kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsiline ilişkin davada,
mahkemece davanın reddine dair verilen hüküm Dairemizce onanmış, bu karara karşı davacılar vekilince karar düzeltme isteminde bulunulmuştur.
Yapılan incelemede, dava konusu taşınmazın 13.02.1998-15.03.1999 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Ümraniye Merkez Revizyon Uygulama İmar Planı
kapsamında “park ve yol alanında” kaldığı, ancak fiilen el atılmadığı anlaşılmış
ise de; Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun benzer konudaki 15.12.2010 gün ve
2010/5-662/651 Sayılı Kararı da gözetilerek, imar planında park ve yol olarak
ayrılan taşınmaza fiilen el atılmamış olsa dahi 3194 sayılı İmar Kanunu'nun
10. madesinin amir hükmü uyarınca 1/1000 ölçekli uygulama imar planının
kesinleştiği tarihten itibaren 5 yıl içerisinde getirilmemesi ve malikin mülkiyet
hakkının süresi belirsiz şekilde kısıtlanması nedeniyle taşınmaz bedeli ödenmelidir.
Bu nedenle davacılar vekilinin karar düzeltme isteminin kabulüne Dairemizin 04.10.2010 gün ve 2010/9381-16307 sayılı onama kararının kaldırılmasına ve hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, HUMK'un
442. maddesi göz önünde bulundurularak takdiren 185.00 TL. para cezasının
karar düzeltme isteyenden alınarak Maliye Hazinesine gelir kaydedilmesine,
10.03.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

*

Dergimizin 2011/4 sayısının 153. sayfasında yayımlanan Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
Kararına bakınız.
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İMAR PLANI ● KAMULAŞTIRMANIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ*
ÖZET: İmar planının kesinleşmesinden itibaren
beş yıl içinde fiilen el atılarak kamulaştırılması
gerçekleştirilmeyen
taşınmazın
bedeli
malikine
ödenmelidir.
Y.5.HD E. 2012/5613 K.2012/11726 T.04.06.2012
Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.
Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm,davacı vekilince temyiz edilmiştir.
Yapılan incelemede; dava konusu taşınmazın, 23.05.1995 tarihli Aşağı
– Yukarı Dudullu Islah İmar Planında oyun alanında kaldığı, 1/5000 ölçekli
18.08.2004 – 19.03.2005 tasdik tarihli Ümraniye, Aşağıdudullu, Yukarıdudullu, Ihlamurkuyu, Esenşehir ve Yeni Çamlıca Mahallesi Nazım İmar Planında, içerisinde ilköğretim tesis alanında ve 16.01.2008 onay tarihli Ümraniye,
Çakmak, Ihlamurkuyu ve Yeni Çamlıca Mahallelerinin Havza Dışında Kalan
Kısmına ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı sınırları içinde ilköğretim tesis
alanı ve kısmen yol alanında kaldığı ve bu haliyle 1995 yılından itibaren kısıtlama içerisinde bulunduğu 2004 yılından itibaren de ilköğretim tesis alanında
kaldığı, ancak taşınmaza fiilen el atılmadığı anlaşılmıştır.
3194 sayılı İmar Kanunu'nun 10. maddesinin amir hükmü uyarınca imar
planının yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay içerisinde planı tatbik etmek üzere 5 yıllık imar programının hazırlanması gerektiğinden, bu proğramın hazırlanıp hazırlanmadığı ve lehine tahsis yapılan idarenin görüşünün alınıp alınmadığı, araştırılarak, alınmış ise ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nın, aksi takdirde
Belediye Başkanlığı'nın, 1/1000 ölçekli uygulama imar planının kesinleştiği
tarihten itibaren 5 yıl içerisinde ayrılma amacına uygun olarak kamulaştırma
görevinin yerine getirilmemesi ve malikin mülkiyet hakkının süresi belirsiz
şekilde kısıtlanması nedeniyle, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun benzer konudaki 15.12.2010 gün ve 2010/5-662/651 sayılı kararı da gözetilerek, imar
planlarında 2004 yılından itibaren ilköğretim alanı olarak ayrılan taşınmaza
fiilen el atılmamış olsa dahi bedelinin ödenmesi gerekir.
Bu nedenle mahkemece işin esasına girilerek sorumlu idare belirlendikten
sonra sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken, yazılı gerekçeyle davanın
reddine karar verilmesi,
Doğru görülmemiştir.
Davacılar vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine, temyize başvurma harçlarının
Hazineye irad kaydedilmesine, 04.06.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.
*

Dergimizin 2011/4.sayısının 153.sayfasında yayımlanan Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
Kararına bakınız.

YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ
MADDİ OLGUNUN İSPATI ● TANIK DELİLİL*
ÖZET: Maddi vakıalar tanık dahil her türlü delil ile
ispatlanabilir.
Y.6.HD E.2011/11980 K.2012/504 T.02.03.2012
(...) Davalılar vekilinin elektrik faturası ve kira alacağına yönelik temyiz itirazlarına gelince; icra takibine dayanak yapılan ve hükme esas alınan
17.09.2009 başlangıç tarihli ve 5 yıl süreli yazılı kira sözleşmesinde kira bedeli, yapılan her düğün için 500 TL. Olarak belirlenmiştir. Sözleşmedeki bu
düzenleme geçerli olup tarafları bağlar. Sözleşmede yazıldığı gibi yapılan her
düğün için düğün başına 500 TL. ödeyeceği hususunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır. Uyuşmazlık konusu olay, davacı tarafından gönderilen temettü ihtarnamesi ile talep edilen kira dönemi içinde 20 adet düğün
yapılıp yapılmadığı hususundadır. Kira miktarını kanıtlamak yükü davacıya
ait ise de, burada kanıtlanması gereken husus hukuki olgu değil, düğün yapılıp yapılmadığı ve yapıldı ise kaç kez yapıldığına ilişkin maddi olguya yönelik
olduğundan, bu olgunun tanık dahil her türlü kanıt ile ispatı mümkündür.
Belirtilen bu özellik gereği davacının kanıtları ve davalının karşı kanıtları toplanarak talep edilen dönem içinde düğün yapılıp yapılmadığı yapıldı ise kaç
adet olduğu belirlenerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı
şekilde karar verilmesi doğru olmadığı gibi elektrik faturası alacağına ilişkin
asıl davada 1.464 TL. alacak içerisinde talep edilen 519.50 TL.elektrik faturası tutarının da mükerrer olarak davalıdan tahsiline karar verilmiş olması da
doğru değildir. Hüküm bu nedenlerle bozulmalıdır.

*

Manisa Barosu Dergisinin 2011/Ekim sayısından alınmıştır.
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KAT İRTİFAKI ● AYNEN TAKSİM ● ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ
●
TEBLİGAT ● KAYYIM TAYİNİ
ÖZET: Kat irtifaklı taşınmazın paydaşlar arasında ayrı ayrı
taksiminin mümkün olmadığının anlaşılması halinde satış
suretiyle ortaklığın giderilmesine karar verilmelidir.
Gösterilen adres ile nüfus kaydındaki adres aynı ise Tebligat
Kanunu'nun 21. maddesine göre tebliğat yapılmalıdır. Malikin
kim olduğu veya oturduğu yer tespit edilmemiş ise mal
müdürü kayyım tayin edilmelidir.
Y.6.HD E. 2012/1177 K.2012/5480 T.09.04.2012
Dava, üç adet taşınmazın ortaklığının giderilmesine ilişkindir. Mahkemece
aynen taksim suretiyle ortaklığın giderilmesine karar verilmiş, hüküm davalılar tarafından temyiz edilmiştir.
Davalı vekili dava dilekçesinde Şişli 2. İcra Müdürlüğü'nün 1999/4794
Esas sayılı dosyası ile M. hakkında icra takibi yapıldığını ve takibin kesinleştiğini, borçlu mirasçının babası N. intikal eden miras hissesi üzerine haciz
konulduğunu, Şişli 4. İcra Mahkemesi'nden ortaklığın giderilmesi için yetki aldıklarını belirterek dava konusu bağımsız bölümlerin aynen taksimi mümkün
ise, aynen taksim suretiyle, değilse satılarak ortaklığın giderilmesini istemiştir.
Davalı M'ye dava dilekçesinde belirtilen adrese çıkarılan tebligat gösterilen
adres yazlık adresi, kışlık adresi bilinmiyor diye iade edilmiş, davacı vekilinin
20.11.2007 tarihli dilekçesinde belirttiği adreslere gönderilen dava dilekçesi tebliği aynı nedenle bila ikmal iade edilmiştir. Bunun üzerine Emniyet ve
Nüfus Müdürlüğü'nden adresi araştırılmış, bildirilen adreslere çıkarılan tebligatlar ismen tanınmadığından bahisle iade edilmiştir. Mahkemece davacıya
verilen yetki üzerine Üsküdar 4. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2008/905 sayılı
ilamı ile 26.02.2009 tarihinde her iki davalıya İstanbul Defterdarı B. kayyım
olarak atanmıştır. Kayyım olarak atanan İstanbul Defterdarı B'nin 03.08.2010
tarihinde Üsküdar 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne, yetki belgesinin sadece M.
için verildiğini, M'nin sağ olup eşi ve kızının bulunduğunu, tebligatın yapılamamasının kayyım tayinini gerektirmediğinden bahisle itiraz etmesi üzerine,
mahkemece İstanbul Defterdarlığı'nın Kayyım olarak atanmasına ilişkin kararın kaldırılmasına 06.08.2010 tarihinde karar verilmiştir. Bunun üzerine
davacı davalılara tebligat yapılamadığından bahisle davalılara kayyım atanması için 20.10.2010 tarihinde tekrar dava açmış, Üsküdar 4. Sulh Hukuk
Mahkemesi'nin 2010/938-399 sayılı ilamı ile Necati kızı 1977 doğumlu S'nin
borçlu M'ye TMK. 648. maddesine göre kayyım atanmasına karar verilmiş, bu
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karar temyiz edilmeksizin 11.07.2011 tarihinde kesinleşmiştir. Davaya kayyım S. huzurunda devam edilip karara bağlanmış ise de, malikin kim olduğunun veya oturduğu yerin tesbit edilemediği hallerde taraf teşkili bakımından
3561 sayılı Mal Memurları'nın Kayyım Tayin Edilmesine Dair Kanun hükümlerine göre kayyım tayin edilmesi gerekirken, yanılgıya düşülerek 3. bir kişi
S'nin kayyım atanarak davanın sonuçlandırılması doğru değildir.
Davalı M'nin dava dilekçesinde belirtilen adresi ile Nüfus Müdürlüğü'nden
gelen adresi aynı olduğu göz önünde bulundurularak tebligat kanunun 21 ve
bu kanunda değişiklik yapan 6099 Sayılı Kanun nazara alınarak tebligat yapılıp taraf teşkili sağlanıp işin esasının incelemesi gerekirken bundan zühul
olunması ve usulsüz olarak kayyım tayin edilip işin esası hakkında karar verilmesi doğru değildir.
Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.
Kabule göre; aynen taksim kararı verilebilmesi için bir bütün teşkil eden
her taşınmazın ayrı ayrı her bir paydaşa eşit nitelikte paylara ayrılması gerekir, yoksa bir kısım paydaşa bir taşınmazdan, diğer bir paydaşa da öteki
taşınmazdan pay vermek suretiyle aynen taksim yapılamaz. Olayımızda borçlu
ortağın murisi adına kayıtlı kat irtifaklı üç adet bağımsız bölüm ortaklığının
giderilmesi istenmektedir. Kat irtifakı kurulu taşınmazda her bir bağımsız bölümün paydaşlar arasında ayrı ayrı taksiminin mümkün olup olmadığı araştırılmalı aynen taksimi mümkün olmayacağının anlaşılması halinde satış suretiyle ortaklığın giderilmesine karar verilmesi gerekirken, bağımsız bölümlerin
ortaklığının yazılı şekilde aynen taksimine karar verilmesi de doğru olmadığı
gibi taksim edilen taşınmazlar üzerinden karar tarihi itibariyle %03.96 oranında nispi karar ve ilam harcı alınması gerekirken %09.9 harç alınması da
doğru değildir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK'ya 6217 Sayılı Kanun'la eklenen geçici 3. madde hükmü gözetilerek
HUMK'un 428. maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 09.04.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI ● TARAF TEŞKİLİ*
ÖZET: Ortaklığın giderilmesi davasına bütün paydaşların
katılması gerekir.
Dava sırasında ortaklardan birinin ölmesi halinde, mirasçılık
belgesi alınarak ölen ortağın mirasçıları da davaya iştirak
ettirilmek suretiyle davaya devam edilmelidir.
Y.6.HD E.2012/10370 K.2012/10644 T.12.07.2012
Paydaşlığın giderilmesi davaları paylı veya elbirliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz mallarda paydaşlar arasında mevcut birlikte mülkiyet ilişkisini sona erdirip ferdi mülkiyete geçmeyi sağlayan iki taraflı taraflar için
benzer sonuçlar doğuran davalardır.
Paydaşlığın giderilmesi davasını paydaşlardan biri veya bir kaçı diğer paydaşlara karşı açar. Davada bütün paydaşların yer alamsı zorunludur. Paydaşlardan veya ortaklardan birisinin ölmesi halinde alınacak mirasçılık belgesine
göre mirasçılarının davaya katılmaları sağlandıktan sonra işin esasının incelenmesi gerekir.
Olayımıza gelince; dosyaya getirilen dava konusu taşınmaza ait tapu kaydında A. oğlu S.C. malik olmasına rağmen ibraz edilen mirasçılık belgesi E.
oğlu S.C'ye ait olup, bu kişilerin aynı kişiler olup olmadığı dosya kapsamından anlaşılamamaktadır. Dairemizin 15.03.2012 tarihli geri çevirme kararına rağmen tapu malikine ait mirasçılık belgesi dosyaya ibraz edilmemiştir.
Mahkemece bu husus üzerinde durularak adı geçen kişilerin aynı kişiler olup
olmadığının belirlenmesi, gerekirse tapuda isim düzeltilmesi için ilgilisine önel
verilmesi ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken bu husus üzerinde
durulmadan eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru değildir.
Hüküm bu nedenlerle bozulmalıdır.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenle hükmün (BOZULMASINA) 12.07.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

*

Kazancı Hukuk Sitesinden alınmıştır.
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ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ● İMAR DURUMU
●
BEKLETİCİ MESELE*
ÖZET: Ortaklığın giderilmesine konu olan taşınmazın
imar planında değişiklik yapıldığı ve bu konuda İdare
Mahkemesinde dava açıldığına göre, İdare Mahkemesinde
açılan davanın bekletici mesele yapılması gerekir.
Y.6.HD E.2012/8050 K.2012/10651 T.16.07.2012
Dava, bir adet taşınmazın ortaklığının giderilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece, satış kararı verilmiş, hüküm davalılardan S.A. ve F.Ş.K. vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.
Davaya konu ve satışına karar verilen (...) ada (..) parsel ile ilgili olarakdavalı F.Ş.K. vekili temyiz dilekçesinde davacı A.E.G. ve C. Turizm Planlama İnş.
Ltd.Şti.ni imar uygulaması sonucu taşınmazda paydaş haline geldiğini, imar
planının iptali için Balıkesir İdare Mahkemesi'nin 2011/2014 esas sayılı dosyasında dava açıldığını, dava sonucunun beklenilmesi gerektiğini bildirmiştir.
Yargılama aşamasında da ileri sürülen bu husus mahkemece nazara alınmadan pay durumu ve paydaş sayısında değişikliğe neden olabilecek ilgili dava
dosyası getirtilip incelenmeden ve gerektiğinde bekletici mesele yapılıp yapılmayacağı tartışılmadan eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalı
olup, hüküm bu nedenle bozulmalıdır.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün
(BOZULMASINA) 16.07.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

PAYLI MÜLKİYET ● TAHLİYE İSTEKLİ TAKİP YAPMA HAKKI**
ÖZET: Pay ve paydaş çoğunluğuna sahip olmayan malik
tek başına tahliye isteyemez.
Y.6.HD E.2012/11889 K.2012/11783 T.18.09.2012
İcra mahkemesince verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün
kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

* Kazancı Hukuk Sitesinden alınmıştır.
** Gönderen: Av. Erkul Bulut
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Davacı alacaklı tarafından davalı borçlu hakkında kira alacağının tahsili
amacıyla tahliye istekli olarak başlatılan icra takibi nedeniyle düzenlenen ödeme emrine davalı borçlu tarafından yasal sürede itiraz edilmesi üzerine davacı alacaklı icra mahkemesine başvurarak itirazın kaldırılması ve kiralananın
tahliye isteminde bulunmuştur. Mahkeme davanın kabulüne karar verilmiş,
karar davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
İcra takibinde ve davada dayanılan karara esas alınan 01.04.2009 başlangıç tarihli ve bir yıl süreli kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında bir
uyuşmazlık bulunmamaktadır. Kira sözleşmesi önceki malikler S. ve arkadaşları tarafından kiralayan sıfatıyla imzalamış, icra takibi ise kiralananın bulunduğu taşınmazda 28.04.2011 tarihinde pay satın alan paydaşlardan C. tarafından yapılmış, davada C. tarafından açılmıştır. Dava hakkı kamu düzeni ile
ilgili olup, mahkemece resen gözetilmesi gereken hususlardandır. Tahliye istekli takip yapma hakkı alacaklı sıfatıyla kiralayana ait olduğu gibi yeni malik
sıfatıyla da yapılabilir. Ancak, kiralanan taşınmaz paylı mülkiyet hükümlerine
tabi olup, yeni malik olan davacı pay ve paydaş çoğunluğuna sahip olmadığından tek başına tahliye isteyemez. Mahkemece tahliye isteminin aktif husumet
yokluğu nedeniyle reddine karar verilmesi gerekirken, kabulüne karar verilmesi doğru değildir. Öte yandan davacı icra takibinde tüm kira parasının tahsilini istemiş olup, kira parası alacağı bölünebilen alacaklardan olduğundan
mahkemece her paydaşın kendi payına isabet eder oranda talepte bulunabileceği hususu üzerinde durulmadan alacağa ilişkin istemin de tümden kabulü
yerinde değildir. Karar bu nedenlerle bozulmalıdır.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle kararın BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 18.09.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verilmiştir.

Yargıtay Kararları

359

KİRA SÖZLEŞMESİ ● KİRA BORCU*
ÖZET: İİK'in 269/2 maddesinde ödeme emrinin tebliği
üzerine borçlu yedi gün içinde itiraz sebeplerini 62. madde
hükümleri dahilinde icra dairesine bildirmeye mecburdur.
Borçlu itirazında kabul etmiş sayılır. İcra İflas Kanunu'nun
269/c maddesine göre borçlu akdi reddetmeyip kiranın
ödendiğini veya sair bir sebeple istenemeyeceğini bildirerek
itiraz etmiş ise, itirazını noterlikçe resen tanzim veya imzası
tasdik edilmiş veya alacaklı tarafından ikrar olunmuş bir
belge ile ispat etmeye mecburdur.
Y.6.HD E.2012/11544 K.2012/13460 T.17.10.2012
İcra mahkemesince verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün
kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Davacı alacaklı tarafından davalı borçlu aleyhine kira alacağının tahsili
amacı ile başlatılan icra takibine davalı borçlunun itiraz etmesi üzerine davacı
alacaklı icra mahkemesine başvurarak itirazın kaldırılması ve icra inkar tazminatı isteminde bulunmuştur. Mahkemece davanın reddine karar verilmesi
üzerine karar davacı alacaklı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı alacaklı, taraflar arasındaki 1.1.2000 başlangıç tarihli, üç yıl süreli kira sözleşmesine dayanarak davalı borçlu hakkında 27.12.2011 tarihinde
yapmış olduğu icra takibi ise aylık 6902 Eurodan 2011 Nisan – 2011 Aralık
ayları kirası 153431 TL.nin tahsilini talep etmiştir. Takibe yasal süresi içinde itiraz eden davalı borçlu, takip dayanağı kira sözleşmesinin geçersiz olduğunu, taraflar arasında geçerli olan sözleşmenin 10.11.1999 başlangıç tarihli
kira sözleşmesi olduğunu, buna göre kira bedellerinin ödendiğini ileri sürerek
10.11.1999 başlangıç tarihli kira sözleşmesini ibraz etmiştir. Davalı borçlu
itiraz üzerine açılan işbu davada da takip dayanağı kira sözleşmesinin teminat
amacıyla verildiğini savunmuştur. Mahkemece, hangi sözleşmenin geçerli olduğunun tesbiti yönünden uyuşmazlığın çözümünün yargılamayı gerektirdiği
değerlendirilerek davanın reddine karar verilmiştir.
İİK'in 269/2 maddesinde ödeme emrinin tebliği üzerine borçlu yedi gün
içinde itiraz sebeplerini 62. madde hükümleri dahilinde icra dairesine bildirmeye mecburdur. Borçlu itirazında kabul etmiş sayılır. İcra İflas Kanunu'nun
269/c maddesine göre borçlu akdi reddetmeyip kiranın ödendiğini veya sair
bir sebeple istenemeyeceğini bildirerek itiraz etmiş ise, itirazını noterlikçe resen tanzim veya imzası tasdik edilmiş veya alacaklı tarafından ikrar olunmuş
bir belgi ile ispat etmeye mecburdur.
*

Gönderen: Av. Ahmet Taraf
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Somut olayda; davalı borçlu süresinde verdiği itiraz dilekçesinde “takibe
dayanak kira sözleşmesinin geçerli olmadığını ileri sürmüş, teminat amacıyla
verildiğini savunmuştur. Takipte dayanılan sözleşmedeki imzasına bir itirazı
yoktur. İİK'in m.269/2 gereğince borçlu kiracı kira sözleşmesini ve imzasını
açıkça ve kesin olarak reddetmediğinden sözleşmeyi kabul etmiş sayılır. Akdi
reddetmeyen davalı borçlunun söz konusu savunmasını İİK'in 269/c maddesinde belirtilen belgelerle kanıtlaması gerekir. Davalı borçlu savunmasını İİK
269/c maddesinde belirtilen belgelerle kanıtlayamamış durumda olup mahkemece esasa ilişkin bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde uyuşmazlığın
çözümünün yargılamayı gerektirdiğinden bahisle davanın reddine karar verilmesi hatalı olmuştur.
Karar bu nedenle bozulmalıdır.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle kararın BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 17.10.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verilmiştir.

KİRACILIK SIFATININ TESPİTİ
●
İHTİYATİ TEDBİR KARARINA İTİRAZIN REDDİ
ÖZET: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 5737 sayılı
Vakıflar Kanunu'nun 79. maddesiyle değişik 75. maddesi
uyarınca Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait taşınmazlar
hakkında da 75. maddenin uygulanacağı kabul edilmiş
olup, bu değişiklik 27.02.2008 tarihinde, sözleşmenin
imzalanmasından önce yürürlüğe girdiğinden, davalı
kiralayan idarenin bu madde uyarınca taşınmazın bulunduğu
yerin mülki amirliğince tahliyesini isteyebileceğinden,
idarenin tasarruf hakkını kısıtlayacak şekilde tedbir kararı
verilmesi mümkün bulunmadığından davalı idarenin
itirazının kabulüne karar verilmesi gerekirken reddine karar
verilmesi doğru değildir.
Y.6.HD E.2012/8559 K.2012/14462 T.08.11.2012
Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı kiracılık sıfatının tesbiti-ihtiyati tedbir kararına itirazın reddi davasına dair
kaarr, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Davacı vekili dava dilekçesinde, müvekkilinin davalı idareye ait taşınmazda 08.10.2009 başlangıç tarihli kira sözleşmesi ile kiracı olarak bulunduğunu,
davalı idarenin 28.09.2011 tarihli ihtar mektubu ile kiralananın bulunduğu
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taşınmazın yatırım programına alındığından dolayı 2012 yılı için kira sözleşmesinin yenilenmeyeceğini ve 31.12.2011 tarihinde kiralananın teslimi gerektiğini bildirdiğini, kira sözleşmesinde taşınmazın yatırım programına alınması
durumunda tahliye edileceğine dair bir hüküm bulunmadığını, kiralanan taşınmazın 6570 Sayılı Yasa hükümlerine tabi olup bu yasada tahliye sebeplerinin
sayıldığını ve idarenin tahliye gerekçesinin yasa karşısında geçersiz olduğunu belirterek, telafisi güç zararlara maruz kalmamak için öncelikle davalının
31.12.2011 tarihinde kiralananın boş olarak teslim edilmesini içeren talebinin
dava sonuna kadar tedbiren durdurulmasına ve taraflar arasında düzenlenen
08.10.2009 tarihli kira akdi devam ettiğinden müvekkilinin kiracılığının tespiti ile davalının kiracılık sıfatına vaki müdahalesinin menine karar verilmesini
talep etmiştir. Mahkemece ara kararla dava sonuçlanıncaya kadar kiralananın
tahliyesinin tedbiren durdurulmasına karar verilmiş, karara davalı idare vekili
itiraz etmiş, davalı idare vekili müvekkilin idari işleminin 5737 sayılı Vakıflar
Kanunu'na uygun olduğunu, dava konusu yerin vakıflar genel müdürlüğünce
10.10.2011 tarihli kararı ile yatırım programına alındığını, müvekkil idarenin
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na tabi olarak sözleşme yaptığını belirterek
tedbir kararının kaldırılmasını talep etmiştir. Mahkemece itirazın reddine,
ihtiyati tedbir kararının devamına karar verilmiş, karar süresi içinde davalı
tarafından temyiz edilmiştir.
Dosyaya sunulan bilgi ve belgelerden dava konusu taşınmazın davalı idare tarafından 2886 Sayılı Yasa uyarınca ihale yoluyla 08.10.2009 başlangıç,
31.12.2010 bitiş tarihli kira sözleşmesi ile davacıya kiralandığı, kiralananın
bulunduğu taşınmazın Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 10.10.2011 tarih ve 573
sayılı kararı ile yatırım programına alındığı, davalı idarenin sözleşmenin sona
erdiği 31.12.2011 tarihinde taşınmazın tahliyesi ile boş olarak idareye teslimi
için davacı kiracıya bildirimde bulunduğu anlaşılmıştır.
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun 79.
maddesiyle değişik 75. maddesi uyarınca Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait taşınmazlar hakkında da 75. maddenin uygulanacağı kabul edilmiş olup, bu değişiklik 27.02.2008 tarihinde, sözleşmenin imzalanmasından önce yürürlüğe
girdiğinden, davalı kiralayan idarenin bu madde uyarınca taşınmazın bulunduğu yerin mülki amirliğince tahliyesini isteyebileceğinden, idarenin tasarruf
hakkını kısıtlayacak şekilde tedbir kararı verilmesi mümkün bulunmadığından davalı idarenin itirazının kabulüne karar verilmesi gerekirken reddine
karar verilmesi doğru değildir.
Karar bu nedenle bozulmalıdır.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK'ya 6217 Sayılı Kanun'la eklenen geçici 3. madde hükmü gözetilerek
HUMK'un 428. maddesi uyarınca kararın BOZULMASINA, istek halinde peşin
alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 08.11.2012 tarihinde kesin olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
MİRASÇILIK BELGESİ
ÖZET: Mahkemece nüfus kayıtlarında davacıların mirasçılık
belgesi verilmesini istediği A. ile A'nın doğum ve ölüm
tarihlerinin farklı olduğu göz ardı edilmiş, gerekli araştırma
ve soruşturma yapılmadan, davacılardan miras bırakanın
ölüm tarihini, ölüm ile geriye bıraktığı mirasçılarını
kanıtlamaya yarayacak tanık dahil tüm delilleri sorulup
saptanmamış, göstereceği deliller toplanmamış, davanın
sonucuna etkili nüfus kayıtları tam olarak getirtilmeden
hüküm verilmiştir. Eksik araştırma ve soruşturma ile hüküm
verilemez.
Y.7.HD E.2009/3569 K.2010/569 T.11.02.2010
Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtayca
duruşmalı olarak incelenmesi istenilmiş ve isteğin süresinde olduğu anlaşılmış ise de duruşma masrafları yatırılmadığından duruşma isteminin reddine,
dosyanın duruşmasız olarak incelenmesine karar verildi. Dosyadaki belgeler
okundu. Tetkik hakiminin raporu ve açıklamaları dinlendi. Gereği görüşüldü:
Dava mirasçılık belgesinin iptaliyle yeniden verilmesi istemine ilişkindir.
Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş ise de, yapılan araştırma ve
soruşturma, toplanan deliller hüküm vermeye yeterli değildir.
Bir davada sağlıklı bir sonuca varılabilmesi için, taraflardan delillerinin
sorulup saptanması, gösterilecek ve davanın sonucunu etkileyecek tüm delillerin eksiksiz toplanması, tanık gösterilmemişse tanıkların dinlenmesi, gerekirse keşif ve bilirkişi incelemesi yapılması, ilgili yerlerden gerekli belgelerin
getirtilmesi, daha sonra toplanan tüm delillerin birlikte değerlendirilerek sonucuna göre bir hüküm verilmesi gerekir.
4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 29. maddesi hükmünde; bir kimsenin sağ veya ölü olduğunu veya belirli bir zamanda ya da başka bir kimsenin
ölümünde sağ bulunduğunu ileri süren kimsenin iddiasını ispat etmek zorunda olduğu, 30. madde hükmünde de; doğum ve ölümün öncelikle nüfus sicilindeki kayıtlarla, nüfus sicilinde bir kayıt yoksa veya bulunan kaydın doğru
olmadığı anlaşılırsa her türlü delille kanıtlanabileceği belirtilmiştir.
Somut olaya gelince, dosya içeriğinde toplanan delillerden davacıların anneanneleri A'nın 1940 yılında vefat ettiğini, davalılar tarafından Bakırköy 4.
Sulh Hukuk Mahkemesi 2004/88-255 sayılı ilamı ile alınan mirasçılık belge-
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sinde bir çok gerçek mirasçısının gösterilmediğini öne sürerek dava açarak
nüfus aile kayıtlarını dosyaya sundukları, mahkemece taraflardan başkaca
delili olup olmadığı sorulmadan dosya üzerinde bilirkişi incelemesi yapıldığı
ve alınan bilirkişi raporuna dayanılarak davanın kabulüne karar verildiği, davacıların miras bırakan A'nın nüfusunda kayıtlı olmadıkları anlaşılmaktadır.
Miras bırakanın ölümü ile birlikte geriye kimleri mirasçı olarak bıraktığını,
kendilerinin de mirasçı olduklarını kanıtlama yükünün davacıların üzerinde
olduğu ve bu hususları her türlü delille kanıtlama hakları bulunduğu kuşkusuzdur. Ne var ki, mahkemece nüfus kayıtlarında davacıların mirasçılık belgesi verilmesini istediği A. ile A'nın doğum ve ölüm tarihlerinin farklı olduğu göz
ardı edilmiş, gerekli araştırma ve soruşturma yapılmadan, davacılardan miras
bırakanın ölüm tarihini, ölüm ile geriye bıraktığı mirasçılarını kanıtlamaya
yarayacak tanık dahil tüm delilleri sorulup saptanmamış, göstereceği deliller
toplanmamış, davanın sonucuna etkili nüfus kayıtları tam olarak getirtilmeden hüküm verilmiştir. Eksik araştırma ve soruşturma ile hüküm verilemez.
Hal böyle olunca mahkemece az yukarıda açıklanan doğrultuda araştırma
ve soruşturma yapılarak ilgili Nüfus Müdürlüklerinden gerekli bilgi ve belgeler
getirtilmeli, davacılardan delilleri sorulup saptanmalı, gösterecekleri deliller
toplanmalı, daha sonra toplanan ve toplanacak tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna göre bir hüküm verilmelidir.
Mahkemece böylesine bir araştırma ve soruşturma yapılmadan usule de
aykırı olacak biçimde eksik araştırma ve soruşturma ile yazılı şekilde hüküm
kurulması isabetsiz, davacının temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görüldüğünden kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan 81,20 TL. temyiz
harcının istek halinde davacı tarafa iadesine, 11.02.2010 gününde oybirliği ile
karar verildi.
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MUHDESAT KAVRAMI
●
MEVCUT YAPIDA ONARIM VE İYİLEŞTİRME
ÖZET: Binada önceden yapılmış olan ve çamaşırhane
olarak kullanılan dairelerin tadilat neticesinde tam kata
dönüştürülmesi binaya yeni bir muhdesat ilave edilmesi
anlamında değildir.
Burada mevcut muhdesatın daha iyi hale getirilmesinden ve
bundan doğan iyileştirme giderleri alacağının doğmasından
söz edilebilecektir.
Y.7.HD. E.2011/6136 K.2012/991 T.21.02.2012
Dava ıslah edilmiş haliyle taşınmaz üzerinde bulunan muhdesatın bağımsız bölümlerinin aidiyetinin tespiti istemine ilişkindir.
Mahkemece davanın kabulüne, dava konusu mahdesatın 7, 8 ve 9 numaralı bağımsız bölümlerinin davacı tarafın miras bırakanı tarafından meydana
getirildiğinin tespitine karar verilmiş, hüküm davalılardan A, E. ve E. tarafından temyiz edilmiştir.
1- Tapuda kayıtlı ve taraflar arasında ortaklığın giderilmesi davasına konu
olduğu belirlenen (..) ada (..) parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan bina
niteliğindeki muhtesatın çatı katında yer alan 9 numaralı dairenin davacıların
miras bırakanı tarafından meydana getirildiği, mahkemece yapılan keşif, uygulama ve toplanıp değerlendirilen delillerle belirlenmiştir. Bu nedenler ve hükümde gösterilen diğer gerekçelere göre davalı tarafın buna ilişen ve aşağıdaki
bendin dışında kalan sair temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Davalı tarafın muhdesatın üçüncü katında bulunan 7, 8 numaralı bağımsız bölümleri yönünden verilen hükme yönelik temyiz itirazlarına gelince,
taşınmaz üzerinde daha önce mevcut bulunan bir muhtesata yeni bölümler ilave edilmesi veya mevcut muhtesatın yeni bölümler ilave edilmesi veya mevcut
mahtesatın bakım ve onarımının yaptırılması bağımsız bir muhtesat meydana
getirme niteliğinde olmayıp mevcut muhtesatın daha kullanılır hale gelmesini,
bir başka deyişle muhtesattan sağlanacak faydanın artmasını sağlayan işlerdir. Mevcut muhtesata yeni bölümler ilave edilmesi veya mevcut muhtesatın
bakım ve onarımının yaptırılması muhtesatın bu işleri yapan kişiye ait olması
sonucunu doğurmaz. Bu tür işlerin yapılması için harcanan giderler muhtesatın değerini artıran faydalı ve zorunlu giderlerdendir. İyileştirici nitelikteki
bu giderleri tek başına karşılayan taşınmaz malik ya da maliklerinin koşullarının varlığı halinde bu giderlerden paylarına düşen kısmını BK. 61 ve onu
izleyen maddeleri hükmüne ve sebepsiz zenginleşme kurallarına göre açacağı
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eda nitelikli bir alacak davası ile taşınmazın diğer maliklerinden isteyebileceği
tartışmasızdır. İyileştirme giderlerini yapan taşınmaz malik ya da maliklerinin
taşınmazın ortaklığınının giderilerek satılması ve muhtesatttan yararlanmalarının son bulması ile istenebilir hale gelecek bu giderler için eda nitelikli
alacak davası açma hakkı mevcut iken önceden açacağı bir dava ile iyileştirme
giderlerinin tespitini istemekte hukuki yararı bulunduğundan da söz edilemez.
Duraksamadan belirtmek gerekir ki hukuki yarar dava koşuludur.
Somut olaya gelince; mahkemece dinlenen tanık anlatımlarından dava konusu 7 ve 8 numaralı dairelerin öncesinde çamaşırhane olarak çekme kat niteliği ile var olduğu, daha sonra bu kısımların tadilat neticesinde terastan tam
kata çevrildiği anlaşılmaktadır.
Şu halde, mahkemece muhdesat olarak tespitine karar verilen 7 ve 8 numaralı bağımsız bölümler yönünden yapılan harcamaların yeni bir muhdesat
meydana getirme olmayıp, az yukarıda açıklandığı üzere iyileştirme gideri niteliğinde olduğu kuşkusuzdur.
Hal böyle olunca; mahkemece dava konusu 7 ve 8 numaralı bağımsız bölümlere yönelik davada hukuki yarar bulunmadığı gerekçesiyle davanın bu istem kalemleri yönünden reddine karar verilmesi ve davanın kısmen kabulü
sonucunu doğuracak şekilde hüküm kurulması gerekirken, davanın niteliğinde ve delillerin taktirinde yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm verilmesi
isabetsiz, davalıların temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görüldüğünden
kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde ilgililerine iadesine, Yargıtay duruşmasında kendisini vekil ile temsil ettiren davalılar
yararına taktir ve tespit olunan 900.00 TL.vekalet ücretinin davacı tarafından
alınarak temyiz eden davalılara verilmesine 21.02.2012 gününde oybirliği ile
karar verildi.

YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ
TASARRUFUN İPTALİ ● İLAMIN İCRASI ● KESİNLEŞME KOŞULU*
ÖZET: Tasarrufun iptaline ilişkin ilamın icrası için
kesinleşme koşulu aranmaz.
Y.8.HD E.2012/3729 K.2012/3956 T.08.05.2012
Alacaklı vekili tarafından borçlu aleyhinde, Asliye Hukuk Mahkemesi'nin
tasarrufun iptaline ilişkin ilamına dayalı olarak, ilamların icrası yolu ile takibe
başlanılmış, örnek 4-5 nolu icra emrinin tebliği üzerine, borçlu İcra Mahkemesine başvurarak, takip dayanağı ilamın kesinleşmeden icraya konulamayacağını belirterek takibin iptalini talep etmiştir. İcra mahkemesi ilamın gayrimenkulün aynına ilişkin olduğu, kesinleşmeden icra olunamayacağı gerekçesi
ile talebin kabulüne karar verilmiştir. Kararın alacaklı vekilince temiz edildiği
anlaşılmaktadır.
HMK'nın 367/2. maddesi gereğince gayrimenkule ve buna ilişkin aynı haklara ilişkin hükümler kesinleşmedikçe icra edilemezler. Buna karşılık gayrimenkulün aynına ilişkin olmayan (gayrimenkul üzerindeki kişisel “şahsi”
haklara yönelik) ilamların icraya konulabilmesi için bunların kesinleşmesine
gerek yoktur.
Somut olayda, takip dayanağı ilam İİK'in 277 ve müteakip maddelerine
göre alınmış tasarrufun iptaline ilişkin bir ilamdır. Aynı Yasa'nın 283. maddesine göre taşınmazın tasarrufun iptaline konu edilmesi üçüncü şahıs üzerindeki kaydın tashihine mahal olmadan borçlunun tasarrufa konu ettiği taşınmazdan alacaklıya haciz ve satışını isteyebilme hakkı verdiğinden taşınmazın aynı
ile ilgili değil şahsi hak doğurucu niteliktedir. HMK'nın 367/2. maddesi kapsamında kalmadığından dayanak ilamın icrası için kesinleşme şartı aranmaz.
Bu durumda mahkemece şikayetin reddi yerine, yazılı gerekçeyle kabulü
ile takibin iptali yönünden hüküm kurulması isabetsizdir.
SONUÇ
Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'in 366 ve HUMK'un 438. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 08.05.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

*

Gönderen: Avukat Hulki Özel Mersin Barosu

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
İŞVERENİN FESHİ ● İHBAR ÖNELİ
●
İHBAR ÖNELİ İÇİNDE İKİNCİ FESİH*
ÖZET: İşverenin fesih bildirimiyle işçinin iş akdi
feshedilmiş ve ihbar öneli verilmiş ise, ihbar öneli içindeki
davranışlarından dolayı işçinin hizmet akdinin tekrar
feshedileceğinden söz edilemez. İşverenin ilk fesih
bildirimiyle fesih gerçekleşmiştir.
Y.9.HD E.2007/23468 K.2007/26738 T.17.09.2007
Davacı işçi, iş sözleşmesinin geçerli sebep olmadan sendikal nedenle feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliği ile işe iadesine ve buna bağlı tazminat
ile boşta geçen süre ücretinin hüküm altına alınması isteğinde bulunmuştur.
Davalı işveren iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğini belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece, davacının iş sözleşmesinin haksız olarak feshedildiği gerekçesi ile davacının işe iade isteğinin kabulüne karar verilmiştir.
Davacı işçi, davalıya ait işyerinde mutfak şefi olarak çalışmakta iken, iş
sözleşmesinin 20.01.2006 tarihli fesih bildirimi ile “İşyerimizin bulunduğu binanın, otel olarak renove edilmesi için inşaata başlanmıştır. Otelin projelerinde bir İtalyan restoranının bulunmaması nedeniyle, iş sözleşmeniz İK'nın 17.
maddesi uyarınca yasal haklarınız ödenmek suretiyle 31.03.2006 tarihinde
feshedilecektir.” Denilmek suretiyle feshedildiği doya içeriğinden anlaşılmaktadır.
Davacının ihbar önelini kullandığı sırada bu defa 16.02.2006 tarihli fesih
bildirimi ile önel içindeki davranışlarından dolayı iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiği bildirilmiştir.
Davacı 20.01.2006 tarihli fesih bildiriminin geçerli nedene dayanmadığını
ileri sürerek işe iade talep etmesine rağmen mahkemece önel içinde iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğini belirten ikinci feshe yönelik araştırma ve
inceleme yapılarak sonuca gidilmiştir. Dava konusu yapılmayan sonraki fesih
bildirimi çerçevesinde inceleme yapılarak hüküm kurulmuş olması hatalı olmuştur. Yapılacak iş; 20.01.2006 tarihli fesih bildiriminde belirtilen neden
kapsamında taraflardan delillerini istemek, gerekirse keşif yapılarak işyeri*

Gönderen: Avukat Şevket Güney Bigat
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nin kapanıp kapanmadığı, işverenin başka işyerlerinin bulunup bulunmadığı
feshe son çare olarak bakılıp bakılmadığı araştırılarak sonucuna göre karar
vermekten ibarettir. Eksik incelem ile yazılı şekilde karar verilmiş olması hatalıdır.
SONUÇ
Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin
alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 17.09.2007 gününde oybirliği ile karar verildi.

İŞÇİNİN ÜCRETSİZ İZİNE ÇIKARILMASININ SONUÇLARI
ÖZET: İşverenin işçiye ücretsiz izin vermesi fesih
anlamında olup, bu durumda işçi kıdem ve ihbar
tazminatına hak kazanacaktır.
İşçinin başka yerde iş bulması bu sonucu değiştirmez.
Y.9.HD E.2007/1333 K.2008/33412 T.04.12.2008
Davacı iş aktinin işveren tarafından haksız olarak sona erdirildiğini ileri
sürerek kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı isteklerinde
bulunmuştur.
Davalı davacının güvenlik elemanı olarak çalıştığı S. Hotel yönetiminin
davacının çalıştırılmayacağının bildirildiğini, bunun üzerine davacıyı ücretsiz
izne ayırdıklarını bunu davacının da kabul ederek ücretsiz izin kağıdını imzaladığını, davacının beş gün sonra O. Hotelde iş bularak işe başladığını öğrendiklerini defalarca aramasına rağmen davacının cep telefonuna çıkmadığını,
davacının izinli iken başka bir yerde işe başlamasının fesih nedeni olduğunu
ancak iş aktini feshedenin davacı olduğunu, 10.04.2004 de şirketten izinli olarak ayrıldıktan sonra 21.04.2004 de kendisini büroya çağırarak 30.04.2004
de S.V. Antalya Otelinde işe başlamasının tebliğ edilmek istendiğini ancak davacının bu tebliğ belgesini imzalamaktan kaçındığını bürodan ayrıldığını ve
herhangi bir tazminat talebinde bulunmadığını belirterek davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.
Mahkemece davacının en son çalıştığı S. Hotel yönetimi davacıyı istenmeyen personel ilan etmiş ve davalı şirketten bu personeli değiştirmesini istemiştir. Bu nedenle davacının çalışacağı yer kalmamıştır. Davalı işveren kendisine
yeni çalışacak yer buluncaya kadar davacıya yirmi gün ücretsiz izin teklifinde
bulunmuş, davacı da bunu kabul etmiştir. Hatta davalı işveren davacının iş
aktini 10.04.2004 tarihine kadar feshetmeyerek maaş ödemeye devam etmiştir. Davalı işveren davacıyı zorunlu nedenle ücretsiz izne çıkarmak zorunda
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kalmıştır. Önerilen yirmi günlük ücretsiz izin süresi de makul bir süredir.
Ancak davacı daha sonra başka bir şirkette iş bulduğundan ve davalı işverenin
bulduğu yeni işi kabul etmediğinden iş akti sona ermiştir. İş akti işveren tarafından değil, davacı tarafından feshedilmiştir gerekçesi ile davacı isteklerinin
reddine karar verilmiştir.
Karar davacı tarafça temyiz edilmiştir.
Taraflarca dosyaya sunulan deliller, işyeri kayıtları, tanık anlatımları, bilirkişi raporu vs.dir. Belirtilen deliller birlikte değerlendirildiğinde, kökleşmiş
içtihatlarımıza göre işverenin işçiye ücretsiz izin vermesi fesih niteliğindedir.
Ücretsiz izne çıkarılan davacı işçinin bir başka yerde iş bulması bu somut
hukuki olguyu değiştirmez. Öte yandan, davalı şirketin davacı işçiye başka bir
iş bulamamasının külfeti işçiye yüklenemez. Ücretli izin belgesinin işçi tarafından imzalanması, tebliğ niteliğindedir. Yoksa kabul anlamına gelmez.
Yukarıda açıklanan gerekçe ile davacının isteklerinin kabulü gerekirken
reddi hatalıdır.
SONUÇ
Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten (BOZULMASINA) 04.12.2008
tarihinde oybirliği ile karar verildi.

KIDEM TAZMİNATI
●
SİGORTA PRİMLERİNİN GERÇEK ÜCRET ÜZERİNDEN
YATIRILMAMASI
ÖZET: İşçinin sigorta primlerinin hiç yatırılmaması veya
eksik bildirilmesi işçinin sosyal güvenlik hakkını ilgilendiren
bir durum olsa da Dairemizin 1475 Sayılı Yasa döneminde
istikrar kazanmış olan görüşü 4857 sayılı İş Kanunu
döneminde de devam etmekte olup, sigorta primlerinin
hiç yatırılmaması, eksik yatırılması veya düşük ücretten
yatırılması hallerinde de işçinin haklı fesih imkanı vardır.
Y.9.HD E.2009/16464 K.2011/17203 T.09.06.2011
Davalı davalı işyerinde günde 11 saat çalıştığını, 1080 TL. net ücret aldığı halde SGK'ya asgari ücretle çalıştığının bildirildiğini bunun düzeltilmesini
istediği halde düzeltilmeyince iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğini ileri
sürerek kıdem tazminatı ve bazı işçilik alacakları isteğinde bulunmuştur.
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Davalı davacının 11.05.2006 tarihinde istifa ettiğini, ihbar öneli kullanırken süre dolmadan 28.05.2006 günü işe gelmediğini, sigorta primlerinin eksik
yatırlmadığını 500 TL.net ücret aldığını savunmuştur.
Mahkemece bant şefi olan davacının 700 TL. net ücret aldığı, davacının
11.05.2006 tarihli dilekçe ile istifa ettiği, ihbar süresini tamamlamak için çalışmaya devam ederken işyerini terk ettiği ve ihtarname göndererek istifaya
geçerli neden oluşturmaya çalıştığı bu nedenle ikinci feshin geçerli olmadığı
gerekçesiyle kıdem tazminatı reddedilip diğer istekler kısmen hüküm altına
alınmıştır.
Kararı yasal süresi içinde taraflar temyiz etmiştir.
1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının tüm davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında
kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-İşçinin ödenmeyen işçilik hakları sebebiyle iş sözleşmesini haklı olarak
feshedip feshetmediği, taraflar arasında uyuşmazlık konusudur.
İşçinin emeğinin karşılığı olan ücret işçi için en önemli hak, işveren için
en temel borçtur. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 32/4. maddesinde ücretin en geç
ayda bir ödeneceği kurala bağlanmıştır. Yine İş Kanunu'nda, 5953 sayılı Basın
İş Kanunu'nun 14. maddesinde öngörüldüğü gibi ücretin peşin ödeneceği öngörülmemiştir. Buna göre, aksi bireysel yada toplu iş sözleşmesinde kararlaştırılmadığı sürece işçinin ücreti bir ay çalıştıktan sonra ödenmelidir.
Ücreti ödenmeyen işçinin bu ücretini işverenden dava yada icra takibi gibi
yasal yollardan talep etmesi mümkündür.
1475 sayılı İş Kanunu döneminde bunun dışında toplu olarak hareket etmemek ve kanun dışı grev kapsamında sayılmamık kaydıyla Borçlar Kanunu'nun
81. maddesi uyarınca ücreti ödeninceye kadar iş görme edimini ifa etmekten,
yani çalışmaktan kaçınabileceğini kabul edilmekteydi. 4857 sayılı İş Kanunu'nda
ücret daha fazla güvence altına alınmış ve işçi ücretinin 20 gün içinde ödenmemesi durumunda işçinin iş görme edimini yerine getirmekten kaçınabileceği
açıkça düzenlenmiş ve bunun toplu bir nitelik kazanması durumunda dahi, kanun dışı grev sayılamayacağı kurala bağlanmıştır.
Ücreti ödenmeyen işçinin alacağı konusunda takibe geçmesi ya da ücreti
ödeninceye kadar iş görme edinimi yerine getirmekten kaçınması, iş ilişkisinin
devamında bazı sorunlara yol açabilir. Bu bakımdan, işverenle bir çekişme içine girmek istemeyen işçinin, haklı nedene dayanarak iş sözleşmesini feshetme
hakkı da tanınmıştır.
İşçinin ücretinin kanun veya sözleşme hükümlerine göre ödenmemesi işçiye bu imkanı verir. Ücretin hiç ya da bir kısmının ödenmemiş olması bu
konuda önemsizdir.
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Ücretin ödenmediğinden söz edebilmek için işçinin yasa ya da sözleşme
ile belirlenen ücret ödenme döneminin gelmiş olması ve işçinin bu ücrete hak
kazanmış olması gerekir. (Yargıtay 9.HD 18.01.2010 gün , 2008/14546 E. 2010/193 K.)
4857 sayılı İş Kanunu'nun 24/II-e bendinde sözü edilen ücret, geniş anlamda ücret olarak değerlendirilmelidir. İkramiye, primi, yakacak yardımı, giyecek
yardımı, fazla mesai, hafta tatili, genel tatil gibi alacakların da ödenmemesi işçiye haklı fesih imkanı verir. (Yargıtay 9HD. 16.07.2008 gün 2007/22062 E. 2008/16398 K.)
İşçinin ücretinin işverenin içine düştüğü ödeme güçlüğü nedeniyle ödenememiş olmasının sonuca bir etkisi yoktur. İşçinin ücretinin bir kısmını İş Kanununun 33. maddesinde öngörülen ücret garanti fonundan alabilecek olması
da işçinin fesih hakkını ortadan kaldırmaz.
Bireysel iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan ayni yardımların yerine getirilmemesi de (erzak yardımı, kömür yardımı gibi) bu madde kapsamında değerlendirilmeli ve işçinin haklı fesih imkanı kabul edilmelidir.
İşçinin sigorta primlerinin hiç yatırılmaması veya eksik bildirilmesi işçinin
sosyal güvenlik hakkını ilgilendiren bir durum olsa da Dairemizin 1475 Sayılı
Yasa döneminde istikrar kazanmış olan görüşü 4857 sayılı İş Kanunu döneminde de devam etmekte olup, sigorta primlerinin hiç yatırılmaması, eksik
yatırılması veya düşük ücretten yatırılması hallerinde de işçinin haklı fesih
imkanı vardır. (Yargıtay 9HD. 18.01.2010 gün, 2009/24286 E. 2010/74 K.)
Somut olayda davacı 11.05.2006 tarihli istifa dilekçesi ile işten ayrılmak
istediğini bildirmiştir. Ancak davacının ihbar öneli kullanmak istediğine ilişkin dosyada herhangi bir belge olmadığı gibi davacının istifa dilekçesinin haklı
nedenle işten ayrılmaya yönelik olduğu 28.06.2006 tarihli fesih bildiriminden
de anlaşılmaktadır. Davacının gerçek ücretinin SGK'ya eksik bildirildiği dosya
kapsamından bellidir. Bu nedenle iş sözleşmesinin davacı tarafından haklı nedenle feshedildiği anlaşıldığından kıdem tazminatı isteğini kabulü gerekirken
yazılı şekilde reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ
Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin
alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 09.06.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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GİDER AVANSI ● DELİL İKAMESİ AVANSI ● DAVA ŞARTI*
ÖZET: Mahkeme dava şartı olarak belirlediği gider
avansına yönelik ara kararında gider avansım oluşturan
harç, tebligat gibi gider gerektiren işlemleri kalem kalem
açıklamalı, her kalemin miktarını ayrı ayrı göstermeli, dava
şartına yönelik gider avansı ile ilgili olarak verilen kesin
sürede yatırılmamasının sonuçlarını da duruşma zaptına
açıkça yazmalıdır. Ayrıca bu avans dışında delil ikamesine
yönelik avans isteniyor ise HMK'nın 115, maddesine göre
değil, 324. maddesine göre işlem yapmalıdır.
Y.9.HD E.2012/10115 K.2012/9215 T.20.03.2012
Davacı, ücret, ikramiye ile fazla mesai ücreti alacaklarının ödetilmesine
karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkemece, davayı reddetmiştir.
Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla,
dava dosyası için Tetkik Hakimi U. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten
sonra dosya incelendi, gereği konuşulup, düşünüldü:
A. Davacı İsteminin Özeti:
Davacı ödenmeyen ücret, ikramiye ve fazla çalışma alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
B. Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.
C. Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, verilen kesin süre içerisinde gider avansının yatırılmaması
nedeniyle dava şartı yokluğundan davanın karar verilmiştir.
D. Temyiz:
Kararı davacı temyiz etmiştir.
E. Gerekçe:
Mahkemece 04.10.2011 tarihli celsede “Davacı vekiline gider avansı ile ilgili olarak eksik olarak yatırılan avansın iki hafta içinde ikmal edilmesi için
kesin süre verilmesine” şeklinde ara karar ile davacıdan gider avansı talep
edilmiştir. Davacının kesin süre içerisinde gider avansını yatırmaması nedeniyle dava şartı yokluğundan dava reddedilmiştir.
*

Not: Bu karar Çalışma ve Toplum Dergisi'nin 2012/4.sayısından alınmıştır.
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Dava 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (HUMK) döneminde
01.04.2011 tarihinde açılmıştır. Davanın açıldığı tarih itibariyle gider avansı
alınmasına yönelik bir düzenleme mevcut değildir.
01.10.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) 114/g maddesinde gider avansı dava şartı olarak düzenlenmiştir.
6100 sayılı HMK 448. maddesine göre “Bu kanun hükümleri, tamamlanmış işlemleri etkilememek kaydıyla derhal uygulanır.” 450. maddesinde “(1)
18.06.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ek ve
değişiklikleri ile birlikte tümüyle yürürlükten kaldırılmıştır.” Düzenlemesi
mevcuttur.
Anılan düzenlemelerden de anlaşılacağı üzere 6100 sayılı HMK hükümleri
tamamlanmış işlemleri etkilememek kaydıyla derhal yürürlüğe girecektir.
1986 sayılı HUMK döneminde açılan davalara ilişkin olarak eski kanun
hükümlerinin uygulanması istisnai olarak HMK geçici 1 ve 2.maddelerinde
düzenlenmiştir. Buna göre, 6100 sayılı HMK'nın yargı yolu ve göreve ilişkin
hükümleri ile senetle ispat, istinaf ve temyiz ile temyizde duruşma yapılmasına ilişkin parasal sınırlarla ilgili hükümleri Kanunun yürürlüğe girmesinden
önceki tarihte açılmış olan dava ve işlerde uygulanmaz. 1086 Sayılı Kanun'un
yürürlükte olduğu dönemde usulüne uygun olarak düzenlenmiş bulunan senetler, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra da geçerliliklerini korur.
Kanun açıkça bir istisna getirmediğine göre dava şartı olarak düzenlenen
gider avansının alınması kuralının 1086 sayılı HUMK döneminde açılan derdest davalarda da uygulanması gerekecektir.
Dava şartları, mahkemenin davanın esası hakkında yargılamanın devamı
için gerekli olan şartlardır. Diğer bir anlatımla; dava şartları, dava açılabilmesi
için değil mahkemenin davanın esasına girebilmesi için aranan kamu düzeni
ile ilgili zorunlu koşullardır.
HMK'nın 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 eksikliğin giderilmesi için kesin süre verilmesi gerekir. Bu süre içinde dava şartı eksikliği
tamamlanmaz ise dava, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddedilmelidir.
HMK'nın 120. maddesinde gider avansı düzenlenmiştir.
Buna göre “Davacı, yargılama harçları ile her yıl Adalet Bakanlığı'nca çıkarılacak gider avansı tarifesinde belirlenecek olan tutan, dava açarken mahkeme veznesine yatırmak zorundadır. Avansın yeterli olmadığının dava sırasında
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anlaşılması halinde, mahkemece, bu eksikliğin tamamlanması için davacıya
iki haftalık kesin süre verilir.”
30.09.2011 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesinin I. maddesinde tarifenin amacının dava açılırken mahkeme veznesine yatırılacak olan gider avansının miktarı ile avansın
ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek olduğu açıklanmıştır. Tarifenin
6. maddesinde “Bu Tarifenin yürürlüğe girmesinden önce açılmış olan davalarda, tamamlanmış işlemleri etkilememek kaydıyla, Hukuk Muhakemeleri
Kanunu'nun 120. maddesinin ikinci fıkrasına göre gider avansı ikmal ettirilir.”
Düzenlemesi getirilmiştir.
Anılan düzenlemelerden ve dava şartı müessesesinden gider avansının davanın açılması sırasında alınmasının şart olmadığı, mahkemenin sonradan
bu eksikliği kesin süre vererek ikmal ettirebileceği anlaşılmaktadır. Buradan
hareketle 1086 sayılı HMK.döneminde açılmış olsa da, istisnai hüküm bulunmaması nedeniyle davanın her aşamasında aranan gider avansı dava şartının
HMK 114/g, 115/2 ve 120 maddeleri gereği gözetilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır.
Davanın açıldığı tarihte eksik veya hiç gider alınmamış olsa bile gider avansı dava şartı olmakla hüküm verilinceye kadar ikmal ettirilebilir. İster gider
avansı isterse tamamlama avansı olarak tanımlansın ikmal edilmesi gereken
paranın hukuk yargılamasındaki nitelemesi dava şartı olarak gösterilen gider
avansıdır. Gider avansının yatırılmaması veya ikmal edilmemesi halinde dava
usulden reddedilecektir.
Ancak Kanun'un 324. maddesinde delil ikamesi avansı, 325. maddesinde
ise resen yapılması gereken işlemlerde giderler düzenlenmiştir.
324. madde gereğince “Taraflardan her biri ikamesini talep ettiği delil için
mahkemece belirlenen avansı, verilen kesin süre içinde yatırmak zorundadır.
Taraflar birlikte aynı delilin ikamesini talep etmişlerse, gereken gideri yarı
yarıya avans olarak öderler. Taraflardan birisi avans yükümlülüğünü yerine
getirmezse, diğer taraf bu avansı yatırabilir. Aksi halde talep olunan delilin
ikamesinden vazgeçilmiş sayılır. Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edemeyeceği dava ve işler hakkındaki hükümler saklıdır.”
325.maddeye göre ise “Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edemeyeceği
dava ve işlerde, hakim tarafından resen başvurulan deliller için gereken giderlerin, bir haftalık süre içinde taraflardan birisi veya belirtilecek oranda her ikisi tarafından ödenmesine karar verilir. Belirlenen süre içinde bu işlemlere ait
giderleri karşılayacak miktarda avans yatırılmazsa, ileride bu gideri ödemesi
gereken taraftan alınmak üzere Hazineden ödenmesine hükmedilir.”
HMK'nın 120. maddesindeki gider avansı ile ilgili düzenlemenin 324. maddedeki delil ikamesi için avans kuralı ile birlikte değerlendirilmesi ve dava
şartı olan gider avansının delillerin ikamesi dışındaki yargılama giderleri için
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dikkate alınması gerekir. Dolayısı ile delil ikamesi için alınacak avans ile dava
şartı olan gider avansının birbirinde ayrılması, delillerin ikamesi için alınacak
avansın gider avansı içinde yer almaması zorunludur.
Tanık dinlenmesi, bilirkişi raporu alınması ve keşif ideri gibi delil ikamesine yönelik giderlerin gider avansı içinde değerlendirilmesi olanağı HMK'nın
324. maddesi düzenlemesi karşısında yoktur. Ayrıca delil ikamesi avansının
da ispat külfetine göre taraflara yükletilmesi gerekir. Diğer yandan örneğin
resen hesap raporu alınacaksa giderin 325.maddesi kapsamında değerlendirilmesi isabetli olacaktır.
Mahkemenin gider avansı alınması tespitine ilişkin yorumu ve uygulaması
açıklanan gerekçelerle yerindedir.
Ancak, yukarıda açıklandığı üzere dava şartı olarak öngörülen düzenlemenin davanın reddine yol açması nedeniyle mahkemece gider avansı ile delillerin ikamesine yönelik avans ayrılmalı, gider avansının da nelerden ibaret
olduğu net olarak belirlemeli ve tarafa da hem gider avansının hem de delil
ikamesi avansının hukuki sonuçları konusunda uyan yapılmalıdır.
Somut olayda mahkeme eksik gider avansının ikmal edilmesi hususunda
davacıya iki haftalık kesin süre vermiş ise de, talep edilen giderlere nelerin
dahil olduğu, bu giderler içinde delil ikamesine yönelik gider olup olmadığı ve
miktarı belirtilmemiştir. Dolayısı ile talep edilen giderin, gider avansı veya delil
ikamesi avansı olup olmadığı denetlenememektedir. Zira yukarıda açıklandığı
gibi gider avansı dava şartı iken, delil ikamesi avansı dava şartı olarak nitelendirilemeyecektir. Delil ikamesi avansının verilen kesin süre içinde yatırılmaması davanın dava şartı yokluğu ile reddine neden teşkil etmez. Taraf belirtilen
süre de delil avansı giderini yatırmazsa dayandığı o delilden vazgeçmiş sayılır.
Mahkeme dava şartı olarak belirlediği gider avansına yönelik ara kararında gider avansım oluşturan harç, tebligat gibi gider gerektiren işlemleri kalem
kalem açıklamalı, her kalemin miktarını ayrı ayrı göstermeli, dava şartına yönelik gider avansı ile ilgili olarak verilen kesin sürede yatırılmamasının sonuçlarını da duruşma zaptına açıkça yazmalıdır. Ayrıca bu avans dışında delil
ikamesine yönelik avans isteniyor ise HMK'nın 115. maddesine göre değil, 324.
maddesine göre işlem yapmalıdır.
Yazılı şekilde uygulama yapılmadan soyut kesin süre verilerek dava şartı
noksanlığından davanın reddine karar verilmesi hatalı olup kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.
SONUÇ
Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin
alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 20.03.2012 gününde oybirliği ile karar verildi.
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GÜNDE YİRMİDÖRT SAAT ÇALIŞMA ● ÜCRET TESPİTİ
●
HESAPLAMA YÖNTEMİ*
ÖZET: Yirmidört saat çalışan bir işçinin dinlenme arası
dışında ondört saat fiili mesai yapacağı yerleşik Yargıtay
uygulamasıdır.
Haftada kırkbeş saat aşılmasa da gün içinde onbir saati
aşan çalışmalar fazla çalışma sayılır.
Fazla çalışmalar son ücrete göre değil, ait olduğu dönemin
ücretine göre hesaplanmalıdır.
Geçmiş dönem ücretlerinin bilinmemesi halinde, bilinen
ücretin asgari ücrete oranı yapılarak geçmiş dönem
ücretleri belirlenir.
Parçabaşı veya yüzde usulüyle çalışılan yerlerde, fazla
çalışmalar saat ücreti yüzde elli arttırılarak değil, sadece
yüzde elli artırım esas alınarak hesaplanır.
Y.9.HD E.2009/44386 K.2012/16112 T.08.05.2012
1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalıların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz
itirazları yerinde değildir.
2- Fazla çalışma ücretlerinin hesabı konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır.
4857 sayılı İş Kanunu'nun 41. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, fazla
çalışma saat ücreti, normal çalışma saat ücretinin yüzde elli fazlasıdır. İşçiye
fazla çalışma yaptığı saatler için normal çalışma ücreti ödenmişse, sadece kalan yüzde elli kısmı ödenir.
Kanunda öngörülen yüzde elli fazlasıyla ödeme kuralı nispi emredici niteliktedir. Tarafların sözleşmeyle bunun altında bir oran belirlemeleri mümkün
değilse de, daha yüksek bir oran tespiti olanaklıdır.
Fazla çalışma ücretinin son ücrete göre hesaplanması doğru olmayıp, ait
olduğu dönem ücretiyle hesaplanması gerekir. Yargıtay kararları da bu yöndedir. (Yargıtay 9.HD.16.02.2006 gün 2006/20318 E. 2006/3820 K.) Bu durumda fazla çalışma ücretlerinin hesabı için işçinin son ücretinin bilinmesi
yeterli olmaz. İstek konusu dönemler açısından da ücret miktarlarının tespit
edilmesi gerekir. İşçinin geçmiş dönemlere ait ücretinin belirlenememesi halinde, bilinen ücretin asgari ücrete oranı yapılarak buna göre tespiti gerekir.
*

Birleşik Metal İş Sendikası tarafından yayımlanan Çalışma ve Toplum Dergisi'nin 2012/4
sayısından alınmıştır.
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Ancak işçinin işyerinde çalıştığı süre içinde terfi ederek çeşitli unvanlar alması
veya son dönemlerde toplu iş sözleşmesinden yararlanılması gibi durumlarda,
meslek kuruluşundan bilinmeyen dönemler için ücret araştırması yapılmalı
ve dosyadaki diğer delillerle birlikte değerlendirmeye tabi tutularak bir karar
verilmelidir.
İşçinin normal çalışma ücretinin sözleşmelerle haftalık kırkbeş saatin altında belirlenmesi halinde, işçinin bu süreden fazla, ancak kırkbeş saate kadar olan çalışmaları “fazla sürelerle çalışma” olarak adlandırılır. (İş Kanunu
Md.41/3) Bu şekilde fazla saatlerde çalışma halinde ücret, normal çalışma saat
ücretinin yüzde yirmibeş fazlasıdır.
4857 Sayılı Yasa'nın 41. maddesinin dördüncü fıkrası, işçiye isterse ücreti
yerine serbest zaman kullanma hakkı tanımıştır. Bu süre, fazla çalışma için
her saat karşılığı bir saat otuz dakika, fazla süreli çalışmada ise bir saat onbeş
dakika olarak belirlenmiştir. Bu sürelerin de sözleşmelerle arttırılması mümkündür.
Parça başına veya yapılan iş tutarına göre ücret ödenen işlerde, fazla çalışma süresince işçinin ürettiği parça veya iş tutarının hesaplanmasında zorluk
çekilmeyen hallerde, her bir fazla saat içinde yapılan parçayı veya iş tutarını
karşılayan ücret esas uygulanmasında zorluk çekilen durumlarda parça başına veya yapılan iş tutarına ait ödeme döneminde meydana getirilen parça veya
iş tutarları, o dönem içinde çalışılmış olan normal ve fazla çalışma saatleri sayısına bölünerek bir saate düşen parça veya iş tutarı bulunur. Bu şekilde bulunan bir saatlik parça veya iş tutarına düşecek bir saatlik normal ücretin yüzde
elli fazlası fazla çalışma ücreti, yüzde yirmibeş fazlası ise fazla sürelerle çalışma ücretidir. İşçinin parça başı ücreti içinde zamsız kısmı ödenmiş olmakla,
fazla çalışma ücreti sadece yüzde elli zam miktarına göre belirlenmelidir.
Otel, lokanta, eğlence yerleri gibi işyerlerinde müşterilerin hesap pusulalarına belirli bir yüzde olarak eklenen paraların, işverence toplanarak işçilerin
katkılarına göre belli bir oranda dağıtımı şeklinde uygulanan ücret sistemine
“yüzde usulü ücret” denilmektedir. Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde
fazla çalışma ücreti 4857 Sayılı Kanun'un 51. maddesinde öngörülen yönetmelik hükümlerine göre ödenir. İşveren, yüzde usulü toplanan paraları işyerinde
çalışan işçiler arasında Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması
Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre eksiksiz olarak dağıtmak zorundadır. Fazla çalışma yapan işçilerin fazla çalışma saatlerine ait puanları normal
çalışma puanlarına eklenir. (Yönetmelik Md.4/1) Yüzdelerden ödenen fazla saatlerde, çalışmanın zamsız karşılığı ile zamlı olarak ödenmesi gereken ücret
arasındaki fark ödenir. Zira yüzde usulü ödenen ücret içinde fazla çalışmaların zamsız tutarı ödenmiş olmaktadır. Yapılan bu açıklamalara göre; yüzde
usulü ya da parça başı ücret ödemesinin öngörüldüğü çalışma biçiminde fazla
çalımalar, saat ücretinin %150 zamlı miktarına göre değil, sadece %50 zam
nispetine göre hesaplanmalıdır.

378

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 87 • Sayı: 1 • Yıl: 2013

Fazla çalışmaların uzun bir süre için hesaplanması ve miktarın yüksek çıkması halinde Yargıtayca son yıllarda hakkaniyet indirimi yapılması gerektiği istikrarlı uygulama halini almıştır. (Yargıtay 9.HD. 11.02.2010 gün 2008/17722
E. 2010/3192 K. Yargıtay, 9HD. 18.07.2008 gün 2007/25857 E. 2008/20636
K.) Ancak fazla çalışmanın tanık anlatımları yerine yazılı belgelere ve işveren
kayıtlarına dayanması durumunda böyle bir indirime gidilmemektedir.
Dairemizin önceki kararlarında, fazla çalışma ücretlerinden yapılan indirim, kabul edilen fazla çalışma süresinden indirim olmakla, davalı tarafın
kendisini avukatla temsil ettirmesi durumunda reddedilen kısım için davalı
yararına avukatlık ücretine hükmedilmesi gerektiği kabul edilmekteydi. (Yargıtay 9.HD. 11.02.2010 gün 2008/17722 E. 2010/3192 K.) Ancak, işçinin davasını açtığı veya ıslah yoluyla dava konusunu arttırdığı aşamada, mahkemece
ne miktarda indirim yapılacağı işçi tarafından bilinemeyeceğinden, Dairemizce
2011 yalı itibarıyla maktu ve nispi vekalet ücretlerinin yüksek oluşu da dikkate alınarak konunun yeniden ve etraflıca değerlendirilmesine gidilmiş, bu
tür indirimden kaynaklanan ret sebebiyle davalı yararına avukatlık ücretine
karar verilmesinin adaletsizliğe yol açtığı sonucuna varılmıştır. Özellikle seri
davalarda indirim sebebiyle kısmen reddine karar verilen az bir miktar için
dahi her bir dosyada zaman zaman işçinin alacak miktarını da aşan maktu
avukatlık ücretleri ödetilmesi durumu ortaya çıkmaktadır.. Yine daha önceki
kararlarımızda, yukarıda değinildiği üzere fazla çalışma asıl alacağından yapılan indirim sebebiyle ret vekalet ücretine hükmedilmekle birlikte, Borçlar
Kanunu'nun 161/son, 325/son, 43 ve 44. maddelerine göre, yine 5953 Sayılı
Yasa'da öngörülen yüzde beş fazla ödemelerden yapılan indirim sebebiyle reddine karar verilen miktar için avukatlık ücretine hükmedilmemekteydi. Bu
durum uygulamada hakkaniyete aykırı sonuçlara neden olduğundan ve konuyla ilgili olarak Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde de herhangi bir kurala yer
verilmediğinden Dairemizce eski görüşümüzden dönülmüş ve fazla çalışma
alacağından yapılan indirim nedeniyle reddine karar verilen miktar bakımından, kendisini vekille temsil ettiren davalı yararına avukatlık ücretine hükmedilemeyeceği kabul edilmiştir.
Somut olayda dosya içindeki bilgi ve belgelere göre davacı işçi bir dönem
vardiyalı olarak görev yapmış ve ilk gün 08.00-18.00 saatleri arasında, ertesi
gün 18.00-08.00 saatleri arasında çalışmıştır. Bilirkişi raporunda sözü edilen
çalışma saatlerine uygun olarak ve yasal ara dinlenme süreleri de düşülerek
ilk hafta için 7 saat fazla çalışma belirlenmiş, ikinci hafta 10,5 saat fazla çalışma tespit edilmiştir. Hesaplanan her hafta için belirtilen fazla çalışma sürelerine göre yapılması gerekirken, her iki haftanın ortalaması alınmak suretiyle
ve haftalık 8.75 saat olan fazla çalışma süresinin 9 saate tamamlanması ve
haftada 9 saat için fazla çalışma ücreti hesaplanması hatalıdır.
Öte yandan davacı işçi 23.03.2008 – 21.07.2008 tarihleri arasında 24 saat
çalışmış ve 48 saat dinlenmiştir. Bu çalışma şeklinde bilirkişi raporunda 4

Yargıtay Kararları

379

saat ara dinlenme düşülmüş, günlük çalışma süresinin 11 saati de aşamayacağı belirtilerek çalışılan her gün için 9 saat fazla çalışma ücreti hesaplanmıştır.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ve Dairemiz uygulamasına göre günde 24
saat çalışma düzeninde işçinin, fiili mesaisi 14 saat olarak kabul edilmektedir.
(Yargıtay 9 HD. 26.10.2009 gün 2008/10882 E. 2009/29298 K.) Böyle olunca
davacı işçinin 24 saat çalıştığı ve 48 saat dinlendiği çalışma döneminde fiilen
çalışılan günlerde 14 saati mesaide geçmiş sayılmalı ve 11 saatin üzeri 3 er
saatler için fazla çalışma hesabı yapılmalıdır. Karar bu yönüyle de hatalıdır.
SONUÇ
Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin
alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 08.05.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

EVLENEN KADIN ● KIDEM TAZMİNATI
●
BAŞKA BİR İŞYERİNDE ÇALIŞMA
ÖZET: Evlilik sebebiyle hizmet sözleşmesini kıdem
tazminatına hak kazanacak şekilde fesheden kadının
işyerinden ayrılmasından sonra başka bir işe girmesi
onun kötüniyetli olduğu anlamına gelmez.
Evlilik sebebiyle hizmet sözleşmesini fesheden kadından
işveren ihbar tazminatı isteyemez.
Y.9.HD E.2010/10705 K.2012/16586 T.10.05.2012
Davacı, davalı şirket tarafından ihbar ve kıdem tazminatlarının ödeneceği
taahhüt edilerek iş akdine son verilmesine rağmen sadece 2500 TL.kıdem tazminatı ödendiğini, bakiye kıdem tazminatının ödenmesi için Kadıköy 4. İcra
Müdürlüğü'nün 2006/16086 Esas sayılı dosyasında icra takibi başlattığını ancak davalının bu takibe itiraz ettiğini belirterek davalının itirazının iptaline,
takibin devamına, alacağın %40 ı oranında icra inkar tazminatına karar verilmesini istemiştir.
Davalı, davacının evlilik nedeniyle ayrılmak istediğini belirtir dilekçesine istinaden haklarının ödenmesine karar verildiğini ve ayrıldıktan sonra
11.10.2006 ve 10.11.2006 tarihlerinde toplam 2500 TL.kıdem tazminatının
ödendiğini, ancak davacının şirketin eski yönetim kurulu başkanı olan, kötü
yönetimi ile şirketi zarara uğratan ve aleyhine açılan davalar nedeniyle davalı şirket ile arasında husumet bulunan A'nın ortağı olduğu Ü. şirketinde
02.10.2006 itibariyle çalışmaya başladığının öğrenilmesi üzerine bakiye kı-
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dem tazminatının ödenmesinin durdurulduğunu, davacının eyleminin Medeni
Kanun'un 2 ve 3. maddesi hükümleriyle bağdaşmadığını belirterek davanın
reddini savunmuştur.
Mahkemece, davacının 22.07.2006 tarihinde evlendiği, 22.08.2006 tarihinde de evlilik nedeniyle işten ayrılmak üzere dilekçe verdiği, 11.09.2009 tarihinde de işyerinden ilişiğini kestiği ancak 21 gün sonra başka bir işyerinde
SGK kayıtlarına göre daha fazla bir maaşla çalışmaya başladığı yasa koyucunun evlenme durumunda çalışanlara iş akdini feshetme olanağı tanımış olmakla birlikte bu hakkını kullanan kişinin evlilik birliğindeki yükümlülüklerini daha rahat yerine getirebilmesi ve bu nedenle haklı fesih imkanı getirmiş
olduğu, davacının ise bu hakkını kötüye kullanarak yeniden çalışmasını gerektirir objektif ve nesnel delilleri ortaya koymadığı, dürüstlük kuralına aykırı
davrandığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
TEMYİZ: Kararı davacı temyiz etmiştir.
1- İş sözleşmesinin kadın işçi tarafından evlilik sebebiyle feshedilip feshedilmediği ve buna göre kıdem tazminatı hakkının doğup doğmadığı ve bu
hakkın kötüye kullanılıp kullanılmadığı noktalarında taraflar arasında uyuşmazlık söz konusudur.
4857 sayılı İş Kanunu'nun 120. maddesi yollamasıyla, halen yürürlükte
olan 1475 Sayılı Yasa'nın 14. maddesinin birinci fıkrasında, kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde evlilik sebebiyle kıdem tazminatına hak
kazanabilecek şekilde feshedebileceği hükme bağlanmıştır.
Kadın işçinin evlilik sebebiyle fesih hakkı, evlilik tarihinden itibaren başlar. Bu hak, sadece kadın eşe tanınmış olup, resmi evlilik işleminin tamamlanmasından itibaren bir yıl içinde kullanılmalıdır.
Kadın işçinin evlilik öncesinde bu hakkını kullanması da olanaksızdır.
Yine evlilik öncesi çeşitli işlemlerin yapılmasının işe devamsızlık noktasında
geçerli mazereti oluşturup oluşturmayacağı her bir olay yönünden değerlendirilmelidir.
Kadın işçinin yasanın tanıdığı fesih hakkını kullanması halinde, kıdem tazminatı talep hakkı doğar. Feshin işverence kabul edilmesi gerekmez. Aynı zamanda işçinin işverene ihbar öneli tanıması zorunluluğu da bulunmamaktadır.
Kadın işçinin, iş sözleşmesini evlilik nedenine dayalı olarak feshine rağmen başka bir işte çalışmaya başlamasının yasal hakkın kötüye kullanımı olup
olmadığı her bir somut olay yönünden ayrı ayrı değerlendirilmelidir.
Evliliğin kadına yüklediği toplumsal sorumluluğun bir gereği olarak yasada belirtilen fesih hakkı tanınmıştır.
Çalışma hayatının evlilikle birlikte gereği gibi yürütülemeyeceği düşüncesi,
aile birliğinin korunması ve kadının aile ile ilgili görevleri, yasakoyucu bu doğ-
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rultuda bir düzenlemeye yöneltmiştir. Bununla birlikte Anayasal temeli olan
çalışma hak ve hürriyetinin ortadan kaldırılması düşünülemez. Kadın işçinin
evlilik nedenine bağlı feshinin ardından kısa bir süre sonra yeniden çalışmasının gerekleri ortaya çıkmış olabilir. Hatta kadın işçi evlilik nedenine dayalı
feshin ardından ara vermeksizin başka bir işyerinde çalışmaya başlayabilir ve
bu durum evliliğin kadına yüklediği görevlerin yerine getirilmesi noktasında
daha olumlu sonuçlar doğurabilir.
Somut olayda davacı 22.08.2006 tarihli dilekçesi ile evlilik nedeniyle davalı işyerinden ayrılmak istediğini belirtmiş 11.09.2006 tarihine kadar çalışarak
bu tarihte davalı işyerinden ayrılmıştır.
İşveren davacının çalışma süresine göre 11.079.29 TL. kıdem tazminatı
tahakkuk ettirmiş bu miktardan 2500 TL.sini ödemiştir. Bakiye miktarın davacının davalı şirketten ayrılmasının akabinde 02.10.2006 tarihinde geçmişte
davalı şirketin yönetim kurulu başkanlığını da yapan ancak daha sonra şirketle husumetli hale gelen A'nın kurucu ortağı olduğu Ü. şirketinde çalışmaya başladığının öğrenilmesi sebebiyle ödenmesinden vazgeçilmiş ve davacının
tekrar başka bir işyerinde çalışmaya başlaması sebebiyle kötüniyetli olduğu
savunulmuştur.
Mahkeme davacının davalı işyerinden evlilik nedeniyle ayrılmasından 21
gün sonra başka bir şirkette çalışmaya başlamasını hakkın kötüye kullanımı
kabul ederek davanın reddine karar vermiştir.
Dosya içeriğinde davacının yasal hakkını kötüye kullandığını gösteren somut deliller bulunmamaktadır. Dinlenen taraf tanıkları davacının işyerinden
evlilik nedeniyle ayrıldığını ifade etmişlerdir. Yani fesih tarihinde davacının
iradesinin evlilik nedeniyle ayrılmak olduğunu belirtmişlerdir. Fabrika müdürü olan davalı tanığının “bana Ü. Otomotivden teklif aldığını söylemişti. O
dönemde evlilikle ilgili bir şey yoktu. Ben de kendisini kalması yönünde ikna
etmeye çalışıyordum. Daha sonra evlilik gerekçesiyle işten ayrıldı.” Şeklindeki
beyanı da davacının gayesinin evlenmesi sebebiyle ayrılmak olduğunu göstermektedir.
1982 Anayasası'nın “Sosyal ve Ekonomik Ödevler” başlıklı 3. bölümünün
48. maddesinde “Çalışma Hürriyeti” düzenlenmiştir. Bu madde gereğince herkes dilediği alanda çalışma ve sözleşme yapma hürriyetine sahiptir. Başka bir
anlatımla “Çalışma Hürriyeti” Anayasa da yerini bulmuş bir hak olup davacının bu hakkını kötüye kullanmış olduğundan söz edilemez.
Dairemizin 2001/16313 – 1306 E. K. Sayılı ilamında özetle kadın işçinin
evlilik nedeniyle ayrılmasından sonra tekrar başka bir işe girmesi onun kötü
niyetli olduğu anlamına gelmez. Zira böyle bir durumda Anayasal çalışma hakkının ön planda geldiği kabul edilmelidir. Bundan başka aile hayatı gerekleri
de har zaman göz önünde tutulmalıdır ifadesiyle kadın işçinin tekrar çalışmaya başlamasında hukuksal bir engel olmadığı vurgulanmıştır.
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Yine HGK'nın 27.04.1988 gün 88/9-225 E. 1988/369 K.sayılı ilamında “…
bu hüküm kuşkusuz aile birliğini koruma amacıyla getirilmiş olup çalışma
hayatını evlilikle birlikte gereği gibi yürütemeyeceği düşüncesinde olan kadına
yasa ile tanınmış bir olanaktır. Bir işyerinde çalışmakta iken evlenen bir kadın
Yasa'nın tanıdığı olanaktan yararlanarak kıdem tazminatını almak suretiyle
ayrılmışsa daha sonraki dönemlerde çalışma hakkını kaybettiğinden söz edilemez. Diğer taraftan önceki işinden ayrılan kadın ayrılmasını hemen takiben
çalışma ile evliliği öncekine göre daha kolaylıkla yürütebileceği yeni bir iş bularak çalışmasını da sürdürebilir. Bu kuşkusuz sübjektif bir değerlendirmedir.
Olayda hakkın kötüye kullanılması söz konusu değildir.” denilmiştir.
Somut olayımızda davalı işyerinde müdür yardımcısı olarak çalışan davacı, yeni işyerinde daha yüksek bir ücretle ve müdür konumunda çalışmaya
başlamış olup artık davacının yasal hakkını kullanarak evlilik sebebiyle davalı
işyerinden ayrıldığı ve hakkın kötüye kullanılması söz konusu olmadan anayasal hakkını kullanarak yeni bir işte çalışmaya başladığının kabulü dosya
içeriğine uygundur.
Bu sebeple Mahkemece davanın esasına girilerek kıdem tazminatı isteği
yönünden inceleme yapılması gerekirken davanın reddine karar verilmesi hatalıdır.
SONUÇ
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA,
peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 10.05.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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GEREKÇELİ KARARIN VE KISA KARARIN
TAŞIMASI GEREKEN HÜKÜMLER
ÖZET: Bu şekilde kurulan ve açıklanan hükümde
taraflara yüklenen hak ve borçların açık ve şüphe ve
tereddüt uyandırmayacak şekilde belirtilmediği ortadadır.
Açıklanan hüküm sonucunda davacının hangi taleplerinin
reddedildiği, yargılama giderlerinin (masraf ve vekalet
ücretleri) ne şekilde hüküm altına alındığı, kanun yoluna
başvurma süresinin ne kadar olduğu Yasanın emredici
hükmüne rağmen açıkça belirtilmemiştir.
6100 sayılı HMK'nın 298/2. maddesine göre “Gerekçeli
karar, tefhim edilen hüküm sonucuna aykırı olamaz.”
Yukarıda belirtildiği üzere duruşmada açıklanan hüküm
sonucu ile gerekçeli kararın hüküm sonucunun da aynı
olduğu söylenemez.
Y.9.HD E.2012/24544 K.2012/26758 T.06.07.2012

Davacı, kıdem ve ihbar tazminatı ile izin ücret alacaklarının ödetilmesine
karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla,
dava dosyası için Tetkik Hakimi A. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten
sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
YARGITAY KARARI
Davacı, iş sözleşmesinin davalı işveren tarafından haksız olarak feshedildiğini bildirerek kıdem ve ihbar tazminatları ile izin ücreti alacaklarının tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.
TEMYİZ: Kararı davalı temyiz etmiştir.
Mahkemece yapılan yargılama sonunda 24.04.2012 tarihli son duruşmada
kısa karar “Bilirkişi Av. C. tarafından düzenlenen 27.01.2012 tarihli hesap
raporunda belirtilen miktarla sınırlı olarak;
Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve izin ücreti alacak taleplerinin kabulüne,
Kıdem tazminatı için akdin feshi tarihinden itibaren en yüksek banka mevduat faiz oranının uygulanmasına,
İhbar tazminatı için dava ve ıslah tarihlerinden itibaren izin ücreti için dava
tarihinden itibaren yasal faiz oranının uygulanmasına,” şeklinde açıklanmıştır.
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6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 297. maddesi uyarınca,
mahkeme kararlarının;
a) Hükmü veren mahkeme ile hakim veya hakimlerin ve zabıt katibinin
ad ve soyadları ile sicil numaraları, mahkeme çeşitli sıfatlarla görev yapıyorsa
hükmün hangi sıfatla verildiğini,
b) Tarafların ve davaya katılanların kimlikleri ile Türkiye Cumhuriyeti
kimlik numarası, varsa kanuni temsilcisi ve vekillerinin ad ve soyadları ile
adreslerini,
c) Tarafların iddia ve savunmalarının özetini, anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususları, çekişmeli vakıalar hakkında toplanan delilleri, delillerin tartışılması ve değerlendirilmesini, sabit görülen vakıalarla bunlardan çıkarılan
sonuç ve hukuki sebepleri,
ç) Hüküm sonucu, yargılama giderleri ile taraflardan alınan avansın harcanmayan kısmının iadesi, varsa kanun yolları ve süresini,
d) Hükmün verildiği tarih ve hakim veya hakimlerin ve zabıt katibinin imzalarını,
e) Gerekçeli kararın yazıldığı tarihi,
içermesi, hükmün sonuç kısmında, gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar
edilmeksizin, taleplerden her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, sıra numarası altında açık, şüphe ve tereddüt
uyandırmayacak şekilde gösterilmesi zorunludur.
Basit yargılama usulüne tabi yargılamalara ilişkin olarak 6100 sayılı HMK.
nun “Hüküm” başlıklı 321. maddesinde aynen;
“Hüküm
MADDE 321- (1) Tahkikatın tamamlanmasından sonra, mahkeme tarafların son beyanlarını alır ve yargılamanın sona erdiğini bildirerek kararını tefhim eder. Taraflara beyanda bulunabilmeleri için ayrıca süre verilmez.
(2) Kararın tefhimi, mahkemece hükme ilişkin tüm hususların gerekçesi
ile birlikte açıklanması ile gerçekleşir. Ancak zorunlu hallerde, hakim bu durumun sebebini de tutanağa geçirmek suretiyle, sadece hüküm özetini tutanağa yazdırarak kararı tefhim edebilir. Bu durumda gerekçeli kararın en geç bir
ay içinde yazılarak tebliğe çıkartılması gerekir.” Hükmü düzenlenmiştir.
321. maddedeki “hükme ilişkin tüm hususlar” dan kastedilen HMK.nun
297. maddesindeki unsurlardır. Madde gerekçesinde tefhimin hüküm özetinin
yazdırılması olduğu açıklanmıştır.
Bu nedenlerle basit yargılamada da tefhim edilecek hüküm HMK'nın
297/2. maddesindeki unsurları taşımakla birlikte HMK'nın 321. maddesi uyarınca gerekçeli olmak zorundadır. Ancak Mahkemelerin iş yoğunluğu ve buna
bağlı olarak duruşma dosyalarının çokluğu nedeni ile gerekçenin duruşmada
yazdırılamaması halinde gerekçeli kararın en geç bir ay içinde yazılarak tebliğe
çıkartılması gerekir.
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Bu yasal şekil yargıda açıklık ve netlik prensibinin gereğidir. Aksi hal, hükmün infazında zorluklara ve tereddütlere, yargılamanın ve davaların gereksiz
yere uzamasına, davanın tarafı bulunan kişi ve kurumların mağduriyetlerine
sebebiyet verecek ve kamu düzeni ve barışını olumsuz yönde etkileyecektir.
(Hukuk Genel Kurulu – 2007/14-778 E. 2007/611 K. Dairemizin 01.04.2008 gün ve 2007/38353
Esas, 2008/7142 Karar sayılı ilamı)

Halen yürürlükte olan 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 8.maddesine göre, iş mahkemelerince verilen nihai kararlara karşı kanun yoluna başvurma süresi, karar yüze karşı verilmişse nihai kararın taraflara tefhimi, yokluklarında verilmiş ise tebliği tarihinden itibaren sekiz gündür.
Taraflar hükmün tefhiminin HMK'nın 297/2. maddesinde sayılan unsurları taşımaması halinde hak ve borçlarını bilemeyeceklerinden temyiz süresini
kaçırmamak, hak kaybına uğramamak için kararı gereksiz yere temyiz etmek
zorunda kaldıkları bir gerçektir.
Bu nedenlerle hükmün tefhimi sırasında HMK'nın 297/2. maddesinde belirtildiği üzere “taleplerden her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, sıra numarası altında; açık, şüphe ve tereddüt
uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gereklidir.
Somut olayda, davacının birden fazla talebi olduğu halde hüküm “Bilirkişi
Av. C. tarafından düzenlenen 27.01.2012 tarihli hesap raporunda belirtilen
miktarla sınırlı olarak;
Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve izin ücreti alacak taleplerinin kabulüne,
Kıdem tazminatı için akdin feshi tarihinden itibaren en yüksek banka mevduat faiz oranının uygulanmasına,
İhbar tazminatı için dava ve ıslah tarihlerinden itibaren izin ücreti için dava
tarihinden itibaren yasal faiz oranının uygulanmasına,” şeklinde açıklanmıştır.
Bu şekilde kurulan ve açıklanan hükümde taraflara yüklenen hak ve borçların açık ve şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde belirtilmediği ortadadır.
Açıklanan hüküm sonucunda davacının hangi taleplerinin reddedildiği,
yargılama giderlerinin (masraf ve vekalet ücretleri) ne şekilde hüküm altına
alındığı, kanun yoluna başvurma süresinin ne kadar olduğu Yasanın emredici
hükmüne rağmen açıkça belirtilmemiştir.
6100 sayılı HMK'nın 298/2.maddesine göre “Gerekçeli karar, tefhim edilen
hüküm sonucuna aykırı olamaz.”
Yukarıda belirtildiği üzere duruşmada açıklanan hüküm sonucu ile gerekçeli kararın hüküm sonucunun da aynı olduğu söylenemez.
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Bu nedenlerle 6100 Sayılı Yasa'nın 297, 298/2 ve 321. maddelerinde belirtilen zorunlu unsurların hiçbirisini taşımadığı anlaşılan hükmün bozulmasına
karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, bozma sebebine göre sair temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine
06.07.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
TARIM BAĞ-KUR SİGORTASI
●
MAKUL SÜREDEN FAZLA SÜREN ZORUNLU SİGORTALILIK
ÖZET: Makul süreyi aşmış olması karşısında, yeniden 2926
Sayılı Kanun kapsamında Tarım Bağ-Kur sigortalılığının
kabulü için; bu sigortalılık kapsamında prim ödenmesi
ya da ürün teslimatı yapılması halinde prim ödeme veya
tevkifat tarihini takip eden ay başından geçerli olmak
üzere yeniden Tarım Bağ-Kur sigortalılığının başlatılması
mümkün olabilecektir.
Y.10.HD E.2011/19198 K.2011/20766 T.29.12.2011
Dava, 01.11.1987-31.05.2011 tarihleri arasında 2926 Sayılı Yasa kapsamında Tarım Bağ-Kur sigortalısı olduğunun tespitine karar verilmesi istemine
ilişkindir.
Mahkemece, ilamında belirtildiği şekilde davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine karar verilmiştir.
Hükmün, davalı Kurum vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz
isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi G. tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü
ve aşağıdaki karar tespit edildi.
Dava dosyadaki bilgi ve belgelerden; 01.11.1987 tarihinde 2926 Sayılı Kanun kapsamında Tarım Bağ-Kur sigortalısı olarak tescil edilen davacının sigortalılığının başlangıç tarihi itibariyle sonlandırıldığı, 01.11.1987-31.05.2011
tarihleri arasında 506 Sayılı Kanun kapsamında 295 gün SSK sigortalısı olduğu anlaşılmaktadır.
Davada öncelikle çözülmesi gereken hukuksal sorun; tescil ya da tevkifata
dayalı olarak başlayan Tarım Bağ-Kur sigortalılığının devamı sürecinde devreye giren ve makul süreden fazla devam eden başka bir zorunlu sigortalılık
nedeniyle, Tarım Bağ-Kur sigortalılığının sona erip ermeyeceği, başka bir anlatımla, Tarım Bağ-Kur sigortalılığı devam eden kişinin 506 veya 1479 Sayılı
Kanun'lar kapsamında zorunlu sigortalı olması ve bu sigortalılığının makul
süreden fazla sürmesi halinde, yeniden tescil başvurusu olmadığı gibi prim
ödemesi ya da ürün teslimatı nedeniyle tevkifatı da bulunmayan bu kişinin
boşlukta geçen dönemde devam eden tarımsal faaliyete rağmen Tarım Bağ-Kur
sigortalısı sayılıp sayılamayacağı noktasında toplanmaktadır.
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Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 18.05.2011 gün ve 2011/10-230-319
sayılı kararında da açıkça belirtildiği gibi, davacının 01.11.1987 tarihinde başlayan 2926 Sayılı Kanun kapsamındaki Tarım Bağ-Kur sigortalılığı, zorunlu
SSK sigortalılığı nedeniyle 01.11.1987 tarihi itibariyle sona erdiği, 01.12.198731.05.2011 tarihleri arasındaki 506 Sayılı Kanun kapsamındaki SSK sigortalığının 295 gün sürmesi ve bu nedenle de anılan “makul süreyi” aşmış olması
karşısında, yeniden 2926 Sayılı Kanun kapsamında Tarım Bağ-Kur sigortalılığının kabulü için; bu sigortalılık kapsamında prim ödenmesi ya da ürün
teslimatı yapılması halinde prim ödeme veya tevkifat tarihini takip eden ay başından geçerli olmak üzere yeniden Tarım Bağ-Kur sigortalılığının başlatılması
mümkün olabilecektir.
Mahkemece, 01.11.1987 – 31.05.2011 tarihleri arasındaki dönem yönünden yukarıda açıklanan şekilde araştırma yapmaksızın, davanın kısmen kabulüne kısmen reddine karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma
nedenidir.
O halde, davalı Kurum vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ
Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle, BOZULMASINA,
29.12.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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KAPICI ÇALIŞMASI ● GÜÇLÜ DELİL ● KISMİ ÇALIŞMA
●
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE*
ÖZET: Tanık beyanlarına dayanılarak hüküm kurulan
işçilik alacakları davasının kararı hizmet tespiti davası
için güçlü bir delil ise de, hizmetin tespiti yönünden
yeterli olmayabilir. İlk önce, kapıcılık hizmeti geçirildiği
iddia edilen binanın durumuna göre kısmi çalışma olup
olamayacağı araştırılmalıdır.
Kısmi çalışmanın söz konusu olduğu durumlarda, başka
bir işyerinde bir süre sigortalı çalışılmış olması, kısmi
çalışmadaki hizmet bütünlüğünü bozmaz ve bu durumda
hak düşürücü süreden de söz edilemez.
Y.10.HD E.2010/13300 K.2012/3450 T.28.02.2012
Dava konusu, somut olay incelendiğinde; davacı davalılara ait S. apartmanı işyerinde kapıcılık hizmeti yaptığı ve 15.09.1992-30.04.2003 tarihleri
arasındaki çalışmalarının sigortalı hizmet olarak tespitini talep ettiği, mahkemece davanın kısmen kabulü ile, davacının 31.10.1997 – 30.04.2003 tarihleri
arasında davalı işyerinde fiilen çalıştığının tespitine karar verilmiştir.
Üsküdar 1. İş Mahkemesi'nin 2006/1051 E. 2007/514 Karar sayılı dosyası
incelendiğinde; işçilik alacakları nedeniyle davalılar aleyhine dava ikame edildiği alınan bilirkişi raporuna göre davacının 15.09.1992 ile 30.04.2003 tarihleri arasında, 10 yıl 7 ay 15 günlük hizmet süresinin tespit edildiği ve kararın
Yargıtay denetiminden geçmek suretiyle kesinleştiği anlaşılmaktadır.
Davalı işveren aleyhine 14.04.2003 tarihinde, diğer davalı Kurum müfettişleri tarafından düzenlenen yoklama tutanağında, işverenin adresinde yapılan incelemede, davacının, 01.01.2003 tarihi itibariyle işe giriş bildirgesinin
verilmesi gerektiğinin tespitine karar verilmiştir.
Davacıya ait hizmet cetveli incelendiğinde; 01.10.1997 -31.10.1997 tarihleri arasında, dava dışı işyerinden 30 gün çalışmasının Kuruma bildirildiği,
1999/4-2000/3.aylarda isteğe bağlı sigorta prim ödemesinin bulunduğu anlaşılmaktadır.
H. tarafından, 01.10.1992 başlangıç tarihinden, s. apartmanı bodrum katı 2.
dairenin 600.00 TL.karşılığında, davacının eşi F'ye kiralandığı anlaşılmaktadır.
İşçi alacaklarına ilişkin karar güçlü delil niteliğinde ise de dinlenen tanık
beyanlarına dayanılarak hüküm kurulmuş, fakat çalışma olgusu konusundaki
yapılan araştırma, hüküm kurmaya yeterli değildir.
*

Gönderen: Av. Kamil Günal Altan
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Hal böyle olunca, mahkemece, davacının, öncelikle, iki kez beyin ameliyatı geçirdiği hususundaki iddiası karşısında, rahatsızlığının ciddiyeti, yaşamına ve özellikle kalorifer yakma hususundaki çalışmasına etkisi olup olmadığı
araştırılmalı, dava konusu apartmana yakın bakkal ve apartman yöneticilerini, apartman sakinlerini tanık olarak dinleyerek, davacının apartman iş yerinde çalışıp çalışmadığını saptamak, çalıştığının anlaşılması halinde apartmanın
4 daireli olduğu gözetildiğinde, günde kaç saat çalışmış olabileceği belirlenmek, giderek haftalık ve aylık çalışma sürelerini tespit etmek, 4857 sayılı İş
Kanunu'nun 63. maddesi gereğince 7.5 saat çalışma bir günlük çalışma hesabı
ile kaç iş gücüne karşılık olduğu hususu açıkça saptamak ve hasıl olacak sonuca göre karar vermekten ibarettir.
Mahkemece, davacının 01.10.1997-31.10.1997 tarihleri arasında, dava
dışı işyerinden 30 gün çalışmasının, Kuruma bildirildiği ve çalışmanın kesintiye uğraması nedeniyle, 15.09.1992-31.10.1997 tarihleri arasındaki dönem
yönünden, hak düşürücü süre nedeniyle, talebin reddine karar verilmiştir. Ancak, bu bir aylık süreli çalışmanın, apartmanın kapasitesi ve günlük kapıcılık
hizmetlerinin; başka bir işte çalışmaya engel teşkil etmeyecek nitelikte olup
olmadığı, başka bir ifadeyle part time çalışmanın söz konusu olup olmadığı araştırılmalı, işin niteliği gereği partime çalışma olduğu kanaatine varıldığı
takdirde hak düşürücü sürenin söz konusu olamayacağı hususu da, mahkemece gözetilmelidir.
Diğer bir husus ise, mahkemenin kabulü ile davacı sigortalının istemi karşılaştırıldığında, davanın kısmen kabulüne karar verilerek, davalılar lehine
vekalet ücreti takdir edilmesi ve yargılama giderlerinin kabul ve reddedilen
oranlara göre taraflara yüklenmesi gerektiği gözetilmeksizin karar tesisi isabetsizdir.
Anılan maddi ve hukuki olgular gözetilmeksizin eksik araştırma ve inceleme
ile yazılı şekilde karar verilmesi, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
O halde, tarafların vekillerinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul
edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ
Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA,
temyiz harcının istek halinde davacı ve SGK Başkanlığı dışındaki davalılara
iadesine, 28.02.2012 günü oybirliğiyle karar verildi.
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SİGORTALILIK BAŞLANGICI ● VERGİ KAYDI
●
MESLEK ODASI KAYDI*
ÖZET: Gelir vergisi mükellefi olanlar mükellefiyetin
başlangıcı tarihinden itibaren, gelir vergisinden muaf olanlar
Esnaf ve Sanaatkarlar Siciline veya yasayla kurulmuş olan
meslek kuruluşuna kayıtlı oldukları tarihten itibaren sigortalı
sayılmalıdırlar.
Y.10.HD E.2011/9637 K.2012/14741 T.13.09.2012
Davanın, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun
4/1-b bendi kapsamındaki sigortalılara ilişkin olduğu ancak, geçiş hükümlerini içeren aynı Kanun'un Geçici 7. maddesi gereğince mülga 1479 Sayılı Kanun
hükümlerinin uygulanması gerektiğinden, söz konusu mevzuat hükümlerine
göre yapılan inceleme sonucunda; davanın yasal dayanaklarından olan 1479
Sayılı Kanun'un 26. maddesi ile, sigortalı olmak hak ve yükümlülüğünden vazgeçilemeyeceği ve kaçınılamayacağı, bu Kanun'a göre sigortalı sayılanların, sigortalı sayıldıkları tarihten itibaren üç ay içinde Kurum'a başvurarak kayıt ve
tescil yaptırmalarının zorunlu olduğu, aksi durumda, Kurum'ca resen tescil
işleminin yapılacağı hükme bağlanmıştır.
Buna karşın, 1479 Sayılı Kanun'da sigortalılık hak ve mükellefiyetlerinin
belirli tarihlerden başlatılmasını zorunlu kılan düzenlemeler de yer almaktadır. Bunlardan ilki, “Tescilini yaptırmayanlar hakkında yapılacak işlemler”
başlıklı Ek-Geçici 13. madde hükmünde, tescilleri yapılmamış, ancak, sigortalılık niteliğini taşıyanlar yönünden Yasanın tanıdığı hak ve mükellefiyetlerin
2654 Sayılı Kanun'un yürürlük tarihi olan 20.04.1982 tarihinden başlatılacağı
öngörülmüştür.
619 sayılı KHK'nin Geçici 1. maddesi hükmünde ise; “Bu Kanuna göre
sigortalılık niteliği taşıdıkları halde bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar kayıt ve tescilini yaptırmamış olan sigortalıların
sigortalılık hak ve mükellefiyetleri bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlar. Ancak, 1479 Sayılı Kanun'a göre zorunlu
sigortalı olarak tescil edilmiş olmak kaydıyla, 20.04.1982 tarihinden bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar vergi dairelerine
kayıtlı olarak kendi nam ve hesabına bağımsız çalıştıklarını belgeleyen sigortalıların, vergiye kayıtlı bulundukları süreler, bu süreye ilişkin primleri, ödeme
tarihinde bulundukları gelir basamağı prim tutarı üzerinden ödemek kaydıyla
sigortalılık süresi olarak değerlendirilir.” Denilmekte olup, 04.10.2000 tari*

Gönderen: Av. Ataman Altan
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hinde yürürlüğe girmiş ise de, Anayasa Mahkemesi'nin 08.08.2001 tarihinde
yürürlüğe giren 26.10.2000 günlü kararı uyarınca 619 sayılı KHK tüm hükümleriyle iptal edilmiştir.
Bu konuda benzer düzenlemeyi öngören 4956 sayılı Kanunun 47.maddesiyle değişik 1479 Sayılı Kanun'un Geçici 18. maddesinde; “Bu Kanuna göre
sigortalılık niteliği taşıdıkları halde 04.10.2000 tarihine kadar kayıt ve tescilini yaptırmamış olan sigortalılıkları, bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren
altı ay içinde Kuruma yazılı olarak başvurmaları ve 20.04.1982 – 04.10.2000
tarihleri arasındaki vergi kayıtlarını belgelemek ve belgelenen bu sürelere ilişkin olarak 49. ve ek 15. maddelere göre hesaplanacak prim borçlarının tamamını, tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde, ödeme tarihinde bulundukları
gelir basamağının yürürlükte olan prim tutarı üzerinden ödemek kaydıyla bu
süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir.” Hükmünü içermekte olup,
söz konusu düzenleme Kanun'un yayım tarihi olan 02.08.2003 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.
Hukuk Genel Kurulu'nun 04.02.2009 tarih 2009/10-52 sayılı kararında da
belirtildiği üzere, davacının, Bağ-Kura giriş bildirgesi doldurarak Kuruma başvurduğu 16.05.2001 tarihinde; 619 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1. maddesi Anayasa Mahkemesi'nin 08.08.2001 tarihinde yürürlüğe giren
kararı ile iptal edilmiş olmasına ve 4956 Sayılı Kanun ile 1479 Sayılı Kanun'a
eklenen geçici 18. madde hükmü ise, Kanun'un yayım tarihi olan 02.08.2003
tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş bulunmasına göre; her iki hükmün de
somut olayda uygulanma olanakları bulunmadığına ilişkin mahkemenin kabulü yerinde ise de; 22.03.1985 tarihinde yürürlüğe giren 3165 sayılı Kanun
ile 1479 Sayılı Kanun'un 24 ve 25.maddelerinde yapılan değişiklikle “gerçek
ve götürü usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, Esnaf ve Sanatkarlar sicilinde kayıtlı bulunanlar veya kanunla kurulu meslek kuruluşuna usulüne uygun
kayıtlı bulunanlar”dan, gelir vergisi mükellefi olanlar, mükellefiyetin başlangıç
tarihinden, gelir vergisinden muaf olanlar ile vergi kaydı bulunmayanlar da
Esnaf ve Sanatkarlar siciline veya kanunla kurulu meslek kuruluşlarına kayıt
oldukları tarihten itibaren kendiliğinden sigortalı sayılmalarına, bu bağlamda Kanunun sigortalılık için aradığı sözü edilen koşullar dikkate alındığında,
17.08.1993 tarihinden başlayarak devam eden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan davacının dava konusu dönemde 1479 Sayılı Kanun kapsamında zorunlu
Bağ-Kur sigortalısı sayılması gerektiği, davalı Kurum'un eksik yatırılan primleri gecikme zammı ile birlikte davacıdan tahsil etmesinin mümkün bulunduğu
gözetilerek, davanın kabulü yerine, davada uygulanabilirliği bulunmayan 619
sayılı KHK, ek geçici 13. ve geçici 18. madde hükümlerine dayanılarak, davanın reddine karar verilmesi, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
O halde, davacı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
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SONUÇ

Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA,
temyiz harcının istek halinde davacıya iadesine, 13.09.2012 gününde oybirliği
ile karar verildi.

FİİLEN ÇALIŞILMAYAN KAMPANYA DÖNEMİ ● HİZMET TESPİTİ
●
SERİ DAVALAR ● AVUKATLIK ÜCRETİ*
ÖZET: Fiilen çalışılmayan kampanya döneminde işçiye ücret
ödendiğine göre, işçi kampanya döneminde de sigortalı
sayılmalıdır.
Seri denilebilecek toplu davalarda avukatın emek ve
çabasının çok üstünde avukatlık ücretine hükmedilmemeli ve
dilekçe yazım ücreti baz alınarak avukatlık ücreti verilmelidir.
Takdir edilen vekalet ücretinden işverenle birlikte davalı
kurum da sorumludur.
Avukat ücreti mahkeme gideri olup, bu konuda bir talep
olmasa da mahkemece resen takdir edilmelidir.
Y.10.HD E.2012/1795 K.2012/10684 T.07.06.2012
Dava, her kampanya dönemi için beş günlük kampanya tatil ücreti ödendiğinden, fiilen çalışılmayan söz konusu sürelerde de sigortalı sayılması gerektiğinin tespiti istemine ilişkindir.
Mahkemece, ilamında belirtildiği şekilde davanın kabulüne karar verilmiştir.
Hükmün, davalılar vekilleri tarafından ayrı ayrı temyiz edilmesi üzerine,
temyiz isteklerinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar
tespit edildi.
Davalı işverene ait işyerinde çalışan davacı ile birlikte toplam 163 sigortalı
yönünden aynı avukat tarafından davalar açıldığı anlaşılmakta olup; Mahkemece, hizmet süreleri tespit edilerek her bir dava yönünden ayrı vekalet ücretinin davalı işverenden tahsiline hükmedildiği belirgindir.
Anayasa'nın 141. maddesinin son fıkrasında, davaların en az giderle ve
olanaklı olan çabuklukla sonuçlandırılmasının, yargının görevi olduğu belirtilmiş, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun “Avukatlık Amacı” başlığını taşıyan
*

Gönderen: Özkırış Hukuk Bürosu
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2. maddesinde, avukatlığın amacının, hukuki ilişkilerin düzenlenmesini, her
türlü hukuki mesele ve anlaşmazlığın amacının; hukuki ilişkilerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlığın amacının; hukuki ilişkilerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve
hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak
uygulanmasını her derecede yargı orgınları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamak olduğu, “Avukatlık Ücreti” başlıklı 164.
maddesinde, avukatlık ücretinin, avukatın hukuki yardımının karşılığı olan
tutarı veya değeri ifade ettiği bildirilmiş; karar tarihinde yürürlükte olan ve
03.12.2010 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 3. maddesinin birinci fıkrasında da, yargı yerlerince avukata ait olmak
üzere karşı tarafa yükletilecek avukatlık ücretinin belirlenmesinde, avukatın
emeği ve çabasının, işin önemi ve niteliğinin ve davanın süresinin göz önünde
tutulacağı açıklanmıştır.
Diğer taraftan; 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 423.
maddesinde, davanın önemine göre yasal olarak belirlenecek avukatlık ücretine, yargılama giderleri arasında yer verildiği gibi, 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe girerek 1086 Sayılı Kanunu yürürlükten kaldıran 6100 sayılı Hukuk
Muhakemeleri Kanunu'nun “Dürüst davranma ve doğruyu söyleme yükümlülüğü” başlığını taşıyan 29. maddesinin birinci fıkrasında, tarafların, dürüstlük
kuralına uygun davranmak zorunda oldukları, “Usul ekonomisi ilkesi” başlıklı
30.maddesinde, hakimin, yargılamanın kabul edilebilir süre içinde ve düzenli bir biçimde yürütülmesini ve gereksiz gider yapılmamasını sağlamakla yükümlü olduğu, 323. maddesinde, vekille takip edilen davalarda kanun gereğince takdir olunacak vekalet ücretinin yargılama giderlerinden olduğu, 332.
maddesinde, yargılama giderlerine, mahkemece kendiliğinden hükmedileceği
yönünde düzenleme yapılmış, 29.05.1957 gün ve 4/6 sayılı Yargıtay İçtihadı
Birleştirme Kararında da avukatlık ücretinin diğer yargılama giderlerinde olduğu gibi mahkemece kendiliğinden hükme bağlanacağı belirtilmiştir.
Ayrıca; 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 2. maddesi “Dürüst davranma” başlığını taşımakta olup, dürüstlük (=objektif iyi niyet) kuralının yer aldığı maddede, herkesin, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken
dürüstlük kurallarına uymak zorunda olduğu, bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasının hukuk düzenince korunmayacağı açıklandıktan sonra “iyi niyet”
başlıklı 3. maddesinde ise, kanunun iyi niyete hukuki bir sonuç bağlandığı
durumlarda, asıl olanın iyi niyetin varlığı olduğu, ancak, durumun gereklerine
göre kendisinden beklenen özeni göstermeyen kimsenin iyi niyet iddiasında
bulunamayacağı bildirilmiştir.
Anılan yasal düzenlemeler ışığı altında yapılan değerlendirmede, aynı işyerinde gerçekleşen çalışmalar için 163 adet sigortalı yönünden, aynı istemi
içeren, aynı davalı işveren ve Kuruma karşı bir anlamda toplu (seri) dava açıl-
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mış olması, davacıların aynı avukat tarafından temsil edilmiş bulunmaları,
davaların türü, taraflar arasındaki uyuşmazlığın niteliği, yargılamaların süresi,
davaların görülmesi sırasında avukatın harcadığı emek ve çaba göz önünde bulundurulduğunda, yargılamada vekil ile temsil olgusu gerekçesiyle her bir dava
yönünden 1.100.00 TL.maktu avukatlık ücreti belirlenerek, davalıların adalet
ve hakkaniyet ilke ve ölçüleri içerisinde yer almayacak suret ve şekilde avukatlık ücreti ile sorumluluklarının benimsenmesi, özellikle 4721 Sayılı Kanun'un
2 ve 3 ile 6100 Sayılı Kanun'un 29. maddeleri olmak üzere yukarıda sıralanan
düzenlemelere aykırılık oluşturduğu gibi, seri denebilecek bu tür davalarda
harcanan emek ve çabanın oldukça üstünde avukatlık ücretine hükmedilerek
davalılara ölçüsüz bir yükümlülük getirilmesinin hukuk düzenince korunmayacağı da belirgindir.
Bu maddi ve hukuki olgular dikkate alınmaksızın, Mahkemece, eksik inceleme sonucu, her bir dava yönünden dilekçe yazım ücreti yerine avukatlık
ücretinden davalı işverenle birlikte davalı Kurumun da teselsül hükümlerine
göre sorumlu olduğu göz ardı edilerek, Mahkemece, yanılgılı değerlendirme
sonucu anılan ücretin yalnızca işverene yüklenmesi, usul ve yasaya aykırı olup,
bozma sebebidir.
Ne var ki; bu hususun düzeltilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hüküm bozulmamalı, 6217 Sayılı Kanun'un 30. maddesi ile
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na eklenen geçici 3. madde atfıyla
uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 438.
maddesi gereğince düzeltilerek onanmalıdır.
SONUÇ
1- Hüküm fıkrasının dördüncü ve beşinci bentleri silinerek, yerine, “Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hükümlerine göre 200.00 TL. dilekçe yazım ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine”
cümlesinin yazılmasına, ve hükmün bu şekliyle DÜZELTİLEREK ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz harcının davalılardan Türkiye Şeker Fabrikaları
A.Ş.den alınmasına, 07.06.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
İŞYERİ SİGORTA POLİÇESİ ● SEL
●
ZARARIN TEMLİK EDİLMESİ
ÖZET: Dava dışı sigorta ettiren, kazayla ilgili olarak
uğradığını iddia ettiği zarar nedeniyle davalıdan talep
edebileceği alacağını BK'nın 162 ve devamı maddeleri
uyarınca davacı şirkete temlik etmiştir. Bu durum
karşısında davacının sigorta ilişkisi dışında alacağın
temliki hükümlerine göre de talep hakkı bulunmaktadır. O
halde, davacının temlik alan sıfatı ile gerçekleşen gerçek
zararı isteme hakkı olduğunun kabulüyle sonucuna göre bir
karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması
doğru görülmemiş, kararın bozulması gerekmiştir.
Y.11.HD E.2009/2921 K.2011/1125 T.03.01.2011
Taraflar arasında görülen davada Bakırköy 11. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce
verilen 31.10.2008 tarih ve 2007/131-2008/485 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi duruşmalı olarak davacı vekili tarafından istenmiş olmakla, duruşma için belirlenen 01.02.2011 gününde davacı avukatı T. geldi, davalı avukatı
davetiye tebliğine rağmen gelmedi, temyiz dilekçesinin süresinde verildiği anlaşıldıktan ve duruşmada hazır bulunan taraf avukatı dinlenildikten sonra,
duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara
bağlanması ileriye bırakılmıştı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından
düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar,
duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği
görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, müvekkiline İşyeri Sigorta Poliçesi ile sigortalı bulunan O.
San. Tic. A.Ş.ne ait iş yerinde 04.01.2004 tarihinde meydana gelen su baskını
sonucu büyük çapta hasar oluştuğunu, oluşan bu hasar nedeniyle müvekkilinin sigortalısına 143.389.68 YTL. Hasar bedeli ödediğini, sigortalı O. San.
Tic. A.Ş. ile aynı zamanda binanın maliki olan davalılardan S. ile arasında
12.11.2003 tarihinde bir yıllık kira sözleşmesi yaptığını, sigortalının söz konusu yeri kumaş ve iplik deposu olarak kullandığını, olay günü yapılan ekspertiz
incelemesinde işyerinin ikinci bodrum kat tavan betonu ve duvarlarından su
sızmakta ve zeminde yaklaşık 5-6 cm civarında su olduğu ve suyun kapı altından asansör boşluğundan akarak bir taraftan da tahliye olduğunun tespit
edildiğini, olayın İSKİ su şebekesindeki boru patlaması veya aşırı kar sonrası
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eriyen kar sularının bina temelinden birikip duvarlardan bina içine sızması
sonucu meydana gelebileceği kanaatine varıldığını, zira zarar gören iş yerinin
bulunduğu 37 nolu binanın birinci ve ikinci sokakların kesiştiği noktada olup
burada İSKİ'nin kazı ve onarım çalışmalarının yapıldığının anlaşıldığını, binanın yapılışındaki bozukluğun su baskınına sebep olduğu kanaatine varıldığını,
BK'nın 58. maddesi gereğince bina sahibi davalılardan S'nin sorumlu olduğunu, kar sularının erimesi sonucu suların saç kapaktan bina içine dolması ve
bu nedenden dolayı iplik ve kumaş deposu olarak kullanılan iş yerinin sular
altında kalarak malların zarar görmesi nedeniyle davalı S'nin kiralayan sıfatıyla BK. 250. maddesi gereğince, kira akdinden dolayı da borca aykırılıktan
dolayı da sorumlu olduğunu ileri sürerek fazlaya dair hakları saklı kalmak
kaydı ile 143.389.68 YTL.nin ödeme tarihi olan 29.03.2004 tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte davalılardan tahsiline karar verilmesini
talep ve dava etmiştir.
Davalı İSKİ vekili, binanın yapılırken duvarlarının betonarme perde yapılması, iç ve dış bölümlerinin su sızdırmaz şekilde izole edilmesi gerektiği halde
binanın bu özelliklerini taşımadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Diğer davalılar vekili, dava dışı sigortalı O. San.Tic. A.Ş'nin müvekkilinin
mülkünü fuzuli işgal kullandığını, binanın yapımında herhangi bir kusurunun
olmadığını, su baskının asıl nedeninin boru patlaması olduğunu savunarak,
davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, toplanan kanıtlar, bilirkişi raporu ve tüm dosya
kapsamına göre, 1. ve 2. bodrumun birbiri ile irtibatsız bağımsız ve ayrı yerler
olduğu, sigorta poliçesinde 1.bodrum katın “ara kat” ifadesi ile sigorta teminatı
kapsamında alındığı, 2. bodrum katın ise sigorta poliçesi teminatı kapsamında
olmadığı, hasarın 2. bodrumda meydana geldiği, bu durumda davacının alacağını
rücu etme hakkının bulunmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
1- Dava, Yangın Sigorta Poliçesine dayalı rücuen tazminat istemine ilişkindir.
Mahkemece 1. ve 2. bodrumun birbiri ile irtibatsız bağımsız ve ayrı yerler
olduğu, sigorta poliçesinde 1. bodrum katın “ara kat” ifadesi ile sigorta teminatı kapsamında alındığı, 2. bodrum katın ise sigorta poliçesi teminatı kapsamında olmadığı, hasarın 2. bodrumda meydana geldiği, bu durumda davacının
alacağını rücu etme hakkının bulunmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar
verilmiş ise de, uyuşmazlık konusu olayda 29.03.2004 tarihli ibra ve temlik
belgesiyle davacı şirket, hasar ile ilgili olarak sigortalının üçüncü şahıslara
karşı olan talep ve dava haklarını temlik almıştır. Başka bir anlatımla, dava
dışı sigorta ettiren, kazayla ilgili olarak uğradığını iddia ettiği zarar nedeniyle
davalıdan talep edebileceği alacağını BK'nın 162 ve devamı maddeleri uyarınca
davacı şirkete temlik etmiştir. Bu durum karşısında davacının sigorta ilişkisi
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dışında alacağın temliki hükümlerine göre de talep hakkı bulunmaktadır. O
halde, davacının temlik alan sıfatı ile gerçekleşen gerçek zararı isteme hakkı
olduğunun kabulüyle sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş, kararın bozulması gerekmiştir.
2- Bozma sebep ve şekline göre davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının
şimdilik incelenmesine yer olmadığına karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ
Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle kararın BOZULMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının bozma sebep ve şekline göre davacı vekilinin sair temyiz itirazlarının
şimdilik incelenmesine yer olmadığına, takdir olunan 825.00 TL.duruşma vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, ödediği temyiz peşin
harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 03.01.2011 tarihinde oybirliğiyle
karar verildi.

ŞİRKET ORTAĞI İLE ŞİRKET ARASINDA DAVA
●
DAVADA GÖREV*
ÖZET: Şirketin eski ortağı ve yönetim kurulu üyesiyle şirket arasında doğan anlaşmazlık sebebiyle açılan menfi
tespit davasına İş Mahkemesi değil Ticaret Mahkemesi
bakmalıdır.
Zira taraflar arasında hizmet sözleşmesi ilişkisi bulunmamaktadır.
Y.11.HD E.2010/14916 K.2012/5308 T.04.04.2012
Davacı vekili, davalı tarafça 59.504.89 TL. bedelli bono dayanak yapılarak
davacı aleyhine 30.929.68 TL. alacağın tahsili için icra takibine girişildiğini,
davalının, müvekkili şirketin yönetim kurulunda iken şirketi borçlandırdığını,
gerçekte olmayan bir alacağa istinaden dava konusu bononun düzenlendiğini, davacının davalıya borcunun bulunmadığını ileri sürerek, Mersin 1. İcra
Müdürlüğü'nün 2009/6582 E. Sayılı takip dosyasına konu bono ile ilgili davalıya borçlu bulunmadığının tespitini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davacı şirketin işletmesi olan Ö. Hastanesi'nde davalının mesul müdür, başhekim ve doktor olarak çalıştığını, ayrıca şirketin kurucu ortaklarından biri olduğunu, çeşitli zamanlarda şirketin borcuna kefil olması
nedeniyle ödemeler yaptıklarını, davacı şirketten davalıdan alacaklı olduğunu
savunarak davanın reddini istemiştir.
*

Gönderen: Av. Hulki Özel Mersin Barosu
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Mahkemece, iddia, savunma ve dosya kapsamına göre taraflar arasındaki
hizmet sözleşmesinden kaynaklanan ilişki bulunduğu, bu sözleşmeden kaynaklı alacaklarında dikkate alınması gerektiği, bu tür davalarda iş mahkemelerinin görevli olduğu gerekçeleri ile görevsizlik kararı verilmiştir.
Karar, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, davalının şirket ortağı ve yönetim kurulu üyesi iken şirketin borçlarını ödediğinden bahisle davacı şirketin davalı lehine keşide ettiği bonodan
dolayı borçlu olmadığının tespiti istemine ilişkin olup şirketin eski ortağı ve
yöneticisine karşı açtığı bu davada asliye ticaret mahkemesi görevli bulunduğundan, hizmet ilişkisinden doğduğundan bahisle iş mahkemesine görevsizlik
kararı verilmesi uygun olmamış, hükmün bu nedenle bozulmasına karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü
ile hükmün temyiz eden davacı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin
harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 04.04.2012 tarihinde oybirliğiyle
karar verildi.

BANKA ŞUBESİNDE KAYBOLAN ÇEK ● ZAMANAŞIMI DEFİ
ÖZET: Mahkemece iptali istenen çekin zamanaşımına
uğraması nedeniyle kıymetli evrak vasfını kaybettiği,
dolayısıyla tedavül kabiliyetinin kalmadığı gerekçesi ile
davacının dava açmakta hukuki yararı bulunmadığından
davanın reddine karar verilmiştir. Ancak zamanaşımı
savunması bir defi olup ilgilisi tarafından ileri sürülmeden
gözetilmesi mümkün bulunmadığı gibi zayi nedeniyle
iptal davasının hak sahipliğini teşhise yönelik sonuç
doğuran niteliği gözden kaçırılarak açıklanan gerekçe ile
talebin reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, davacı
vekilinin temyiz isteminin kabulü ile hüküm bozulmasına
karar verilmiştir.
Y.11.HD E.2011/15276 K.2012/16219 T.15.10.2012
Hasımsız olarak görülen davada İstanbul (Kapatılan) 24. Sulh Hukuk
Mahkemesi'nce verilen 17.08.2011 tarih ve 2011/319-2011/604 sayılı kararın
Yargıtayca incelenmesi davacı 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 belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
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Davacı vekili Yapı Kredi Bankası'na ait bir adet çekin hamili dava dışı K.
Tarım Üretim Paz. Ltd. Şti. tarafından müvekkili T. Bankası'na tahsil amacıyla ibraz edildiğini, çekin müvekkili Banka Şubesince çek işlemleri merkezine gönderildiğini, çeke karşılıksızdır işlemi yapıldığını, sonrasında çekin iade
edildiği müvekkili banka şubesinde kaybolduğunu ileri sürerek, öncelikle ödemeden men kararı verilerek senedin iptalini talep ve dava etmiştir.
Mahkemece, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamı uyarınca, çekin keşide tarihinin 17.08.2010 olduğu, 10 günlük ibraz süresi nazara alındığında çekin davadan önce 27.02.2011 tarihinde zamanaşımı süresinin dolduğu,
dava açıldığı tarihte çekin kıymetli evrak vasfını yitirdiği, davacının işbu davayı
açmakta hukuki yararının bulunmadığı gerekçesi ile dava reddedilmiştir.
Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.
Mahkemece iptali istenen çekin zamanaşımına uğraması nedeniyle kıymetli evrak vasfını kaybettiği, dolayısıyla tedavül kabiliyetinin kalmadığı gerekçesi
ile davacının dava açmakta hukuki yararı bulunmadığından davanın reddine
karar verilmiştir. Ancak zamanaşımı savunması bir defi olup ilgilisi tarafından
ileri sürülmeden gözetilmesi mümkün bulunmadığı gibi zayi nedeniyle iptal
davasının hak sahipliğini teşhise yönelik sonuç doğuran niteliği gözden kaçırılarak açıklanan gerekçe ile talebin reddine karar verilmesi doğru görülmemiş,
davacı vekilinin temyiz isteminin kabulü ile hüküm bozulmasına karar verilmiştir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyizi itirazlarının kabulü
ile hükmün BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz
edene iadesine, 15.10.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İNTERNET HESABI ● BANKANIN SORUMLULUĞU*
ÖZET: İnternet hesabındaki paranın hesap sahibinin bilgi
ve rızası olmaksızın üçüncü kişilere EFT yapılmasında
gerekli önlemleri almayan ve güvenli bir sistem
oluşturmayan bankanın sorumlu olduğu kabul edilmelidir.
Y.11.HD E.2011/10572 K.2012/17419 T.05.11.2012
Davacı vekili, müvekkilinin davalı Bankanın Teomanpaşa Caddesi Şubesinde (...) numaralı hesabı bulunduğunu ve bankanın internet bankacılığına
dahil olduğunu, müvekkilinin bilgisi ve rızası dışında internet üzerinden hesabındaki paranın üçüncü kişilere EFT yapıldığını, davalı Banka tarafından
*

Gönderen: Av. Erol Zeybekoğlu Antalya Barosu
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yeterli dikkat ve özen gösterilmeden internet ve telefon bankacılığındaki güvenlik zafiyeti nedeniyle müvekkilinin banka hesabındaki paranın boşaltıldığını,
davalı Bankanın objektif özen yükümlülüğünü yerine getirmediğini ileri sürerek 38.325.00 TL.nın 24.12.2009 tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi ile
birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, dava dilekçesinde belirtildiği şekilde davacının hesabında
bulunan paranın internet bankacılığı işlemi ile üçüncü kişinin hesabına havale
edildiğini, havale işlemlerinde müvekkili bankanın herhangi bir kusuru bulunmadığını, davacının hesabının standart kullanıcı kodu ve şifre dışında akıllı
sms denilen ekstra güvenlik önlemi ile güvence altına alındığını, akıllı sms´in
tek kullanımlık şifre olduğunu, ikinci kez ya da üçüncü bir kişi tarafından kullanılamayacağını, davacının sim kartının sahte belgeler ile üçüncü kişinin eline
geçirilmiş olduğu ve buraya gelen sms şifrelerinin kullanılması sonucu EFT işleminin gerçekleştirildiğini, bu durumda da müvekkili bankanın güvenlik önlemlerinin yetersizliğinden söz edilemeyeceğini, davacının internet bankacılığı
işlemleri için belirlenen kullanıcı kodu, şifre ve sim kartını özenle saklamamış
olması sebebiyle kusurlu olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma ve benimsenen bilirkişi raporu uyarınca,
24.12.2009 tarihinde davacının vadeli hesabının vadesi bozularak gün içinde
yapılan iki işlem ile 38.352.00 TL.tutarındaki parasının EFT yoluyla üçüncü kişinin hesabına aktarıldığı, bu paraların üçüncü kişi tarafından çekildiği,
Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan soruşturma kapsamında ele edilen
bilgilere göre davacıya ait cep telefonunun aynı numara, ancak başka bir telefon cihazı ile İstanbul'da kullanıma sokularak davacının Antalya'daki telefonunun geçici bir süre devre dışı bırakılması suretiyle banka tarafından gönderilen sms şifrelerine ulaşıldığı, dava konusu olayda davalı Bankanın uyguladığı
güvenlik önlemlerinin vasat seviyede kaldığı, davalı Bankanın davacıya vermiş
olduğu şifre ve parolanın davacının kusuru ile ele geçirildiğini kanıtlayamamış
olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı
bir yön bulunmamasına göre,davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA,
aşağıda yazılı bakiye 1.707.35 TL. temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına,05.11.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
USULSÜZ TEBLİGAT ● TEBLİĞİ ÖĞRENME ● TEBLİG TARİHİ*
ÖZET: Tebliğ usulüne aykırı yapılmış olsa bile, muhatap
tebliği öğrenmiş ise, tebliğ geçerli sayılır.
Muhatabın beyan ettiği tarih tebliğ tarihidir.
Y.12.HD E.2006/20320 K.2006/23492 T.11.12.2006
7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 32. maddesi gereğince (Tebliğ, usulüne
aykırı yapılmış olsa bile, muhatabı tebliğe muttali olmuş ise muteber sayılır.
Muhatabın beyan ettiği tarih, tebliğ tarihi addolunur.) Bu nedenle, mahkemece
tebliğ işleminin usulüne uygun bulunmadığının saptanması halinde, şikayetçinin tebliğ işleminden hangi tarihte haberdar olduğunun araştırılması, buna
göre şikayetin süresinde olup olmadığının denetlenmesi ve bundan sonra bu
madde hükmüne göre tebliğ tarihinin düzeltilmesi zorunludur.
Şikayetçi, icra mahkemesine sunduğu 25.07.2006 tarihli dilekçesinde,
tebliğ işleminden 63… 998 plakalı aracının, trafikten men edildiği tarihte haberdar olduğunu açıkladığına göre, bu tarih yöntemince tespit edilmeden sonuca gidilmesi ve tebliğ tarihinin düzeltilmesi ile yetinilmesi yerine, tebliğatın
geçersizliği yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ
Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'un 428.maddeleri uyarınca (BOZULMASINA) 11.12.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

ÇEKTE ZAMANAŞIMI ● İCRANIN GERİ BIRAKILMASI**
ÖZET: Çekte zamanaşımı süresi altı aydır.
Çeke dayanılan takipte, icra dosyasında altı ay işlem
yapılmadığına göre zamanaşımından dolayı icranın geri
bırakılmasına karar verilmelidir.***
Y.12.HD E.2011/19575 K.2012/4135 T.20.02.2012
TTK'nın 726. maddesine göre hamilin, cirantalarla keşideci ve diğer çek
borçlularına karşı haiz olduğu müracaat hakları ibraz müddetinin bitiminden
itibaren 6 ay geçmekle zamanaşımına uğrar.
* Gönderen: Av. Sabri Tahmaz
** Gönderen: Av. Serkan Topçu
*** Yeni Ticaret Kanunu'nun 814.maddesinde çekte zamanaşımı süresi üç yıl olarak belirlenmiştir.
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Somut olayda, borçlulardan H. hakkındaki takibin kesinleşmesinden sonra 15.03.2011 ile 01.06.2011 tarihleri arasında takip dosyasında işlem yapılmadığı görülmüştür. O halde İİK'in 71. maddesinin göndermesi ile aynı kanunun 33/1. maddesi hükmü uyarınca icranın geri bırakılmasına karar verilmesi
gerekirken istemin reddi isabetsizdir.
SONUÇ
Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda
yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'un 428.maddeleri uyarınca BOZULMASINA
20.02.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

CEBRİ İCRA TEHDİTİYLE ÖDEME
●
ŞİKAYET VE İTİRAZ HAKLARI
ÖZET: Borcun cebri icra tehditi altında ödenmiş olması,
borçlunun o borca ilişkin “şikayet” ve “itiraz” haklarını
ortadan kaldırmaz.
Y.12.HD E.2012/640 K.2012/18392 T.30.05.2012
Alacaklı tarafından ilama dayalı olarak ilamlı icra takibine başlandığı,
borçluya örnek 4-5 nolu icra emri tebliğ edilmesinden sonra banka hesaplarına haciz konulduğu, borçlu vekilinin ise banka hesaplarına konulan haczin
kaldırılması ve birleşen dosya ile de icra emrinde talep edilen faizin fazla hesaplandığını belirterek icra emrinin iptali istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, borcun ödenmiş olması nedeniyle karar verilmesine yer
olmadığı şeklinde sonuca gidildiği anlaşılmıştır.
Açıkça itirazdan ya da şikayetten vazgeçilmeksizin, borcun cebri icra tehdidi altında ödenmesi şikayeti ve itirazı konusuz kılmaz. Her dava ve şikayet,
davanın açıldığı (şikayetin yapıldığı) andaki şartlara göre değerlendirilir. (Hukuk Genel Kurulu'nun 2011/12-177 Esas, 2011/300 Karar sayılı 11.05.2011
tarihli kararı). Kaldı ki, somut olayda, borçlunun rızaen yaptığı bir ödeme
bulunmayıp, dosya borcu, haciz konulan banka hesaplarındaki paraların gönderilmesi ile kapanmıştır.
O halde, mahkemece, borçlunun haczedilmezlik şikayeti ve faize itirazının
esası incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı
gerekçe ile karar verilmesine yer olmadığı şeklinde hüküm tesisi isabetsizdir.
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Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'in 366. ve HUMK'un 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 30.05.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

ADRES KAYIT SİSTEMİNDE GÖRÜNEN ADRESE TEBLİGAT*
ÖZET: Borçlunun adres kayıt sisteminde görünen
adresine tebligat yapılması halinde, tebligat muhatabı
borçlunun nerede olduğunun komşu, kapıcı, yönetici gibi
kimselerden araştırma zorunluluğu yoktur.
Ancak, bu kuralın uygulanabilmesi için tebliğ evrakı
üzerine, adresin kayıt sistemindeki adres olduğu
konusunda kayıt düşülmelidir.
Y.12.HD E.2012/1089 K.2012/18617 T.31.05.2012
7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun bilinen adrese tebligatı düzenleyen 10.
maddesinin 1. fıkrasına göre tebligat muhatabın bilinen en son adresinde yapılır. 6099 Sayılı Yasa'nın 3. maddesi ile eklenen aynı maddenin 2. fıkrasına
göre ise bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya
tebligat yapılamaması halinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi, bilinen en son adresi olarak kabul edilir ve tebligat bu adrese
yapılır.
Yine, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun tebliğ imkansızlığı ve tebellüğden
imtina başlıklı 21. maddesine 6099 Sayılı Yasa'nın 5. maddesi ile eklenen 2.
fıkrasında; Gösterilen adres muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi olup,
muhatap o adreste hiç oturmamış veya o adresten sürekli olarak ayrılmış olsa
dahi, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti
azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza karşılığında teslim
eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki
binanın kapısına yapıştırır. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.” Hükmü yer almaktadır. Bu maddeye göre tebliğ işleminin ne şekilde
yapılacağı Tebligat Kanunu Yönetmeliği 31/1-c maddesinde düzenlenmiş olup,
aynı maddenin son fıkrasında bende göre yapılacak tebligatlarda Yönetmeliğin
30. maddesinde öngörülen araştırmanın yapılmayacağı belirtilmiştir. Nitekim
Tebligat Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 30/1.maddesinde de
buna paralel olarak; “adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresine meşruhat
verilerek çıkarılan tebligatlar” tebliğ memurunca muhatabın adreste bulunmama sebebinin araştırması zorunluluğu dışında tutulmuştur.
*

Gönderen: Av. Murat Topçuoğlu
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Öte yandan 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 23/8. maddesi uyarınca, tebligatın adres kayıt sistemindeki adrese yapılması durumunda buna ilişkin kaydın tebligat evrakı üzerine yazılması zorunludur. Bir diğer anlatımla 7201 sayılı
Tebligat Kanunu'nun 21/2. maddesine göre tebligat yapılabilmesi için tebliği çıkaran merciice, tebligat çıkarılan adresin, muhatabın, adres kayıt sistemindeki
adresi olduğuna dair tebliğ evrakı üzerine kayıt düşülmesi zorunludur.
Somut olayda her ne kadar borçlunun mernis adresine yapılan tebligatın
Tebligat Kanunu 21 ve Tebligat Tüzüğü 28. maddelerine aykırılık gerekçesiyle
şikayetin kabulüne karar verilmiş ise de; 6099 Sayılı Yasa ile değişik 7201
sayılı Tebligat Kanunu'nun 21/2. maddesi ve Tebligat Kanunu Yönetmeliği 31.
maddesi birlikte değerlendirildiğinde, şahsın mernis adresine tebligat yapılması halinde nerede olduğunun komşu, kapıcı, yönetici gibi kimselerden araştırılması ve şahsın adreste bulunmama nedeninin tebliğe işlenmesi geçerlilik
şartı değildir. Şu halde tebliğ usulüne uygun kabul edilerek şikayetin reddine
karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
Somut olayda alacaklı tarafından genel haciz yolu ile ilamsız icra takibine
başlandığı, borçlu adresine tebliğe çıkarılan örnek 7 numaralı ödeme emrinin borçlunun adresten ayrıldığı sebebi ile 21.05.2011 tarihinde iade edildiği,
alacaklının talebi ile üzerine borçlunun adres kayıt sisteminde bulunan adresine “Adres Kayıt Sistemindeki Adresidir TK. 21 e göre iade olunmaması ihtar olunur.” Şerhi yazılmak suretiyle çıkarılan tebligatın aynı madde uyarınca
26.05.2011 tarihinde tebliğ edildiği anlaşılmıştır.
Buna göre icra takip dosyasında bilinen adresin tebligata elverişli olmaması ve tebligat yapılamaması nedeniyle, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 10/2.
maddesi uyarınca, borçlunun adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri
adresi, bilinen en son adresi olarak kabul edilerek bu adrese tebligat yapılmasının koşulları oluşmuştur. Bu nedenle borçlunun adres kayıt sisteminde
bulunan yerleşim yeri adresine tebligat çıkarılmasında yasaya aykırılık yoktur.
Tebliğ evrakı üzerine verilen şerh de 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 23/8.
maddesine uygundur.
O halde, ödeme emri tebliğ işlemi 7201 sayılı Tebligat Kanunun 10/2, 21/2
ve 23/8. maddelerine ve dolayısıyla usulüne uygun olduğundan,mahkemece
şikayetin reddi yerine, yazılı gerekçe ile istemin kabulü yönünde hüküm tesisi
isabetsizdir.
SONUÇ
Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda
yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'un 428.maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 31.05.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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GİDER AVANSININ TAMAMLANMASI ● KESİN SÜRE ŞARTLARI
ÖZET: Mahkeme gider avansının nelerden ibaret olduğu
net olarak belirtilerek ve hukuki sonuçları hatırlatılarak
tamamlanması için kesin süre verilmesi gerekirken,
bu hususlara dikkat edilmeden verilen süre içerisinde
avansın tamamlanmadığından bahisle usulden ret kararı
verilmesi doğru olmamıştır.
Y.12.HD E.2012/3865 K.2012/18998 T.04.06.2012
Borçlu, aleyhine yapılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takibe karşı itiraz ve şikayetleri 08.07.2010 tarihinde ikame ettiği dava ile icra
mahkemesine bildirilmiş, mahkemece yapılan yargılama neticesinde, HMK'nın
114/g ve 115/2 maddeleri gereğince davacıya verilen kesin süre içerisinde
avans ve bilirkişi ücreti yatırılmadığı gerekçesi ile davanın usulden reddine
karar verilmiştir.
Somut olayda dava, 08.07.2010 tarihinde 1086 sayılı HUMK yürürlükte
iken açılmıştır. 1086 sayılı HUMK'u yürürlükten kaldıran 6100 sayılı HMK
01.10.2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 6100 Sayılı Kanun'un 114/g maddesinde gider avansı dava şartı olarak düzenlenmiştir.
6100 sayılı HMK'nın 448. maddesine göre Kanun hükümleri tamamlanmış
işleri etkilememek kaydıyla derhal uygulanır. 1086 Sayılı HUMK döneminde
açılan davalara ilişkin olarak eski kanun hükümlerinin uygulanması istisnai
olarak HMK geçici 1 ve 2. maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre, 6100 sayılı HMK'nın yargı yolu ve göreve ilişkin hükümleri ile senetle ispat, istinaf ve
temyiz ile temyizde duruşma yapılmasına ilişkin parasal sınırlarla ilgili hükümleri Kanunun yürürlüğe girmesinden önceki tarihte açılmış olan dava işlerde uygulanmaz.
Kanun açıkça bir istisna getirmediğine göre dava şartı olarak düzenlenen
gider avansının alınması kuralının 1086 sayılı HUMK döneminde açılan derdest davalarda da uygulanması gerekecektir.
6100 HMK'nın 115/2. maddesinde “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.” Hükmü yer almaktadır. Yine aynı Kanun'un 120.
maddesinde “Davacı, yargılama harçları ile her yıl Adalet Bakanlığı'nca çıkarılacak gider avansı tarifesinde belirlenecek olan tutarı, dava açarken mahkeme
veznesine yatırmak zorundadır. Avansın yeterli olmadığının dava sırasında anlaşılması halinde, mahkemece, bu eksikliğin tamamlanması için davacıya iki
haftalık kesin süre verilir.” Denilmektedir.
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Adalet Bakanlığı'nca çıkarılan ve 30.09.2011 tarihli 28070 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan gider avansı tarifesinin 4. maddesinde dava açılırken davacının ödemesi gereken avanslar gösterilmiştir. Tarifenin 6. maddesinde “Bu
tarifenin yürürlüğe girmesinden önce açılmış olan davalarda, tamamlanmış
işlemleri etkilememek kaydıyla, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 120. maddesinin ikinci fıkrasına göre gider avansı ikmal ettirilir.” Düzenlemesine yer
verilmiştir.
Tüm bu düzenlemelere göre, her ne kadar dava, 1086 sayılı HUMK döneminde açılmış olsa da, istisnai hüküm bulunmaması nedeniyle davanın her
aşamasında aranan gider avansı dava şartının 6100 sayılı HMK'nın 114/g,
115/2 ve 120. maddeleri gereği gözetilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. Gider avansının eksik olduğunun anlaşılması halinde, tamamlattırılması için
HMK'nın 120/2 maddesi gereğince verilecek iki haftalık kesin süre ile birlikte
gider avansının nelerden ibaret olduğu net olarak belirlenmeli ve tarafa avansın yatırılmamasının hukuki sonuçları konusunda uyarı yapılmalıdır. Bu süre
içinde dava şartı noksanlığı giderilmemişse dava, dava şartı yokluğu sebebiyle
usulden reddedilecektir.
Somut olayda, 29.11.2011 tarihli duruşmada verilen ara kararda davacı
vekiline HMK'nın yürürlüğe girmesi dolayısıyla eksik avansı yatırması için 2
haftalık süre verilmesi ile yetinilmiş, sürenin kesin olduğu belirtilmediği gibi
avansın hangi kalemlerden ibaret olduğu ve hesap edilen miktarı belirtilmemiş ve avansın yatırılmamasının hukuki sonuçları da hatırlatılmamıştır. Buna
rağmen davacı tarafından 29.11.2011 tarihli ara kararda verilen iki haftalık
süreden sonra 26.12.2011 tarihinde gider avansı ve delil avansı yatırıldığı,
mahkemece, avansın verilen kesin süre içerisinde yatırılmadığı gerekçesiyle
davanın reddine karar verildiği görülmüştür.
O halde, HMK'nın 115/2 ve 120/2. maddeleri ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi'nin 6. maddesi birlikte değerlendirildiğinde, gider
avansının nelerden ibaret olduğu net olarak belirtilerek ve hukuki sonuçları
hatırlatılarak, tamamlanması için kesin süre verilmesi gerekirken, bu hususlara dikkat edilmeden verilen süre içerisinde avansın tamamlanmadığından
bahisle usulden red kararı verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ
Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'un 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA,
04.06.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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KİRA SÖZLEŞMESİ ● TAHLİYE EMRİNİN İCRAYA KONMAMASI*
ÖZET: Bir kira döneminden fazla bekletilen ve icraya
konmayan tahliye emrinin artık infazı istenemez.
Y.12.HD E.2012/9008 K.2012/26588 T.17.09.2012
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından
düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Alacaklı tarafından Bakırköy 2. İcra Müdürlüğü'nün 2008/11872 takip sayılı dosyasından kira süresinin bitmesi nedeniyle tahliye talebiyle icra takibine
başlandığı, borçlunun itirazı üzerine Bakırköy 1. İcra Hukuk Mahkemesi'nin
10.02.2009 tarih ve 2008/1070 E. 2009/104 K. Sayılı kararıyla alacaklının
itirazın kaldırılması talebinin kabulüne ve takibin devamına karar verildiği,
bu kararın temyiz edilmeksizin kesinleştiği, icra takip dosyasında alacaklının
yenileme talebinde bulunduğu 18.04.2011 tarihine kadar hiçbir işlem yapmadığı anlaşılmıştır.
İcra Müdürlüğü'nce borçluya yenileme emrinin tebliğ edilmesi üzerine
borçlu icra mahkemesine başvurusunda, alacaklının uzun zamandır kararı infaz ettirmediğini, alacaklı ile aralarında şifahi olarak yeni bir sözleşme yapıldığını, beyan ederek yenileme emrinin iptalini istediği görülmüştür. Dairemizin
yerleşik içtihatlarına göre tahliye kararının bir kira dönemini aşkın süre infazının istenmemesi kira sözleşmesinin yenilendiği anlamına gelir. Bu nedenle
tahliyenin infazı artık bu takipte istenemez. Bunun için yeni bir tahliye kararı
alınması zorunludur.
Buna göre somut olayda, alacaklının tahliye kararını aldığı 10.02.2009
tarihinden takibin yenilendiği 18.04.2011 tarihine kadar bekleyerek bir kira
döneminden fazla bir süre tahliyenin infazının gerçekleştirilmesini istememiş
olması akdin yenilenmesi, bir diğer ifadeyle taraflar arasında yeni bir kira ilişkisi doğduğu sonucunu ortaya çıkarır.
O halde mahkemece borçlunun şikayetinin kabulü yerine reddine karar
verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ
Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda
yazılı nedenlerle İİK'in 366 ve HUMK'un 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA ilamın tebliğinden 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere,
17.09.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.
*

Gönderen: Av. Mehmet Bayraktar

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ
TÜKETİCİ HAKLARI ● YABANCI PARADA KUR FARKI
●
KARŞILIKLILIK İLKESİ*
ÖZET: Kredi veren bankanın yabancı para kurundaki
artışlardan yararlanabileceğini öngören sözleşme hükmünde
kurdaki düşüşten tüketicinin yararlanacağının belirtilmemiş
olması o hükmü geçersiz kılar.
Y.13.HD E.2010/13371 K.2011/4123 T.21.03.2011
Davacı, davalı bankadan tüketici kredisi aldığını, sözleşmenin 7. maddesindeki haksız şart nedeniyle hesabı kapatırken 63.000 TL. fazla ödediğini
ileri sürerek, şimdilik 10.000 TL.nin tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalı, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından
temyiz edilmiştir.
Davalı bankadan tüketici kredisi alan davacı, sözleşmenin 7. maddesindeki haksız şart nedeniyle, borcu kapatırken fazla para ödediğini belirterek,
alacak talepli bu davayı açmıştır.
Taraflar arasındaki 16.09.2008 tarihli tüketici kredisi sözleşmesinin 7/1ac maddesinin birinci cümlesinde,
“Kredinin dövize endeksli olması halinde TL/YTL. ödemede, kredinin geri
ödeme planında USD/Euro para birimi olarak belirtilen taksit tutarının bankanın ödeme anındaki döviz satış kuru üzerinden hesaplanan TL/YTL karşılığı
tutarı kullanılır.” Denmiş,
Aynı maddenin ikinci cümlesine ise,
“Ancak kredi taksit ve ana para ödemelerindeki, bankamız efektif veya
döviz satış kurunun kredinin kullandırıldığı tarihteki kurdan düşük olması
halinde kredinin ilk kullandırıldığı kur dikkate alınacaktır.” Hükmü getirilmiştir.
Kredi Japon Yeni üzerinden alınmıştır. 06.09.2008 sözleşme tarihinde 100
JPY=1,23 TL.dir. 20.02.2009 borcun kapatıldığı tarihte ise, 100 JPY=1,81
TL.üzerinden hesaplama yapılarak, davacı çıkan miktarı ödeyip, borcu kapatmıştır.
*

Kazancı Hukuk Sitesinden alınmıştır.
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Davacıya kullandırılan kredinin, tüketici kredisi olduğu ve davacıya fiili
ödemenin TL.bazında yapıldığı ihtilafsızdır.
Yine kullanılan tüketici kredisinin JPY ne endekslenerek geri ödeme planı
hazırlandığı dosya kapsamı ile sabittir.
Ne var ki, taraflar arasındaki sözleşmenin 7/1-ac maddesinde; geri ödeme
sırasında bankanın efektif veya döviz satış kurunun kredinin kullandırıldığı
tarihteki kurdan düşük olması halinde, kredinin ilk kullandırıldığı tarihteki
kurun esas alınacağı, hüküm altına alınmıştır.
Yabancı paranın kurundaki artışların banka lehine yararlanabilecek iken,
kurdaki düşüklükten tüketicinin yararlandırılmaması haksız şart niteliğindedir. (4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun mad.6) Dolayısı ile
sözleşmenin bu hükmü davacıyı bağlamaz.
Ancak, davalı bankanın da para alıp satan bir tacir olduğu kar elde etme
amacına yönelik faaliyette bulunduğu, davacıya yapılan fiili ödemenin de TL.
olduğu dikkate alındığında, mahkemece, sözleşme tarihinde TL.bazında kullandırılan benzer kredilere uygulanan ortalama faiz oranlarının araştırılması
ve davacının erken ödeme tarihteki borcu bulunarak yine erken ödeme sebebiyle yapılması gerekli indirim de uzman bilirkişi vasıtası ile tespit edilerek hasıl olacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm
tesisi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz edilen hükmün davacı yararına BOZULMASINA, 21.03.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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BELİRLİ SÜRELİ SÖZLEŞME ● HAKSIZ FESİH
●
BAKİYE SÖZLEŞME ÜCRETİ*
ÖZET: Şirket bünyesinde yeniden yapılanması gerekçesiyle
şirketin avukatıyla yapılmış olan belirli süreli hizmet
sözleşmesinin süresinden önce feshedilmesi haksız fesihtir.
Bu durumda avukat bakiye sözleşme süresinin ücretine hak
kazanır.
Ancak bu durumda sözleşme ile üstlenilen işin
yapılmamasından dolayı tasarruf edilen değere göre
alacaktan takdiri indirim yapılmalıdır.**
Y.13.HD E.2011/5555 K.2011/16672 T.24.11.2011
Davacılar, avukat olduklarını, davalı ile aralarında 14.03.2008 tarihinde
01.04.2008 başlangıç tarihli ve 1 yıl süreli hukuk müşavirliği ve avukatlık
hizmet ve ücret sözleşmesi imzaladıklarını, bu sözleşme ile davalının aylık
2.000.00 TL.+ KDV ile birlikte her ayın birinci iş günü yazı ile şirket bünyesinde yeniden yapılandırma çalışmaları nedeniyle sözleşmenin sona erdirildiğini
ve istifa etmelerini belirtmeleri üzerine davalı şirketin noterden gönderdiği yazı
ile ve aynı gerekçe ile sözleşmelerini haksız olarak feshetmesi üzerine sözleşmenin sona erme tarihi olan 30.03.2009 tarihine kadar aylık 2.000.00 TL.dan
toplam 16.000.00 TL.nın tahsili için icra takibi yaptıklarını, davalının bu takibe de haksız olarak itiraz ettiğini ileri sürerek vaki itirazın iptaline karar
verilmesini istemişlerdir.
Davalı sözleşmenin haklı nedenlerle feshedildiğini ileri sürerek davanın
reddini dilemiştir.
Mahkemece, sözleşmenin haklı nedenle feshedildiği gerekçesi ile davanın
reddine karar verilmiş; hüküm, davacılar tarafından temyiz edilmiştir.
Her ne kadar mahkemece, davacı delillerinde ek 9 olarak numaralandırılan belgede 26.06.2008 tarihinde davalı tarafça çekilen mailde 27.06.2008
Cuma günkü toplantıya katılması, acil cevap vermesi istendiği halde, bu maile
08.07.2008 tarihinde cevap verildiği, dolayısıyla toplantıya katılmadığı, ayrıca 17.07.2008 tarihli ve Cuma akşamına kadar cevap verin şeklinde mesajı
19.07.2008 cumartesi saat 18.38 de cevap verildiği, dolayısıyla fesih haklı nedene dayalı olup, davacıların fesih nedeniyle aylık ücretini de talep edemeyeceği gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş ise de; feshin haklı olduğuna
ilişkin gerekçelerden 26.06.2008 saat 11.04 tarihli “M. Bey Cuma günü öğ* Gönderen: Av. Hülya Dinç
** Yeni Borçlar Kanunu'nun 408.maddesinde de aynı hüküm bulunmaktadır.
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leden sonra saat 14.00 gibi sizinde katılmanızı istediği toplantı yapmak istiyor. Size ulaşmaya çalışıyor ancak irtibat kuramıyor. Size ulaşmaya çalışıyor
ancak irtibat kuramıyor. Acil olarak cevap verirseniz giriş izninizi almak için
müracaat edeceğiz.” Şeklinde davalı şirket çalışanı tarafından gönderilen emaile davacılardan Y'nin 27.06.2009 günü saat 20.14 te “M. Bey biliyordu, ben
25 Haziran sabahı NY (Newyork)'a uçtum. Haftaya döneceğim. Selamlar.” Şeklinde email yoluyla cevap verdiği; yine 17.07.2008 Perşembe günü saat 18.52
de “S. International ile ilgili olarak “bu çok önemli bir konu. Bugüne kadar
atlamışım. Lütfen gerekli olan her şeyi yapalım ve S. International'a yardımcı olalım. Danimarka'daki bu şirket bizim en önemli ortağımız. Teşekkürler.
Lütfen Cuma akşamına kadar bana mutlaka bir görüş bildiriniz.” Şeklinde
gönderilen emaile davacılardan M'nin 19.07.2008 Cumartesi günü saat 18.37
de “İyi günler M. Bey. Eşimin göz ameliyatı nedeniyle dünü hastanede geçirdiğim için dün yanıtlayamadım sizi. S. Intl.bu sorunu ile ilgili hukuki adımları atmış zaten. Sizden sadece bu hukuki işlemleri yürüten firma belge talep
ediyor. Yazınız ekindeki yazıda talep edilen, S. Intl.ile yapmış olan çalışmaları, onların Türkiye'de markasının uzun yıllardır kullanıldığına ilişkin elinizde
mevcut belge ve bilgiler varsa (sözleşmeler, yazışmalar, faturalar, duyurular,
S. Intl. İle başka firma, kuruluş ve gerçek kişilerin çalışmasına ilişkin her türlü belge, Türkiye'de resmi kuruluşlara yapılmış izin ve sair başvurularla ilgili
belgelerin) fotokopilerini S. Mülkiyet Hizmetleri A.Ş. ne gönderirseniz yapılabilecek yardım yapılmış olacaktır. Saygılarımla” şeklinde email yoluyla cevap
verdiği ayrıca bu yazışmalardan sonra da 19 Temmuz 2008 günü 18.37 de,
29.07.2008 günü saat 17.32 de 31 Temmuz 2008 günü saat 8.42 de yine farklı
konularda yazışmalar yapıldığı, 21 Temmuz 2008 günü 8.04 de TAV sözleşmesi ile ilgili hukuki mütalaa ve 01.08.2008 günü saat 9.52 de şirketler arası
hizmet sözleşmesinin davacı Y. tarafından hazırlanıp email yoluyla davalı ve
ona bağlı şirketlere gönderildiği, davacıların davalı ile sözleşmeyi imzaladıktan
ancak sözleşmenin feshi tarihine kadar yani mahkemece feshe gerekçe olarak kabul edilen olaylardan sonrada davalı ve hatta ona bağlı şirketlere karşı
sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirdikleri ve böylece davalının
şirket bünyesinde yeniden yapılandırma çalışmalarında tespit edilen hususları
gerekçe göstererek yaptığı feshin, haksız olduğu tüm dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Taraflar arasında imzalanan sözleşmenin 7.maddesine göre iş
sahibi tarafından haklı bir sebep olmaksızın sözleşmenin feshi halinde avukat
sözleşmede belirtilen ücretin tamamına hak kazanacaktır. Buna göre, davalı
haksız olarak sözleşmeyi feshettiği için sözleşme süresi sonuna kadar olan ücreti davacılara ödemekle yükümlü ise de, dava konusu olayda da uygulanması
gereken BK.nun 325. maddesi, “…. İşi yapmadığından dolayı tasarruf ettiği
yahut diğer bir iş ile kazandığı veya kazanmaktan kasten yahut diğer bir iş ile
kazandığı veya kazanmaktan kasten feragat ettiği şeyin mahsup edileceğini”
hükme bağlamış olup, anılan amir hüküm uyarınca, davacıların sözleşmenin
feshinden sonra, sözleşme ile yükümlendiği işi yapmamasından dolayı tasar-
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ruf edebileceği miktar ile başka bir iş yapabileceği nedeniyle kazanabileceği
miktarın bakiye aylık ücret miktardan mahsubu gerekir. Mahkemece değinilen
bu yönler gözetilerek az yukarıda açıklanan şekilde davacıların tasarruf eyleyebileceği miktar konusunda gerekirse alanında uzman biirkişiden taraf ve yargı
denetimine açık rapor almak suretiyle belirlenecek miktarın bakiye aylar ücretinden mahsubuna karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde davanın reddine
karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırıdır. Bozmayı gerektirir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle, hükmün davacılar yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 24.11.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

DENKLEŞTİRİCİ ADALET İLKESİ
●
DEĞER GÜNCELLEMESİ HESABI*
ÖZET: Mevduat faizi esas alınarak denkleştirici adalet
ilkesine göre değer güncellemesi hesabı yapılırken,
dönem sonlarına gelen faizin ana paraya eklenmesi ve
eklenen bu miktar üzerinden yeni dönem için faiz hesabı
yapılması gerekir.
Y.13.HD E.2011/17819 K.2012/11184 T.25.04.2012
Davacı, davalı belediye tarafından kurulması düşünülen toptancılar hal
kompleksinden 57.m2 alana sahip işyerinin 20.08.1993 tarihli sözleşme ile
47.00 TL.karşılığında tahsis edildiğini ancak davalı Belediyenin 30.04.2010
tarihli yazı ile bu işyerinin yapılamaması nedeniyle tahsis edilemeyeceğinin bildirildiğini ileri sürerek işyerinin dava tarihindeki değerinin ya da ödenmiş bulunan 47.00 TL.nın güncellenmiş değerinin tespiti ile şimdilik 8.000.00 TL.nın
davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalı, davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, bilirkişinin ödenen 50.00 TL. üzerinden denkleştirici adalet
ilkesine göre yaptığı hesaplama dikkate alınarak davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, taraflarca temyiz edilmiştir.
1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına
göre davacının aşağıdaki 2. bendin, davalının 3. bendin kapsamı dışında kalan
diğer temyiz itirazlarının reddi gerekir.
*

Gönderen: Av. Hulki Özel Mersin Barosu
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2- Davacının temyizi yönünden, Her ne kadar bilirkişi tarafından denkleştirici adalet ilkesi doğrultusunda hesaplama yapılmış ise de; mevduat faizi üzerinden yapılan hesaplamada dönem sonlarında gelen faizin ana paraya
eklenerek eklenen bu miktar üzerinden yeni dönem için faiz hesaplaması yapılması gerekirken bu hususa dikkat edilmemesi, usul ve yasaya aykırı olup,
bozmayı gerektirir.
3- Davalının temyizi yönünden; Davacı, yapılması düşünülen hal binasında
kendisine vaat edilen işyeri ile ilgili olarak davalı Belediyeye bölümler halinde
toplam 50.00 TL. ödemiş ve bilirkişide bu ödenen miktara göre hesaplama
yapmış ise de; davacı yargılama sırasında 47.00 TL. üzerinden talepte bulunduğunu belirtmesi nedeniyle ancak 47.00 TL.nın denkleştirici adalet ilkesine
göre güncellenmiş değerinin hesaplanması gerekirken talepten fazla olarak
50.00 TL.üzerinden güncelleme yapılması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı
gerektirir.
SONUÇ
Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle tarafların sair temyiz itirazlarının
reddine, hükmün 2. bent uyarınca davacı yararına, 3. bent uyarınca davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan 118.50 TL.temyiz harcının istek halinde
davalıya iadesine ve yine peşin alınan 118.25 TL.temyiz harcının istek halinde
davacıya iadesine, 25.04.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

DOKTOR VE HASTANENİN SORUMLULUĞU ● HAFİF KUSUR*
ÖZET: Hastanın tedavisinin üstlenen hastane ve
doktorların hafif kusurlarından doğan zarardan sorumlu
oldukları kabul edilmelidir.
Dosyada bulunan iki rapor arasındaki çelişki giderilerek
hüküm kurulmalıdır.
Y.13.HD E. 2011/6393 K.2012/775 T.23.01.2012
1- Bir davada dayanılan maddi olguları hukuksal açıdan nitelendirmek ve
uygulanacak yasa hükümlerini bulmak ve uygulamak HUMK'un 76. maddesi gereği doğrudan hakimin görevidir. Davacılar, ameliyat edilen murislerine
yanlış kan verilmesi sonucu vefat ettiğinden bahisle maddi ve manevi tazminat
istemi ile eldeki davayı açmıştır. Davanın temeli vekillik sözleşmesi olup, özen
borcuna aykırılığa dayandırılmıştır. (BK.m.386-390) Vekil, vekalet görevine
konu işi görürken yöneldiği sonucun elde edilmemesinden sorumlu değil ise
de, bu sonuca ulaşmak için gösterdiği çabanın, yaptığı işlemlerin, eylemlerin
ve davranışların özenli olmayışından doğan zararlardan dolayı sorumludur.
5

Gönderen: Av. Hulki Özel Mersin Barosu Başkanı
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Vekilin sorumluluğu, genel olarak işçinin sorumluluğuna ilişkin kurallara bağlıdır. Vekil, işçi gibi özenle davranmak zorunda olup, en hafif kusurundan
bile sorumludur. (BK.m.321/1) O nedenle davacının tedavisini üstlenen hastane ve doktorların meslek alanı içinde olan bütün kusurları, hafif de olsa,
sorumluluğun unsuru olarak kabul edilmelidir. Az yukarıda açıklandığı üzere,
doktor tedavi nedeniyle yöneldiği sonucun elde edilmemesinden sorumlu değil ise de, bu sonuca ulaşmak için gösterdiği çabanın, yaptığı işlemlerin eylemlerin ve davranışların özenli olmayışından doğan zararlardan sorumludur.
Keza en hafif kusurundan dahi hukuken sorumluluk altındadır. Bu nedenle
de bilirkişi raporu önem kazanmakta ve taraf, hakim ve Yargıtay denetimine
elverişli bulunmalıdır. Bilirkişi doktorun seçilen tedavi yöntemi ve tedavi aşamalarında gerekli titizliği gösterip göstermediğini uygulanacak tedavi yöntemi
ve aşamalarda gerekli titizliği gösterip göstermediğini, uygulanması gereken
tedavinin ne olduğunu, ayrıntılı ve gerekçeli açıklamalı ve sonuca ulaşmalıdır.
Bu bağlamda salt yapılan işlemin ne olduğunu açıklamak yeterli kabul edilemez. Kaldı ki, bilirkişinin tarafların itirazlarını da mutlaka karşılamalı ve
aydınlatıcı olmalıdır. Hakimin de bilirkişinin somut olayda görüşünün dosya
kapsamına uygun olup olmadığını da denetlemesi gerekmektedir. (TMK'nın
md.4, HUMK'un md. 240) Dairemizin kararlılık kazanmış uygulamaları ve içtihatları da bu yöndedir.
Somut olayda ise; Davacılar, murislerinin davalı hastanede ameliyat edildiğini, ameliyattan sonra yanlış kan verildiğini ileri sürmüşlerdir. Davalı ise
uygulanan tedavide hata bulunmadığını savunmuştur. Dosyada bulunan 6 Nisan 1999 tarihli Yüksek Sağlık Surası raporunda davacılar murisinin “…..
yanlış kan verilmesi sonucu meydana gelen böbrek yetmezliğinden öldüğü…
”belirtilmiş, dosyadaki 24.01.2003 tarihli Adli Tıp Kurumu raporunda ise yanlış kan verildiğine dair bir bulguya rastlanmadığı belirtilmiştir. Bu haliyle iki
rapor arasında çelişki doğmuştur. Öyle olunca, Mahkemece özellikle yanlış
kan verilip verilmediği hususunda inceleme yapılmak üzere, gerekli tüm belgeler getirtilerek yukarıda belirtilen raporlar arasındaki çelişkinin giderilmesi
için Üniversitelerin ilgili bilim dalından seçilecek akademik kariyere sahip (3)
kişilik kuruldan rapor alınarak, çelişkinin giderilerek karar verilmesi gerekirken mevcut çelişki giderilmeden eksik inceleme ile karar verilmesi usul ve
yasaya aykırı olup bozma gerektirir.
2- Bozma nedenine göre tarafların sair temyiz itirazlarının incelenmesine
gerek görülmemiştir.
SONUÇ
Yukarıda bir nolu bentte açıklanan nedenlerle temyiz edilen kararın BOZULMASINA, ikinci bentte açıklanan nedenlerle tarafların sair temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan 18.40 TL.temyiz harcının
istek halinde iadesine, 23.01.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi
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AVANSI ● KESİN SÜRE
●
İSTİNABE YOLUYLA YAPILAN İŞLEMLER*
.GİDER

ÖZET: İki haftalık kesin süre içinde yatırılması gereken
gider avansının başka bir adliyedeki PTT Şubesi'ne iki
haftalık süre geçirilmeden yatırıldığı anlaşıldığından kesin
sürenin geçirildiğinden söz edilemeyecektir.
Y.13.HD E.2012/1581 K.2012/2539 T.09.02.2012
Davacı, eşinin davalı şirketin ürettiği araç ile kaza yaptığını, araçta bulunan dört hava yastığının da açılmadığını, eşinin vefat ettiğini, açtığı manevi
tazminat talepli davada aracın gizli ayıplı olduğunun bilirkişice tespit edildiğini
belirterek 1.000 TL.maddi tazminata hükmedilmesini talep etmiştir.
Davalı, davanın reddini talep etmiştir.
Mahkemece, davacı tarafa 6100 sayılı HMK'nın 114/1-g maddesine göre
dava şartı kabul edilen ve 120/2 maddesi gereğince hesaplanan gider avansını
2 haftalık kesin sürede yatırması gerektiği aksi takdirde 115/2 ve 320/1 maddeleri gereğince dava şartı noksanlığından davanın usulden reddedileceği ihtarı yapılmasına rağmen davacı tarafından kesin sürede avansın yatırılmaması
nedeniyle davanın usulden reddine karar verilmiş, hüküm davacı tarafından
temyiz edilmiştir.
Davacı vekiline 26.10.2011 tarihli celsede 250.00 TL.gider avansını 2 haftalık kesin sürede yatırması gerektiği aksi takdirde davanın usulden reddedileceği ihtar edilmiştir. Davacı vekilinin verilen süre içinde 02.11.2011 tarihinde
parayı PTT Ankara Adliyesi Şubesi'ne yatırdığı, aynı tarihte ilgili makbuzu,
cevaba cevap dilekçesi ve delil listesini Ankara 2. Tüketici Mahkemesi'nin
2011/2660 muhabere numaralı evrakı üzerinden mahkemeye gönderdiği, evrakların duruşma günü mahkemeye ulaştığı yazı işleri müdürünün havalesinden anlaşılmaktadır. Böylece davacı ara kararı zamanında yerine getirmiştir.
Bu durumda ara kararının yerine getirildiği gözetilip sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm verilmesi usul ve yasaya aykırı olup
bozmayı gerektirir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan hükmün davacı yararına
BOZULMASINA, peşin alınan 18.40 TL.temyiz harcının istek halinde iadesine,
09.02.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

*

Gönderen: Doç. Dr. Mustafa Serdar Özbek

YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ
BİRDEN FAZLA PARSELLER İÇİN AÇILAN DAVA
●
DAVANIN TEFRİKİ*
ÖZET: Birden fazla parsel üzerinde yapılmış olan binalara
ilişkin olarak el atmanın önlenmesi ve kal istemiyle açılmış
davaların tefrikine karar verilmeli ve her bir parsel için ayrı
bir dava dosyası açılmalıdır.
Y.14.HD E.2011/9119 K.2011/11763 T.10.10.2011
Dava, 1053 sayılı “Ankara, İstanbul ve Nüfusu Yüzbinden Yukarı Olan Şehirlerde İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında” Yasa ve 2560 sayılı İSKİ kuruluş Yasası'na istinaden davacı idarenin sorumluluğundaki Çamlıca-Harem-Salacak Ana İsale Hattı güzergahına ait (..) ada (..), (..) ve (..) no.lu
parseller üzerinde bina yaparak işgali bulunan davalılar hakkında elatmanın
önlenmesi ve kal isteğine ilişkindir.
Davalılar, usul, taraf teşkili ve esas yönünden davanın reddini savunmuşlardır.
Mahkemece, davanın kısmen kabulüne, davalı T, O. ve A'nın müdahalesi
kanıtlanamadığından reddine, (..) parsel ile ilgili dava bulunmadığından bu
parsel ile ilgili karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.
Hükmü, davacı İSKİ vekili ve davalı A, O. vekilleri ile davalı T. vekilleri ayrı
ayrı temyiz etmişlerdir.
Davalıların (..),(..) ve (..) parsel sayılı taşınmazlara elatmalarının önlenmesi
ve kal talebinde bulunulmuş ise de dava konusu (..) sayılı parselin DSİ adına
müstakilen kayıtlı olduğu DSİ (..) ve (..) sayılı parsellerde paydaş ise de bu parsellerde DSİ dışında çok sayıda paylı malik bulunduğundan her üç parsel ile
ilgili olarak açılan davada fiili irtibat dolayısı ile zorunlu dava arkadaşlığı bulunmadığından 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 167. maddesindeki “Mahkeme, yargılamanın iyi bir şekilde yürütülmesini sağlamak için birlikte
açılmış veya sonradan birleştirilmiş davaların ayrılmasına, davanın her aşamasında, talep üzerine veya kendiliğinden karar verilebilir. Bu durumda mahkeme, ayrılmasına karar verilen davalara bakmaya devam eder.” Hükmü gereğince
dava konusu her bir parsel yönünden davaların ayrılarak ve taraf teşkili sağlanarak bir hüküm kurulması gerekirken işin esası hakkında hüküm kurulması
doğru görülmemiş, bu sebeple hükmün bozulması gerekmiştir.

*

Gönderen: Doç.Dr. Mustafa Serdar Özbek
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SONUÇ

Yukarıda yazılı nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, şimdilik sair itirazların incelenmesine yer olmadığına, peşin yatırılan temyiz harcının istek halinde yatıranlara iadesine, 10.10.2011 tarihinde
oybirliği ile karar verildi.

SATIŞ VAADİ ● İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET ● TESCİL KOŞULU
ÖZET: Satış vaadinden doğan davanın kabulü için sözleşmenin
ifa imkanı olmalıdır.
İştirak halinde mülkiyette ortaklardan birinin ortaklık dışı kişiye
satım vaadinde bulunması halinde iştirak halinde mülkiyet
çözülünceye kadar ifa imkanı varlığından söz edilemez.
İştirak halinde mülkiyet ortaklarının kendi aralarında yaptığı
satış vaadi sözleşmesinde ifa imkanı vardır.
Satış vaadi sözleşmesinde tescil kararı verilebilmesi için
bedelin ödenmiş olması gerekir.
Y.14.HD E.2011/12058 K.2011/14903 T.05.12.2011
Dava, 30.07.1999 tarihli satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir.
Davalı, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, çekişme konusu (..) ada (..) parsel sayılı taşınmazda elbirliği
mülkiyet rejimi hakim olduğundan ve dayanak satış vaadi sözleşmesinin ifa
olanağı bulunmadığından söz edilerek dava reddedilmiştir.
Hükmü, davacı vekili temyiz etmiştir.
Satış vaadi sözleşmesinden kaynaklanan davaların kabulüne karar verebilmek için sözleşmenin ifa olanağı bulunmalıdır. Elbirliği mülkiyetine
(TMK.m.701) konu ile taşınmazda elbirliği (iştirak halinde) ortaklarından birinin, ortaklık dışı bir kişiye satım vaadinde bulunması halinde, sözleşme bir
taahhüt muamelesi olarak geçerli olmakla birlikte elbirliği ortaklığı çözülünceye kadar sözleşmenin ifa olanağının varlığından söz edilemez. Ancak elbirliği
ortaklarının kendi aralarında yaptıkları satış vaadi sözleşmelerinde ise sözleşmenin ifa olanağı vardır.
Taşınmaz mal satış vaadi sözleşmesine dayanan tescil isteminin hüküm
altına alınabilmesi için sözleşmede kararlaştırılan bedel ödenmiş olmalıdır.
Ancak, bedelden ödenmeyen bir kısım var ise, bu bedel Borçlar Kanunu'nun
81. maddesi uyarınca depo ettirilmelidir.
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Somut uyuşmazlıkta, davacı, dava konusu taşınmazın maliki N'nin mirasçıları arasında yer aldığından, satış vaadi elbirliği ortakları arasında yapılmıştır. Satıcı malikin payı alıcı malike geçeceğinden ortak malikler zarar
görmeyecektir. Hal böyle olunca elbirliği ortakları arasında yapılan satış vaadi
sözleşmesinin ifa olanağı bulunmamaktadır.
Mahkemece, satış vaadinde bulunan T'nin mirasçılarının tamamının bedelin ödenmeyen kısmı, taşınmazın rayiç bedeli üzerinden hesaplatıp davacıya
depo ettirilerek sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamış hükmün bozulması gerekmiştir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan hükmün BOZULMASINA,
peşin yatırılan harcın istek halinde yatırana iadesine, 05.12.2011 tarihinde
oybirliği ile karar verildi.

YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ
TASARRUFUN İPTALİ ● TİCARİ İŞLETMENİN MALLARI*
ÖZET: Ticari işletmeye dahil bir malın devri halinde
yasanın öngördüğü şekilde ilan yapılarak alacaklılara
bildirim yapılmamış ise, o malın alacaklılara zarar vermek
amacıyla devredildiği kabul edilmeli ve tasarruf iptal
edilmelidir.
Y.15.HD 2007/2806 K.2007/4165 T.19.06.2007
Dava, İİK'in 277 ve devamı maddeleri gereğince tasarrufun iptali ve davalı
Bakanlıktan hizmet kusuruna dayalı zararın tahsiline ilişkin olup mahkemece iptal davasının esastan, Bakanlık hakkında açılan davanın ise yargı yeri
yönünden reddine dair verilen karar davacı ile davalı S. vekillerince temyiz
edilmiştir.
1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına
göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının
reddi gerekmiştir.
2- İİK'in 280/1. maddesinde “mal varlığı borçlarına yetmeyen bir borçlunun alacaklılarına zarar vermek kastıyla yaptığı tüm işlemler borçlunun içinde
bulunduğu mali durumunu ve zarar verme kastının işlemin diğer tarafınca
bilindiği veya bilinmesini gerektiren açık emarelerin bulunduğu hallerde iptal
edilebilir” hükmüne yer verilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasında ise ticari
işletmenin veya işyerindeki mevcut ticari emtianın devri halinde devir alanın
ızrar kastıyla hareket ettiği karinesine yer verilmiş, bu karinenin aksinin ise
maddede belirtilen ilanların yapıldığının ispatı halinde kabul edilebileceği vurgulanmıştır. Dava konusu olayda devredilen tanker, ticari bir araç olup borçlunun bu aracı satarken keyfiyeti kanunun öngördüğü şekilde alacaklılara bildirmediği, ticaret sicil gazetesinde ilan etmediği anlaşılmaktadır. Bu durumda
tasarrufun iptaline karar verilmesi gerekirken istemin reddi doğru olmamıştır.
3- Davalı S'nin temyiz itirazlarına gelince, dava reddedildiği ve adı geçen
davalı yargılamada kendisini vekille temsil ettirdiği halde lehine vekalet ücreti
takdir edilmemesi kabul biçimi bakımından doğru görülmemiştir.
Karar belirtilen sebeplerle bozulmalıdır.

*

Gönderen: Av.Hulki Özel Mersin Barosu
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SONUÇ

Yukarıda 1. bentte yazılı nedenlerle davacının sair temyiz itirazlarının reddine, 2. bent uyarınca kabulüyle hükmün temyiz eden davacı yararına, 3. bent
gereğince de hükmün temyiz eden davalı S. yararına BOZULMASINA, ödedikleri temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davacı ve davalı S'ye geri
verilmesine, 19.06.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ● FESİH VE SONUÇLARI*
ÖZET: Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin geriye etkili
olarak feshine karar verildiğine göre, tarafların sebepsiz
zenginleşme hükümlerine göre birbirlerine verdiklerini
geri almaları gerekir.
Y.15.HD E.2010/4112 K.2010/4991 T.05.10.2010
Dava, 20.01.1997 tarihli Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi'nin geriye etkili
feshi nedeniyle imalat bedeli ile davalı arsa sahibine yapılan ödemelerin tahsili,
karşı dava ise, gecikme tazminatı, manevi tazminat ve uğranılan zararın tazmini istemleriyle açılmış, mahkemece her iki davanın reddine karar verilmiş,
karar taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici
nedenlere ve özellikle gerek sözleşmenin feshi dosyasında gerek bu dosyada
alınan bilirkişi raporlarında binanın taşıyıcı sistemini ilgilendiren arızaların
bulunduğunun, onaylı mimari ve statik projelere uygun yapılmadığının açıklanmış olmasına, bu durumda ancak binanın yıkımının istenebileceğine göre
dalı ve karşı davacı arsa sahibinin tüm, davacı ve karşı davanın davalısı yüklenicinin aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2- Taraflar arasındaki Kat Karşılığı Sözleşmesi'nin geriye etkili olarak feshine karar verildiğine göre, tarafların sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre
birbirlerine verdiklerini geri almaları gerekir. Sözleşmenin feshi davasında
tapu iptali tescil kararı verilmekle arsa sahibi yükleniciye verdiği taşınmazını
geri almıştır. Davacı yüklenici bu davada dava dilekçesinde açıklandığı şekilde
arsa sahibine ödemeler yaptığını belirterek bu konularda istemde bulunduğuna göre, yüklenicinin bu istemlerinin sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre
değerlendirilip bir sonuca varılması gerekirken, yüklenicinin bu yönlere ilişkin isteminin de reddine karar verilmesi doğru olmamış, kararın bozulması
gerekmiştir.

*

Gönderen: Erdoğan Gökçe Emekli Fatih Hukuk Hakimi

422

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 87 • Sayı: 1 • Yıl: 2013
SONUÇ

Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davalı ve karşı davacı arsa sahibinin tüm, davacı ve karşı davanın davalısı yüklenicinin sair temyiz itirazlarının
reddine, 2. bent uyarınca kararın yüklenici S'nin yararına BOZULMASINA,
fazla alınan temyiz peşin harçlarının istek halinde temyiz eden taraflara geri
verilmesine, 05.10.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY 16. HUKUK DAİRESİ
DAVADA GÖREV ● KAMU DÜZENİ
●
MAHKEMECE YAPILACAK İŞ*
ÖZET: “Görev” kamu düzenine ilişkin olup, bir dava
şartıdır. Bu nedenle yargılamanın her safhasında resen
dikkate alınacaktır.
Bu nedenle hakkında kadastro tutanağı bulunmayan ve
haritasında yol olarak görünen taşınmaza ilişkin davaya
Kadastro Mahkemesi'nde değil Genel Mahkemede
bakılmalıdır.
Y.16.HD E.2010/8038 K.2011/5616 T.12.10.2011
Taraflar arasında kadastro tespitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün Yargıtayca incelenmesi istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
Davacı, kadastro sırasında adına tespit edilen (..) ada (.) parsel sayılı taşınmazının bir bölümünün yol olarak gösterildiğini iddia ederek, haritasında
yol olarak gösterilen taşınmazın adına tescili istemiyle dava açmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda hükme esas alınan fen bilirkişi raporunda
(A) harfiyle gösterilen taşınmaz bölümünün (..) ada (..) parsel sayılı taşınmaza
eklenerek 14.343.94 metrekare yüzölçümü ile davacı adına tapuya tesciline
karar verilmiş; hüküm, davalı Hazine temsilcisi tarafından temyiz edilmiştir.
Kadastro sırasında (..) ada (..) parsel sayılı taşınmaz davacı adına tespit
edilmiş olup davacının davası, kadastro sırasında haritasında yol olarak gösterilen ve hakkında kadastro tutanağı tanzim edilmediği anlaşılan taşınmaz
bölümüne ilişindir. 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun 26/son maddesi uyarınca kadastro mahkemelerinin görevi, taşınmaz mal hakkında kadastro tutanağı düzenlenmesiyle başlar. Hakkında kadastro tutanağı düzenlenmeyen
taşınmazlarla ilgili davalarda kadastro mahkemeleri değil, genel mahkemeler
görevli bulunmaktadır.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 142. ve hüküm gününde yürürlükte bulunan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 1 ve 7. maddeleri
uyarınca mahkemelerin görevi, kamu düzenine ilişkin olup mahkemelerce yargılamanın her aşamasında resen göz önünde bulundurulmalıdır. 01.10.2011
tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 1.
maddesi uyarınca da görev kamu düzenine ilişkin olup, 114/c maddesinde
dava şartları arasında sayılmıştır. Anılan Yasa'nın 115. maddesi dava şartlarının yargılamanın her aşamasında resen araştırılması hükmüne amirdir. Hal
*

Gönderen: Doç. Dr. Mustafa Serdar Özbek
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böyle olunca mahkemece, kadastro sırasında hakkında kadastro tutanağı tanzim edilmeyen ve haritasında yol olarak gösterilen taşınmaz bölümüne ilişkin
bulunan davada, kadastro mahkemesinin görevsizliğine ve talep halinde dosyanın görevli ve yetkili mahkemeye gönderilmesine karar vermek gerekirken
işin esasına girilerek yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir. Davalı Hazine
temsilcisinin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde bulunduğundan kabulü
ile hükmün BOZULMASINA, 12.10.2011 gününde oybirliği ile karar verildi.

TÜM DURUŞMALARIN AYNI SAATE VERİLMESİ
●
DURUŞMA SAATİ*
ÖZET: Aynı güne konulmuş olan duruşmaların tümüne aynı
saat verilmiş ise, tarafların en son duruşmanın biteceği
ana kadar beklenmesi gerekecektir.
Y.16.HD E.2011/8343 K.2012/1192 T.14.02.2012
01.06.2005 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe
giren Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin “Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Kalem Hizmetleri” başlıklı “Üçüncü Kısımın” “Birinci Bölüm”ünün 46/d maddesi uyarınca tutulması zorunluluğu bulunan “duruşma günleri defteri” aynı Yönetmeliğin 50. maddesinin birinci fıkrasında,
“mahkemelerin iş durumlarına göre duruşma yapılacak gün ve saatlerin bir
sıra dahilinde yazıldığı defter” olarak tarifi yapılmış, yine aynı Yönetmeliğin
“Duruşma listesi” başlıklı 81. maddesinde de, “Duruşmalı işlemlerde mübaşir
tarafından; mahkemesi, mağdur, şikayetçi ve sanık ile vekillerinin isimleri ve
duruşma tarih ve saati yazılmak suretiyle bir liste düzenlenir ve bu liste duruşma salonu dışında herkesin görebileceği bir yere asılır. Bu listelerin bir sureti ayrı bir dosyada saklanır.” Hükümleri dikkate alındığında, mahkemenin
her dava dosyası için değişik saatler belirleyerek duruşmalara devam etmek,
böylelikle taraflara ve vekillerine Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 36. maddesindeki “…meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri
önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına
sahip” olduğu güvencesini vermek ve tarafların usul hükümlerine riayet edip
etmediklerinin denetimini mümkün kılmak yerine, 6. sıradan 46. Sıradaki
dava dosyasına kadar tek saat verilmek suretiyle (09.00) yaratılan bu belirsizlik nedeniyle taraflardan biri aleyhine haksız bir sonuca sebebiyet verilmemesi açısından, tarafları gelmeyen davaların duruşmalarının bitmesi muhtemel
veya mümkün olan en son saat beklenerek, sonucuna göre karar verilmesi
gerektiği düşünülmeden yazılı şekilde karar verilmesi yasaya aykırı bulunduğundan ve temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün istem
gibi BOZULMASINA, 14.02.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.
*

Manisa Barosu Dergisinin 2011/Ekim sayısından alınmıştır.

YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ
KIYMETLİ EVRAK ● ÇEK İPTALİ ● ÇEKİŞMESİZ YARGI
●
GÖREVLİ MAHKEME*
ÖZET: Kıymetli evrakın zayii nedeniyle iptali ve ödeme yasağı
konulmasına ilişkin uyuşmazlık çekişmesiz yargı işi olup
Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülüp sonuçlandırılacaktır.**
Y.17.HD E.2011/12469 K.2011/12751 T.21.12.2011
Talep, kıymetli evrakın zayii nedeni ile iptali ve ödeme yasağının konulmasına ilişkindir.
İstanbul 38. Asliye Ticaret Mahkemesi 6100 sayılı HMK'nın 382. ve 383.
maddeleri gereğince uyuşmazlığa Sulh Hukuk Mahkemesi'nde bakılacağından
bahisle görevsizlik kararı verilmiştir.
İstanbul 22. Sulh Hukuk Mahkemesi ise açılan davanın HMK'nın 382.
maddesine göre çekişmesiz yargı davası niteliğinde olup, çek iptali davalarının
TTK'da düzenlenmiş olması ve HMK'nın 4. maddesinde bu davaların Sulh Hukuk Mahkemeleri'nde bakılacağına dair hüküm bulunmaması ve TTK'da zayii
nedeniyle çek iptallerinin Ticaret Mahkemelerinde bakılacağına dair hüküm
bulunması nedeniyle görevsizlik kararı vermiştir.
Türk Ticaret Kanunu'nun 4. maddesinde, bu kanundan doğan hukuk “davalarının” ticari dava sayıldığı, aynı kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasında bir
yerde ticaret mahkemesi varsa asliye hukuk mahkemesinin vazifesi içinde bulunan ve bu Kanun'un 4. maddesi hükmünce ticari sayılan “davalara” ticaret
mahkemesinde bakılacağı hususları düzenlenmiştir.
Diğer taraftan, 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı HMK'nın
382. maddesinde, “çekişmesiz yargı işleri” düzenlenmiş, aynı maddenin 2.
fıkrasının (e) bendinde, “Ticaret hukukundaki çekişmesiz yargı işleri” başlığı
altında 6. madde olarak “kıymetli evrakın iptali” ne ilişkin taleplerin çekişmesiz yargı işi” olduğu belirtilmiş, aynı yasanın 383. maddesinde de, çekişmesiz
yargı işlerinde görevli mahkemenin aksine bir düzenleme bulunmadığı sürece
sulh hukuk mahkemesi alacağı hükmüne yer verilmiştir.
Yukarıda açıklanan yasa hükümlerine göre, çekişmesiz yargıda “dava” deyiminin yeri olmayıp “iş” deyimi vardır. Dava, iki taraf sistemine göre kurulmuş
ise de çekişmesiz yargıda birbiriyle çekişme halinde olan iki taraf olmadığından çekişmesiz yargı işleri için “dava” teriminin kullanılması doğru değildir.
* Türk Hukuk Sitesinden alınmıştır.
** Yargıtay 17.Hukuk Dergisinin 18.05.2012 Gün ve 2012/3731 – 2012/6394 sayılı kararı da aynı
doğrultudadır. (Bkz. Kazancı Hukuk sitesi)
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Yine çekişmesiz yargıda “taraf” değil “ilgililer” kavramı vardır. Çekişmesiz yargıda dava söz konusu olmadığı için davacı ve davalı terimlerinin de yeri yoktur.
HMK'nın 383. maddesine göre çekişmesiz yargıda sulh hukuk mahkemesinin görevi asıl olup asliye hukuk mahkemesinin görevi istisna olduğundan yalnız –mahkeme- veya –hakim- terimlerinin kullanıldığı bütün çekişmesiz yargı
işleri için Sulh hukuk mahkemesinin görevli olduğu sonucuna varılmaktadır.
(Prof.Dr.B.Kuru / Prof.Dr. A.C.Budak İstanbul Barosu Dergisi, Cilt 85, sayı 5, Yıl 2011, sh. 33-36)

Somut olayda uyuşmazlık 13.10.2011 tarihinde yani 6100 sayılı HMK'nın
yürürlüğe girmesinden sonra mahkemeye getirilmiştir.
6100 sayılı HMK'nın geçici 1. maddesinin 1. bendine göre bu Kanun'un
yargı yolu ve göreve ilişkin hükümleri Kanun'un yürürlüğe girmesinden önceki
tarihte açılmış olan davalara uygulanmaz.
Bu durumda, kıymetli evrakın zayii nedeniyle iptali ve ödeme yasağı konulmasına ilişkin uyuşmazlık 6100 sayılı HMK'nın 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe girmesinden sonra açılan çekişmesiz yargı işi niteliğinde olup Sulh Hukuk
Mahkemesi'nde görülüp, sonuçlandırılması gerekmektedir.
KARAR
Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK'nın 21. ve 22. maddeleri
gereğince İstanbul 22. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin yargı yeri olarak belirlenmesine, 21.12.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

ÇEKİŞMESİZ YARGI ● ÇOCUĞUN ERGİN KILINMASI
●
GÖREVLİ MAHKEME
ÖZET: 15 yaşını doldurmuş çocuğun ergin kılınması istemi
çekişmesiz yargı işi olduğundan, uyuşmazlığa Sulh Hukuk
Mahkemesi'nde bakılacaktır.
Y.17.HD E.2011/13317 K.2011/13407 T.30.12.2011
Dava, 15 yaşını doldurmuş çocuğun ergin kılınması istemine ilişkindir.
Asliye Hukuk Mahkemesince, ergin kılınma davalarında HMK'nın 382/2,a1. maddesi gereğince görevli mahkemenin Sulh Hukuk Mahkemesi olduğu gerekçesiyle, görevsizlik kararı verilmiştir.
Sulh Hukuk Mahkemesi ise, Şahıs varlığına ilişkin davaların HMK'nın 2/1
maddesi gereğince Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülmesi gerektiği gerekçesiyle, görevsizlik yönünde hüküm kurmuştur.

Yargıtay Kararları
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Türk Medeni Kanunu'nun 12. maddesi ile, onbeş yaşını dolduran küçük,
kendi isteği ve velisinin rızasıyla mahkemece ergin kılınabilir. Hükmüne,
6100 sayılı HMK'nın 382/2-a1 maddesine göre , Ergin kılınma çekişmesiz
yargı işlerinden sayılmasına, aynı yasanın 383. maddesinde çekişmesiz yargı
işlerinde görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadığı sürece sulh hukuk mahkemesinin görevli olduğu hükmüne yer verilmiştir.
Somut olayda, dava 15 yaşını doldurmuş çocuğun Türk Medeni
Kanunu'nun 12. maddesine göre, ergin kılınması istemine ilişkin olup, 6100
sayııl Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 382/2-a1 maddesi gereğince çekişmesiz yargı işlerinden olduğu anlaşılmıştır. Bu durumda davanın niteliği itibariyle ve 6100 sayalı HMK'nın 383.maddesi gereğince, uyuşmazlığın Sulh Hukuk
Mahkemesi'nde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK'nın 21 ve 22. maddeleri
gereğince Merzifon Sulh Hukuk Mahkemesi'nin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 30.12.2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ ● GÖREVLİ MAHKEME
ÖZET: İsim değişikliğine ilişkin uyuşmazlık çekişmesiz
yargı işi olup Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülüp
sonuçlandırılmalıdır.
Y.17.HD E.2012/4144 K.2012/8527 T.02.07.2012
Dava konusu, isim değiştirilmesine ilişkindir.
K. Asliye Hukuk Mahkemesi davanın çekişmesiz yargı işi olduğundan dolayı sulh mahkemelerinde görülmesi gerektiği gerekçesi ile görevsizlik kararı
vermiştir.
K. Sulh Hukuk Mahkemesi 5490 Sayılı Kanun'un 36. maddesinde nüfus
kayıtlarına ilişkin davaların asliye hukuk mahkemelerinde bakılacağından bahisle görevsizlik kararı vermiştir.
01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı HMK'nın 382. maddesinde, çekişmesiz yargı işleri düzenlenmiş aynı maddenin 2. fıkrasının (a) bendinde, Kişiler hukukundaki çekişmesiz yargı işleri başlığı altında 2. madde olarak
Ad ve soyadın değiştirilmesi hususuna ilişkin taleplerin çekişmesiz yargı işi
olduğu belirtilmiş aynı yasanın 383. maddesinde de çekişmesiz yargı işlerinde
görevli mahkemenin aksine bir düzenleme bulunmadığı sürece sulh hukuk
mahkemesi olacağı hükmüne yer verilmiştir.
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HMK'nın 383. maddesine göre çekişmesiz yargıda sulh hukuk mahkemesinin görevi asıl olup asliye hukuk mahkemesinin görevi istisna olduğundan
yalnız mahkeme veya hakim terimlerinin kullanıldığı bütün çekişmesiz yargı
işleri için sulh hukuk mahkemesinin görevli olduğu sonucuna varılmaktadır.
(Prof.Dr. B.Kuru/Prof. Dr. A.C.Budak İstanbul Barosu Dergisi, Cilt: 85, Sayı 5, Yıl 2011, sh.33-36)

Somut olayda uyuşmazlık 07.12.2011 tarihinde yani 6100 sayılı HMK'nın
yürürlüğe girmesinden sonra mahkemeye getirilmiştir.
Bu durumda isim değiştirilmesine ilişkin uyuşmazlık 6100 sayılı HMK'nın
01.10.2011 tarihinde yürürlüğe girmesinden sonra açılan çekişmesiz yargı işi
niteliğinde olup sulh hukuk mahkemesinde görülüp, sonuçlandırılması gerekmektedir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle 6100 sayılı HMK'nın 21 ve 22. maddeleri gereğince K. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin yargı yeri olarak belirlenmesine
02.07.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

TAPU KAYDINDA İSİM DEĞİŞİKLİĞİ ● GÖREVLİ MAHKEME*
ÖZET: Tapu kayıtlarındaki kimlik bilgilerinin düzeltilmesine
ilişkin uyuşmazlık çekişmesiz yargı işi niteliğinde olup
Sulh Hukuk Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılmalıdır.
Y.17.HD E.2012/663 K.2012/4195 T.06.04.2012
Dava, tapu kaydında davacının adı ile baba adının düzeltme istemine ilişkindir.
Asliye Hukuk Mahkemesi, 6100 sayılı HMK'nın 382/1, 382/2-ç,1 ve 383.
maddeleri gereğince uyuşmazlığa Sulh Hukuk Mahkemesi'nde bakılacağından
bahisle görevsizlik kararı vermiştir.
Sulh Hukuk Mahkemesi ise, açılan davada husumet yöneltilmesinden dolayı, HMK'nın 382. maddesinde gösterilen hasımsız işlerden olmadığı gerekçesi ile görevsizlik yönünde hüküm kurmuştur.
Dava, tapu kaydında “M. oğlu M.” olarak yazılan ismin nüfus kaydına uygun şekilde “A. oğlu M.” olarak düzeltilmesi isteğine ilişkindir.
Tapu kayıtlarında kimlik bilgilerinin düzeltilmesi davalarında Tapu Sicil Tüzüğü'nün 25. maddesinde belirtilen ve kütükte bulunması zorunlu olan
kimlik bilgilerinden tapu malikinin adı ve soyadı, baba adındaki yanlışlıkların
düzeltilmesi istenebilir.
*

Dergimizin bu sayısında yayımlanan 15.06.2012 tarihli Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararına
bakınız.

Yargıtay Kararları
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Kanun'da çekişmesiz yargı işlerinin neler olduğu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 382/1 maddesine göre “Çekişmesiz yargı, hukukun,
mahkemelerce, aşağıdaki üç ölçütten birine veya birkaçına göre bu yargıya giren işlere uygulanmasıdır…” hükmü ile “ilgililer arasında uyuşmazlık olmayan
haller, ilgililerin ileri sürebileceği herhangi bir hakkın bulunmadığı haller ve
hakimin resen harekete geçtiği haller….” Olmak üzere bu üç ölçütle çekişmesiz yargının genel çerçevesi belirlenerek mümkün olduğunca çekişmesiz yargı
işleri sayılarak belirtilmiştir. Ancak bu sayma sınırlı olmadığından yasa maddesinde sayılmayan fakat çekişmesiz yargı ölçütlerini taşıyan diğer işlerin de
çekişmesiz yargı işi olarak kabulü gerekir. Yani, 382. maddede sayılmamakla
beraber çekişmesiz yargının ölçütlerinden birini veya birkaçını taşıyan bir iş
de çekişmesiz yargı işi olarak değerlendirilmelidir.
Tapu kayıtlarında kimlik bilgilerinin düzeltilmesi davasında, davacı taraf
tapu kayıtlarındaki kimlik bilgilerinin nüfus kayıtlarına uygun hale getirilmesini talep etmekte olup bu tür davalarda hasım gösterilen Tapu Sicil Müdürlüğü
ile aralarında bir uyuşmazlık yoktur. Tapu Sicil Müdürlüğü davada sadece
yasal hasım olarak yer almaktadır. Gerçekte davada taraf değil, sadece ilgilidir. İlgililerin uzlaşması halinde çekişmenin ortadan kalktığından söz edilemez veya bu davalarda ilgili tarafın davayı kabulü sonuç doğurmaz. Taraflar
arasında bu anlamda gerçek bir çekişmenin varlığı söz konusu değildir.
Davacının yukarıda belirtildiği gibi davada tapu kayıtlarının malik hanesindeki kimlik bilgilerinin nüfus kayıtlarına uygun biçimde düzeltilmesi dışında ileri sürebilecekleri herhangi bir hakları da bulunmamaktadır. Ayrıca, bu
davanın sonucunda verilen kararlar kesin hüküm sayılmamakta, kararın haksız veya hatalı görülmesi halinde ileri sürülen delillere göre yeniden düzeltme
talebinde bulunulabilmesi, hükmün değiştirilebilmesi mümkün olmaktadır.
Bu değerlendirmelere göre, tapu kayıtlarında kimlik bilgilerinin düzeltilmesi davaları da 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 382. maddesinde belirtilen çekişmesiz yargı işlerinden sayılmalıdır. Kaldı ki, 382. maddenin 2-ç/1 fıkrasında “Taşınmaz üzerinde
taraf oluşturulmasına ve hak ihlaline sebebiyet vermeyecek düzeltmelerin yapılması” çekişmesiz yargı işi sayılmış olup niteliği itibariyle tapu kayıtlarında
kimlik bilgilerinin düzeltilmesi davalarından başka bu tarife uyacak bir dava
türü de bulunmamaktadır. Aynı Yasa'nın 383. maddesinde de, çekişmesiz
yargı işlerinde görevli mahkemenin aksine bir düzenleme bulunmadığı sürece
sulh hukuk mahkemesi olacağı hükmüne yer verilmiştir.
Bu durumda, 6100 sayılı HMK'nın yürürlüğe girmesinden sonra 02.11.2011
tarihinde açılan tapu kayıtlarında kimlik bilgilerinin düzeltilmesi isteğine ilişkin uyuşmazlık, çekişmesiz yargı işi niteliğinde olup Pütürge Sulh Hukuk
Mahkemesi'nde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.
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Yukarıda açıklanan nedenlerle, 6100 sayılı HMK'nın 21. ve 22. maddeleri
gereğince Pütürge Sulh Hukuk Mahkemesi'nin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 06.04.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

TRAFİK OLAYLARI ● SİGORTA ŞİRKETLERİNİN SORUMLULUĞU
●
TEDAVİ GİDERLERİ*
ÖZET: Yeni yasal düzenlemeye göre Sosyal Güvenlik
Kurumu'nun trafik olaylarından doğan sağlık giderlerinden
sorumlu olması için; %20'den fazla olmamak kaydıyla
belirlenecek sağlık hizmeti tutarının üç yıllık süre içinde
aktarılması gerekecektir.
Bu aktarım tamamlandıktan sonra sigorta şirketlerinin
sorumluluğu sona erecektir.
Bakıcı ve tedaviye bağlı diğer harcamalar bakımından
sigorta şirketlerinin sorumluluğu devam edecektir.
Y.17.HD E. 2011/7758 K.2012/6081 T.11.05.2012
25.02.2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren
13.02.2011 tarih 6111 Sayılı Yasa'nın 59. maddesi ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 98. maddesi değiştirilmiş, anılan değişiklik ile Trafik
kazaları sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel
sağlık kurum ve kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedelleri, kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu
tarafından karşılanacağı;
Trafik kazalarına sağlık teminatı sağlayan zorunlu sigortalarda, sigorta
şirketlerince yazılan primlerin ve Güvence Hesabınca tahsil edilen katkı paylarının %15 ini aşmamak üzere, münhasıran bu teminatın karşılığı olarak Hazine Müsteşarlığınca sigortacılık ilkeleri çerçevesinde maktu veya nispi olarak
belirlenen tutarın tamamı sigorta şirketleri ve 03.06.2007 tarihli ve 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 14. maddesinde düzenlenen durumlar için Güvence
Hesabı tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılır. Söz konusu tutar, ilgili sigorta şirketleri için sigortacılık ilkelerine göre ayrı ayrı belirlenebilir. Aktarım ile sigorta şirketlerinin ve Güvence Hesabının bu teminat kapsamındaki
yükümlülükleri sona erer. Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlığın
teklifi üzerine Bakanlar Kurulu söz konusu tutarı %50'sine kadar artırmaya
*

Dergimizin 2012/2.sayısının 489.sayfasında yayımlanan karar derlemesine bakınız. (Derleyen:
Av. İsmail Gömlekli)
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veya eksiltmeye yetkilidir.” Hükmü getirilmiştir.
6111 Sayılı Kanun'un, yayımı tarihinde yürürlüğe giren Geçici 1. maddesi
ile de “Bu kanunun yayımlandığı tarihten önce meydana gelen trafik kazaları
nedeniyle sunulan sağlık hizmet bedelleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından
karşılanır. Söz konusu sağlık hizmet bedelleri için bu Kanun'un 59. maddesine göre belirlenen tutarın %20'sinden fazla olmamak üzere belirlenecek tutarın üç yıl süreyle ayrıca aktarılmasıyla anılan dönem için ilgili sigorta şirketleri
ve Güvence Hesabının yükümlülükleri sona erer.” Hükmü öngörülmüştür.
Yukarıda anılan, 25.02.2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 13.02.2011 tarih, 6111 Sayılı Yasa'nın 59. maddesi ile değişik 2918
Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 98. maddesinin açık lafzından da anlaşıldığı üzere, yapılan değişiklik ile trafik kazaları sebebiyle üniversitelere bağlı
hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurura ve kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedelleri, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacak, maddenin devamında ve geçici 1. maddede düzenlenen “aktarım” gerçekleşmesi koşuluyla da, hastanelerce sunulan sağlık hizmet bedelleri yönünden
sigorta şirketlerinin ve Güvence Hesabının yükümlülükleri sona erecektir. Kazazedelerin, bunun dışında kalan bakıcı veya tedaviye bağlı sair harcamaları,
sigorta şirketlerinin ve Güvence Hesabının tedavi teminatları kapsamında, yine
sigorta şirketleri ve Güvence Hesabı tarafından karşılanmaya devam edecektir.
Somut olayda; mahkemece hükmedilen 5.000 TL.tedavi gideri, davacının
kurum tarafından karşılanmayan ve fatura edilemeyen giderlerine ilişkin olup,
yukarıda yapılan açıklamalar ışığında davalı sigorta şirketinin sorumluluğunda bulunmasına ve mahkemece toplanıp değerlendirilen delillere, özellikle
oluşa ve dosya içeriğine uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda
belirtilen kusur oranının ve tazminata ilişkin hesaplamanın hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davalı vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin yerinde görülmeyen temyiz
itirazlarının reddine, hükmün ONANMASINA 11.05.2012 gününde oybirliği
ile karar verildi.
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ÇEKİŞMESİZ YARGI ● KAYIP SENET*
ÖZET: 01.10.2011 tarihinden sonra açılan evrak zayi
davaları Sulh Hukuk Mahkemeleri'nde görülür.
Y.17.HD E.2012/4999 K.2012/8856 T.06.07.2012
Taraflar arasındaki kıymetli evrakın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda Ankara 4. Asliye Ticaret Mahkemesi ve Ankara 8. Sulh Hukuk
Mahkemeleri'nce ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin
belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü;
KARAR
Dava, kıymetli evrakın zayi nedeniyle iptali istemine ilişkindir.
Ankara 4. Asliye Ticaret Mahkemesi, çek iptali davasının çekişmesiz yargı
işi olduğu ve çekişmesiz yargı işlerinde görevli mahkemenin sulh hukuk mahkemeleri olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiştir.
Ankara 8. Sulh Hukuk Mahkemesi ise, kambiyo senetlerinin zayi nedeniyle
iptalinin Ticaret Kanununda düzenlediği ve uyuşmazlığın çözümünde Ticaret
Mahkemelerinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik yönünde hüküm kurmuştur.
Türk Ticaret Kanunu'nun 4. maddesinde, bu kanundan doğan hukuk “davalarının” ticari dava sayıldığı, aynı Kanun'un 5. maddesinin 2. fıkrasında, bir
yerde ticaret mahkemesi varsa asliye hukuk mahkemesinin vazifesi içinde bulunan ve bu Kanun'un 4. maddesi hükmünce ticari sayılan “davalara”, ticaret
mahkemesinde bakılacağı hususları düzenlenmiştir.
Diğer taraftan, 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı HMK'nın
382. maddesinde, “çekişmesiz yargı işleri” düzenlenmiş, aynı maddenin 2. fıkrasının (e) bendinde, “Ticaret hukukundaki çekişmesiz yargı işleri” başlığı altında 6. madde olarak “kıymetli evrakın iptali” ne ilişkin taleplerin çekişmesiz
yargı “işi” olduğu belirtilmiş, aynı yasanın 383. maddesinde de, çekişmesiz
yargı işlerinde görevli mahkemenin aksine bir düzenleme bulunmadığı sürece
sulh hukuk mahkemesi olacağı hükmüne yer verilmiştir.
Yukarıda açıklanan yasa hükümlerine göre, çekişmesiz yargıda “dava” deyiminin yeri olmayıp “iş” deyimi vardır. Dava, iki taraf sistemine göre kurulmuş
ise de çekişmesiz yargıda birbiriyle çekişme halinde olan iki taraf olmadığından çekişmesiz yargı işleri için “dava” teriminin kullanılması doğru değildir.
Yine çekişmesiz yargıda “taraf” değil, “ilgililer” kavramı vardır. Çekişmesiz yargıda dava söz konusu olmadığı için davacı ve davalı terimlerinin de yeri yoktur.
*

Gönderen: Av. Alaattin Kara
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HMK'nın 383. maddesine göre çekişmesiz yargıda sulh hukuk mahkemesinin görevi asıl olup asliye hukuk mahkemesinin görevi istisna olduğundan yalnız “mahkeme” veya “hakim” terimlerinin kullanıldığı bütün çekişmesiz yargı
işleri için sulh hukuk mahkemesinin görevli olduğu sonucuna varılmaktadır.
(Prof. Dr. B.Kuru /Prof.Dr. A.C.Budak İstanbul Barosu Dergisi, Cilt 85, sayı 5, Yıl 2011 sh.33-36)

Somut olayda uyuşmazlık 6100 sayılı HMK'nın yürürlüğe girmesinden
sonra mahkemeye getirilmiştir. 6100 sayılı HMK'nın geçici 1. maddesinin 1
bendine göre bu kanunun yargı yolu ve göreve ilişkin hükümleri Kanunun yürürlüğe girmesinden önceki tarihte açılmış olan davalara uygulanmaz.
Bu durumda, kıymetli evrakın zayii nedeniyle iptali ve ödeme yasağı konulmasına ilişkin uyuşmazlık 6100 sayılı HMK'nın 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe girmesinden sonra açılan çekişmesiz yargı işi niteliğinde olup Sulh Hukuk
Mahkemesi'nde görülüp, sonuçlandırılması gerekmektedir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle, HMK'nın 21, 22. ve 23. maddeleri gereğince Ankara 8. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE, 06.07.2012 gününde oybirliği ile karar verildi.

YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ
ANAYAPININ YIKILMASI ● ARSA PAYLARININ TESPİTİ
ÖZET: Anayapı tamamen yıkılmıştır. Bu durumda bağımsız
bölümlerin varlığından söz edilemeyeceğinden arsa
paylarının tespiti istenemez.
Y.18.HD E.2007/9977 K.2008/2372 T.03.03.2008
Davacılar vekili dava dilekçesinde, kat mülkiyetli anataşınmazın arsa paylarının yeniden tespit ve tescilini istemiş; mahkemece kat mülkiyetinin kurulduğu davanın açılmış olduğu tarihe kadar on yıllık hak düşürücü sürenin
dolduğu gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.
Dosya içerisindeki bilgi ve belgelerden; dava konusu anataşınmazda
11.03.1997 günü kat mülkiyetinin kurulduğu 17.08.1999 tarihinde meydana
gelen deprem sonucu anayapının tamamen yıkılıp enkazının kaldırıldığı, dava
konusu yerde müşterek mülkiyet hükümlerine göre tapu oluşturulduğu anlaşılmaktadır.
634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası'nın 3. maddesine göre, arsa paylarının bağımsız bölümlerinin değerleri ile oranlı olarak tahsis edilmediği hallerde her
kat maliki veya kat irtifakı sahibi arsa paylarının yeniden düzenlenmesi için
mahkemeye başvurabilir. Dava konusu yerde kat mülkiyetli veya kat irtifaklı
bağımsız bölümlerden bahsedilemeyeceğine göre, uyuşmazlığa Kat Mülkiyeti
Yasası'nın 3. maddesini uygulamak mümkün değildir. Çünkü ortada değerleri belirlenecek bağımsız bölümler bulunmamaktadır. Arsa paylarının yeniden düzenlenmesine ilişkin davalar anayapının kat irtifakı veya kat mülkiyeti
statüsünü koruduğu sürece açılabilir. Bu davaların açılması herhangi bir hak
düşürücü süre ile de sınırlandırılmamıştır.
SONUÇ
Asıl dava yönünden mahkemece verilen karar yukarıda açıklanan nedenlerle ve sonucu itibariyle doğru ise de gerekçesi yanlış bulunduğundan, değiştirilmek suretiyle ve bu gerekçe ile (ONANMASINA) 03.03.2008 tarihinde
oybirliğiyle karar verildi.
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ARSA PAYLARININ TESPİTİ ● TEMEL KOŞUL ● HAK SAHİBİ
●
HESAP YÖNTEMİ
ÖZET: Her bağımsız bölüm veya kat irtifakı sahibi arsa
paylarının yeniden düzenlenmesi içni mahkemeye
başvurabilir.
Arsa payı düzenlenmesi yapılmasının temel koşulu mevcut
düzenlemede değerlerin oransız olarak belirlenmiş olmasıdır.
Arsa payı düzenlenirken değeri belirleyen tüm etkenler
dikkate alınır.
Değerlendirmeye esas alınacak tarihten sonraki değişiklikler
dikkate alınmaz.
Y.18.HD E.2008/10404 K.2009/700 T.05.02.2009
Dava, bağımsız bölümlere özgülenen arsa paylarının yeniden düzenlenmesi istemine ilişkindir.
Mahkemece, yapılan araştırma ve inceleme ile alınan bilirkişi raporu hüküm kurmaya yeterli değildir.
Şöyle ki;
634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası'nın 5711 Sayılı Yasa ile değişik 3. maddesi
hükmüne göre; “Kat mülkiyeti ve kat irtifakı, bu mülkiyete konu olan anagayrimenkulün bağımsız bölümlerinden her birinin konum ve büyüklüklerine
göre hesaplanan değerleri ile oranlı olarak projesinde tahsis edilen arsa payının ortak mülkiyet esaslarına göre açıkça gösterilmesi suretiyle kurulur. Arsa
paylarının bağımsız bölümlerinin payları ile oranlı olarak tahsis edilmediği
hallerde,her kat maliki veya kat irtifakı sahibi, arsa paylarının yeniden düzenlenmesi için mahkemeye başvurabilir.”
Yasa gereğince; arsa payı düzenlemesinin yeniden yapılabilmesinin ilk şartı, arsa paylarının bağımsız bölümlerin değerleriyle oransız olarak belirlenmiş
olmasıdır. Bu hususa dayalı istemlerde mahkeme tüm kanıtları değerlendirerek bağımsız bölümün değeri ile bölüme özgülenen arsa payını karşılaştırıp
denklik sağlanmalıdır. Söz konusu işlem yapılırken de bağımsız bölümlerin
cinsi, bulunduğu kat, alanı, ısınma sistemi, aydınlanması, mimari kullanımı
ve konumu, cephesi ve manzarası, kullanma amacı (konut, işyeri vs.) eklentileri, güneşten yararlanma, rüzgar ve diğer dış etkenlerden etkilenme olayı
gibi hususlar değerlendirme için esas alınır. Değerlendirmeye esas alınacak
tarihten sonraki imar durumu ile cins ve manzara değişiklikleri, bakım ve
onarım çalışmaları nedenleriyle meydana gelen değer artış ve eksilmeleri dik-
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kate alınmaz. Öte yandan, kat irtifakı veya kat mülkiyetinin kurulması sırasında arsa payları bizzat kendileri tarafından düzenlenmiş olan kat maliki veya
maliklerinin sonradan arsa paylarının düzeltilmesini istemekte iyiniyetli olup
olmadıklarının ve ayrıca arsa paylarının düzeltilmesini isteyen kat malikinin
bu isteminde korunmaya değer bir hukuki yararının bulunup bulunmadığının
mahkemece dikkatle değerlendirilmesi gerekir.
Açıklanan bu yasal durum çerçevesinde somut olayda;
1- Anataşınmazda kat mülkiyetinin kuruluşundan önce kat irtifakının kurulu olup olmadığı, kurulu ise kat irtifanının kim veya kimler tarafından kurulduğu Tapu Sicil Müdürlüğünden sorulup, buna ilişkin akit tablosu ve ilgili
diğer belgeler dosyaya getirtilerek davacıların iyiniyetli olup olmadıklarının ve
davayı açmakta korunmaya değer hukuki yararlarının bulunup bulunmadığının incelenmemiş olması,
2- Anataşınmazda kat mülkiyetinin kuruluşundan önce kat irtifakının kurulu olduğu tespiti halinde, kat irtifakının hangi tarihte kurulduğunun Tapu
Sicil Müdürlüğünden ayrıca ve açıkça sorulup değerlendirmenin bu tarih esas
alınarak yapılması gerektiğinin düşünülmemiş olması,
3- Bağımsız bölümler, kat irtifakının kurulduğu tarihteki değerlerinin tespiti açısından tek tek ve yukarıda açıklanan unsurları esas alınarak incelenmek, bu incelemenin sonucuna göre olması gereken arsa payları belirlenmek
ve bu belirlemeye göre tapu sicilinde kayıtlı arsa paylarında düzeltilmesi gereken bir yanlışlık olup olmadığı saptanmak suretiyle düzenlenecek bir rapora
dayalı olarak karar verilmesi gerektiği düşünülmeden, salt kat mülkiyetine
geçme tarihindeki değerleri dikkate alan soyut ve genel ifadeli bilirkişi raporu
esas alınarak karar verilmiş olması,
Doğru görülmemiştir.
Mahkemece; yukarıda (1) ve (2) nolu bentlerde yapılan açıklama doğrultusunda araştırma yapıldıktan sonra bilirkişiden (3) nolu bentteki şekilde ek rapor alınmalı, bu ek raporun bozma ilamına ve yasaya uygunluğu denetlenmeli
ve hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmelidir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'un 428. maddesi gereğince BOZULMASINA,
temyiz peşin harçlarının istek halinde temyiz edenlere iadesine, 05.02.2009
gününde oybirliğiyle karar verildi.
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ARSA PAYLARININ TESPİTİ ● HESAP YÖNTEMİ
ÖZET: Salt bağımsız bölümlerin yüzölçümlerine bakılarak
arsa paylarının tespiti mümkün değildir. Bağımsız
bölümlerin değerlerini etkileyecek tüm unsurların dikkate
alınması gerekir.
Y.18.HD E.2008/13132 K.2009/1268 T.17.02.2009
Dava, bağımsız bölümlere özgülenen arsa paylarının düzeltilmesi istemine
ilişkindir. Kat Mülkiyeti Yasası'nın 3. maddesi hükmüne göre, bağımsız bölümlere özgülenmiş olan arsa paylarının, kat irtifakının ya da kat mülkiyetinin
kurulduğu tarihteki değerleri ile oranlı olup olmadığının saptanması gerekir.
Bunun için mahkemece anataşınmazın yerinde uzman bilirkişi aracılığıyla inceleme yapılarak, her bir bağımsız bölümün değerini etkileyen unsurlar belirlenmelidir. Bu konuda düzenlenecek olan bilirkişi raporunda; arsa paylarının
saptanmasına esas olmak üzere bağımsız bölümlerin –kat irtifakının ya da
kat mülkiyetinin kurulduğu tarihteki- değerlerinin hesaplanmasında her birinin aldığı, cadde veya sokağa cephesi olup olmadığı, manzarası, güneşten
yararlanma, rüzgar ve diğer dış etkenlerden etkilenme oranları gibi unsurlar
dikkate alınmalıdır.
Hükme dayanak yapılan bilirkişi raporunda, salt bağımsız bölümlerin yüzölçümleri ne göre hesaplama yapılarak arsa payları yeniden belirlenmiş, ancak her bir bağımsız bölümün kat irtifakı yada kat mülkiyetinin kurulduğu
tarihteki değerine etkili olabilecek diğer unsurlar üzerinde durulmamıştır.
Mahkemece, yukarıda açıklanan hususlar doğrultusunda arsa paylarının
belirlenmesinde esas alınacak olan bağımsız bölümlerin değerlerini olumlu
ya da olumsuz etkileyen tüm unsurların incelenip irdelenmesi için bilirkişi
kurulundan yeniden ek rapor alınması ve sonucuna göre bir karar verilmesi
gerekirken, eksik inceleme ile hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
Bu itibarla, yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı
şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan, kabulü ile hükmün HUMK'un 428. maddesi gereğince BOZULMASINA
temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 17.02.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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DEPREM İÇİN GÜÇLENDİRME
●
YÖNETİCİYE SÜRE, DAVACIYA YETKİ*
ÖZET: Kat mülkiyeti yasası gereği deprem güçlendirmesi
için yönetici yetkilidir. Yöneticinin görevi yerine getirmemesi durumunda davacı da avans ve masraf toplayarak
güçlendirme yapma konusunda yetkilendirilebilir.
Y.18.HD E.2010/12768 K.2011/167 T.17.01.2011
Dava dilekçesinde 15.000 TL.güçlendirme masrafının kat maliklerinden
tahsili, binanın güçlendirilmesinin yapılması için izin verilmesi istenilmiştir.
Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalılardan F, T. ve M.
vekili tarafından temyiz edilmiştir.
YARGITAY KARARI
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Davacı dava dilekçesinde; 1 numaralı bağımsız bölümün maliki olduğunu, binanın 40 yıl önce temelsiz olarak yapılması nedeniyle, meydana gelen
deprem sonrasında duvarlarda ağır çatlaklar oluştuğunu, zeminin çöktüğünü, balkonların ana binadan ayrıldığını, üst kat pervaz betonlarının bahçeye
düştüğünü, Bakırköy Belediyesi'nce hazırlanan raporda da binanın depreme
karşı yüksek riskli olduğunun ve güçlendirilmesi gerektiğinin belirtildiğini, kat
maliklerinin ise binanın güçlendirilmesine yanaşmadığını, bu sebeple; güçlendirme için gereken 15.000 TL.nin mahkemece belirlenecek tevdi mahalline
yatırılmasına karar verilmesini ve ayrıca, güçlendirme için kendisine yetki
verilmesini istemiş, mahkemece; davanın kısmen kabulü ile binanın bilirkişi
raporu doğrultusunda güçlendirilmesi için yönetime 30 gün süre verilmesine,
yapılmazsa davacı tarafından yapılmasına, 7.100 TL. tutarındaki güçlendirme
masrafının kat maliklerinden avans olarak tahsiline karar verilmiştir.
634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası'nın 19. maddesinin ikinci fıkrasında “…
ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun anayapıya veya bağımsız bir bölüme
veya bölümlere zarar verdiğinin ve acilen onarılması gerektiğinin veya anayapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun mahkemece tespit edilmiş olması
halinde, bu onarım ve güçlendirmenin projesine ve tekniğine uygun biçimde
yapılması konusunda kat maliklerinin rızası aranmaz.” Hükmüne yer verilmiştir.
Dosya içerisinde bulunan bilirkişi kurulu raporunda, dava konusu anataşınmazın 12.06.1968 tarihli mimari projesine uygun olarak yapıldığı, dava*

Gönderen: Av. Yasemin Eğinlioğlu
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cıya ait 1 numaralı bağımsız bölümde yer döşemelerinde kırılmalar olduğu,
duvarlerde çatlaklar oluştuğu, bu çatlaklar nedeniyle bazı duvarların askıda
kaldığı, bazı kolon ve kirişlerin arasının açıldığı, bodrum katta ve üst katlarda hasar olmadığı, davacının bağımsız bölümündeki hasarın, inşaat sırasında
arka cephedeki 4,6 metrelik kısmın dolguya oturtulup zamanla çökmesinden
kaynaklandığı, binanın 2007 tarihli Deprem Yönetmeliğinde belirlenen esaslar
dairesinde deprem güvenliğinin belirlenmesine yönelik hesap ve tahkiklerin
yapılması ve sonuçlarının İTÜ Döner Sermaye İşletmesi esaslarına göre hazırlanmış bir teknik raporla bildirilmesi işinin 7.100 TL.ye mal olacağı belirtilmiştir.
Yukarıda açıklanan bilirkişi kurulu raporunda; binanın güçlendirilmesi için ne gibi işlemlerin yapılması gerektiği açıklanmadığı gibi, mahkemece
bu güçlendirmeye ilişkin herhangi bir proje de çizdirilmemiştir. Kaldı ki, kat
maliklerinden tahsiline karar verilen 7.100 TL. binanın güçlendirilmesi için
yapılması gereken işlerin bedeli değil, deprem güvenliği ile ilgili hesap ve araştırmalara yönelik teknik raporun düzenlenmesi işi için İTÜ Döner Sermaye
işletmesine ve proje bürosuna verilecek bedeldir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'un 428. maddesi gereğince BOZULMASINA,
temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 17.01.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ
SULH HUKUK MAHKEMESİ ● TAKİPSİZ BIRAKILAN DAVA
●
AÇILMAMIŞ SAYILMA*
ÖZET: Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülmekte olan
davalar basit yargılama usulüne tabi olup, basit yargılama
usulüne tabi davalarda, işlemden kaldırılmasına karar
verilmiş olan dava yenilenmesinden sonra takipsiz
bırakılırsa dava açılmamış sayılır.
Y.19.HD E.2011/16176 K.2012/1573 T.06.02.2012
Davacı, 19.04.2011 tarihinde davalı aleyhine 3.700.00 TL.nin tahsili istemiyle Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açmıştır.
Mahkemece 31.05.2011 tarihli celsede tarafların duruşmaya gelmedikleri
gerekçesi ile dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilmiştir Davacı vekili,
16.06.2011 tarihli dilekçesi ile davanın yenilenmesini talep etmiş, 13.10.2011
tarihli celseye davacı vekili,katılmamış, davalı vekili davayı takip etmediklerini bildirmiş, mahkemece HMK'nın 150. maddesi uyarınca davanın açılmamış
sayılmasına karar verilmiştir.
Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen davalar basit yargılama usulüne
(HMK.m.316) tabii olup, basit yargılama usulüne tabi davalarda, işlemden
kaldırılmasına karar verilmiş olan dosya yenilenmesinden sonra takipsiz bırakılırsa, dava; açılmamış sayılır. (HMK.m.320/4) 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, anılan kanun 448.
maddesi uyarınca yürürlüğe girdikten sonraki işlemden kaldırılma halinde uygulanacağından, mahkemece ilk yenilemeden sonra, takipsiz bırakılan davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi isabetlidir. Olayda; yazılı yargılama
usulü ile ilgili HMK'nın 150. maddesinin uygulama yeri yoksa da HMK'nın 320.
maddesine uygun olarak verilen hükmün onanması gerekmiştir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı
onama harcının temyiz edenden alınmasına, 06.02.2012 gününde oybirliğiyle
karar verildi.

*

Gönderen: Doç.Dr. Mustafa Serdar Özbek
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YABANCI HAKEM KARARI ● KARŞILIKLILIK İLKESİ
●
DAVA HARCI
ÖZET: Yabancı hakem kararlarının tenfizi için karşılıklılık
koşulu aranmaz.
Tenfizi istenen yabancı hakem kararı belirli bir alacak
içerdiğinden dava nisbi harca tabidir.
Tuzla bölgesi Kadıköy Ticaret mahmekesinin yetki alanı
içindedir.
Y.19.HD E.2012/1885 K.2012/5598 T.04.04.2012
Davacı vekili, taraflar arasında nikel briket maddesinin satımı için 2 ayrı
sözleşme imzalandığını, çıkan uyuşmazlığın çözümü ve müvekkilinin davalıdan olan alacağını tahsil etmek üzere sözleşmelerde yer alan tahkim yoluna
başvurduğunu, Kore Ticari Tahkim Kurulu'nca yapılan tahkim yargılaması sonunda verilen hakem kararının kesinleştiğini belirterek, Yabancı Hakem Kararının tenfizine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili; Tuzla Asliye Mahkemeleri'nin yetkili olduğunu, hakem kararının icra edilebilir nitelikte olmadığını, müvekkilinin tahkim yargılamasında
hukuka uygun bir biçimde temsil edilmediğini, hakem kararının kesinleşmediğini, yabancı hakem kararının onanmış aslı ve Türkçe tercümesinin dosyaya
sunulmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, Tuzla bölgesinin mahkemenin yetki alanında bulunduğu, hakem kararının kesinleştiği, onaylı Türkçe tercümesinin dosyada bulunduğu,
yabancı hakem kararlarının tenfizi için karşılıklılık olmasının zorunlu olmadığı, davalının tahkim yargılamasında usulüne uygun bir biçimde temsil edilmediğini kanıtlayamadığı gerekçesiyle davanın kabulüne, 11.11.2008 tarihli
yabancı hakem kararının tenfizine karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Tenfizi istenen yabancı hakem kararı belirli bir alacağın tahsiline yönelik
olduğundan dava nisbi harca tabidir. O halde tenfizi istenen karardaki alacak miktarının dava tarihindeki Türk lirası karşılığı tespit edilerek, bu miktar
üzerinden Harçlar Kanununa göre nisbi karar ilam harcı alınması gerekirken
maktu harca hükmedilmesinde isabet görülmemiştir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine
göre davalı vekilinin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin harcın istek halinde iadesine, 04.04.2012 gününde oybirliğiyle karar
verildi.

YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ
ORMAN ARAZİSİ ● TAPUSU İPTAL EDİLEN TAŞINMAZ*
ÖZET: Tapusu iptal edilen taşınmazın arsa niteliğinde
olup olmadığı terredüde yer bırakmayacak şekilde
saptanmalıdır.
Y.20.HD E.2011/17058 K.2012/11716 T.16.10.2012
Davacı, 27.06.2007 tarihli dilekçesine, Eyüp ilçesi P. köyü (..) parsel sayılı 62464 m2 yüzölçümündeki taşınmazın, 219/62464 payını tapuya güvenerek, iyi niyetle satın aldığını, bu şekilde elinde bulundururken, taşınmazın
satın alındığı tarihte orman ya da Hazine ile ilgisini ortaya koyan bir kayıt
bulunmadığı, Hazine tarafından taşınmazın orman sayılan yerlerden olduğu
savıyla açılan davanın kabulüne, çekişmeli parselin tapu kaydının iptaline ve
orman niteliğiyle Hazine adına tapuya tesciline ilişkin Eyüp 3. Asliye Hukuk
Mahkemesi'nin 2000/1007 Esas ve 2004/121 Karar sayılı kararının Yargıtay
denetiminden de geçtikten sonra kesinleştiği, mülkiyet hakkının Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi ve Anayasa ile güvence alıntına alındığı, bedeli ödenmeden
el konulamayacağı, tapu kaydının iptali nedeniyle zarara uğradığı, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik 6.150.00.- TL tazminatın işleyecek
faiziyle birlikte davalı Hazine’den alınarak kendisine verilmesini istemiştir.
Mahkemece, orman alanlarının özel mülkiyete konu edilemeyeceği, tapuya kayıt edilmişse bu tapu kaydının değerinin bulunmadığı, bu tapu kaydının iptali
nedeniyle tazminata hükmedilemeyeceği gerekçesiyle davanın REDDİNE karar
verilmiş, hüküm davacı gerçek kişi tarafından temyiz edilmiştir.
Dava dilekçesindeki açıklamaya göre dava; tapu sicilinin tutulmasından kaynaklanan zararın Medeni Kanun'un 1007 maddesine göre tazminine ilişkindir.
Çekişmeli taşınmazın bulunduğu yörede 28.06.1940 tarihinde ilan edilerek kesinleşen orman kadastrosu, 1951 yılında 5653 Sayılı Yasa hükümlerine
göre yapılan makiye ayırma, 1968 yılında genel arazi kadastro, 150.6.1988
tarihinde ilanı yapılıp kesinleşen aplikasyon ve 3302 Sayılı Yasa'nın 2/B madde
uygulaması vardır.
Mülkiyet hakkı Anayasanın 35. maddesi ve bu maddeye uygun olarak
çıkarılan yasalarla korunduğu gibi, 5170 Sayılı Yasa ile değişik Anayasa'nın
90. maddesi ile kanun hükmünde olduğu kabul edilen, Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi'ne Ek 1 Numaralı Protokolün 1. maddesiyle de güvence altına alınmıştır.
*

Gönderen: Av. Mehmet Bayraktar
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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, TURGUT VE DİĞERLERİ-TÜRKİYE Davası kararında, Devlet tarafından tazminat ödenmeksizin taşınmazın
geri alınmasının, orantısız bir müdahale olduğunu ve söz konusu davada tazminat ödememeyi gerektirecek istisnai şartların bulunmadığına işaret ederek,
kamu yararı ile bireysel haklar arasındaki adil dengenin kurulamamasını ihlal
nedeni olarak saymış, KÖKTEPE-TÜRKİYE davasında ise, başvuranlara uygulanan mülkiyetten yoksun bırakma işlemine gerekçe olarak, gösterilen tabiatın
ve ormanların korunması amacının 1 No.’lu Ek Protokol’ün 1. maddesi anlamında kamu yararı kapsamına girdiğine dikkat çekmekle birlikte, mülkiyetten
yoksun bırakma halinde, ihtilaf konusu tedbirin arzu edilen dengeye riayet
edip etmediğinin ve bilhassa da başvuranlara orantısız bir yük yükleyip yüklemediğinin belirlenmesi için, iç hukukta öngörülen telafi yöntemlerinin dikkate
alınması gerektiğini hatırlatarak, mülkün değerine karşılık gelen makul bir
meblağın ödenmeden, mülkten mahrum bırakmanın aşırı bir müdahale teşkil
edeceğini ifade etmiştir.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 18.11.2009 gün ve 2009/4-383 E.,
2009/517 K; 16.06.2010 gün ve 2010/4-349 E. 2010/318 K sayılı kararlarında
da vurgulandığı gibi; Tapu işlemleri kadastro tesbit işlemlerinden başlayarak
birbirini takip eden işlemler olduğundan ve tapu kütüğünün oluşumu aşamasındaki kadastro işlemleri ile tapu işlemleri bir bütün oluşturduğundan,
bu kayıtlarda yapılan hatalardan TMK m. 1007 anlamında Devletin sorumlu
olduğunun kabulü gerekir. Burada Devletin sorumluluğu kusursuz sorumluluktur. Bu işlemler nedeniyle zarar görenler, Medeni Yasanın 1007. Maddesi
gereğince, zararlarının tazmini için Hazine aleyhine, Borçlar Yasasının 125.
Maddesinde öngörülen 10 yıllık genel zaman aşımı süresi içinde adli yargıda
dava açabilirler.
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 1007. maddesinde (743 sayılı TKM
m.917) yer alan ‘Tapu sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan Devlet
sorumludur. Devlet sorumludur. Devlet, zararın doğmasından kusuru bulunan görevlilere rücu eder’ hükmü gereğince, tapu sicilinin yanlış tutulması nedeniyle zarara uğrayan kişinin bütün zararlarından devlet sorumludur. Tapu
kaydının iptali nedeniyle, tapu sahibinin oluşan gerçek zararı neyse, tazminatın miktarı da o kadar olmalıdır. Gerçek zarar; tapu kaydının iptali nedeniyle,
tapu malikinin mal varlığında meydana gelen azalmalar. Tazminat miktarı, zarar verici eylem gerçekleşmemiş olsaydı, zarar görenin mal varlığı ne durumda
olacak ise, aynı durumun tesis edilebileceği miktarda olmalıdır (Yargıtay Hukuk

Genel Kurulu’nun 05.03.2003 gün ve 2003/19-152 E., 2003/125 K.; 29.09.2010 gün ve 2010/14386 E., 2010/427 K.; 15.12.2010 gün ve 2010/13-618 E., 2010/668 K. Sayılı kararı),

Bakanlar kurulunun Yargıtay tarafından benimsenen 28.02.1983 gün ve
1983/6122 sayılı kararı uyarınca, belediye veya mücavir alan sınırları içinde
kalan taşınmazın arsa niteliğinde olduğunun kabulü için uygulamalı imar pla-
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nı ile iskan sahası olarak ayrılmış olması esastır. Aynı karara göre; imar planı
içinde yer almayan bir taşınmazın arsa olarak kabul edilebilmesi için belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalmakla birlikte, belediye hizmetlerinden
(belediyece iskan sahası olduğu için veya iskan sahası haline getirileceği için
sunulan yol, su, elektrik, ulaşım, çöp toplama, kanalizasyon, aydınlatma gibi)
yararlanma ve ulaşım olanakları, belediye merkezine uzaklığı, kullanım biçimi
itibariyle iskan amacına yönelik yapılaşma olasılıkları da değerlendirilerek,
tapusu iptal edilen taşınmazın arsa niteliğinde olup olmadığı tereddüde yer
bırakmayacak biçimde saptanmalıdır.
Çekişmeli parselin bulunduğu yerin belediye micavir alan sınırı içinde kalmakla birlikte; bir kısım belediye hizmetlerinden yararlanmadığı, bu nedenle
arsa niteliğinde olmadığı belirlendiğine göre, çekişmeli parselin değerinin gelir
esasına göre belirlenmesi, bu cümleden sulu olup olmadığı, yerleşim alanlarına uzaklığı, iklim şartları arazinin toprak ve topografik yapısı ve bölgesindeki
konumu gözetilerek oluşturulacak bilirkişi kurulu vasıtasıyla çevrede yetiştirilen ürünlerin münavebesi (dekar başına ortalama verim, toptan satış fiyatı ve
üretim maliyeti resmi verileri ilçe tarım müdürlüğünden getirtilmek suretiyle
ve bu verilere uygun biçimde değerlendirme yapılarak değeri hesaplanmalıdır.
Açıklanan hususlar gözetilmeksizin, eksik araştırma, inceleme ve bilirkiş
raporlarına dayanılarak hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle; davacı gerçek kişinin, temyiz itirazlarının
kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde yatırana iadesine 16/10/2012 günü oybirliği ile karar verildi.

YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
HİZMET TESPİTİ ● TIR ŞOFÖRÜ ● GERÇEK ÜCRET*
ÖZET: Tır şoförü olarak çalışan davacının asgari ücretin
üzerinde ücretle çalışacağı hayatın olağan akışına
uygundur.
Bu nedenle güçlü bir delil teşkil eden işçilik alacaklarına
ilişkin kesinleşmiş davada belirlenen ücret dikkate
alınarak davacının gerçek ücreti tespit edilmelidir.
Y.21.HD E.2008/18706 K.2009/15776 T.07.12.2009
Dava, davacının davalıya ait işyerinde 01.03.1995 – 01.12.2003 tarihleri
arasında aldığı ücretin tespiti ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilen sigorta
primlerine esas kazanç ile gerçek ücret arasındaki işverence ödenmesi gereken primlerin tespit edilerek Kurum tarafından işverenden tahsili istemine
ilişkindir.
Mahkemece istemin reddine karar verilmiştir.
Dosyadaki kayıt ve belgelerden; davacının davalı şirkete ait iş yerinde
15.03.1995 – 18.11.2003 tarihleri arasında çalışmalarının asgari ücret üzerinden kuruma bildirildiği 2003 yılı Eylül, Ekim ve Kasım aylarına ait ücret
bordrolarında davacının imzası bulunduğu İzmir Kamyoncular Odası tarafından yurt dışına gidişlerde, şoförlere deniz yolu ile gidenler için 400 Euro
kara yolu ile gidenler için 450 Euro (yiyecek-içecek için harcırah) ödendiğinin
bildirildiği, İzmir 4 İş Mahkemesi'nin 2004/28 E. 2005/1042 K. Sayılı kararı ile davacının ücretlerine sefer başına aldığı yolluklar da eklenerek günlük
47.820.076 TL.ücret aldığı kabul edilerek işçilik alacağı hesaplandığı kararın
Yargıtay denetiminden geçerek kesinleştiği anlaşılmaktadır.
Uyuşmazlık, gerçek ücretin tesbiti ile Sigorta primlerinin gerçek ücret üzerinden tahsili istemine ilişkindir. 506 Sayılı Yasa'nın 77. maddesinde prime
esas gerçek ücretin esas alınması koşuldur. Gerçek ücretin işçinin yaşı, kıdemi, meslek durumu dikkate alınarak, emsal işi yapan işçilerin aldığı ücret göz
önünde tutularak belirlenmesi gerektiği Yargıtayın yerleşmiş görüşlerindendir.
Somut olayda, mahkemece, davacının asgari ücret aldığı ve aksinin isbat
edilemediği gerekçesi ile istemin reddine karar verilmiştir. Oysa Tır şoförü
olarak çalışan davacının asgari ücretin üzerinde ücretle çalışacağının kabulü hayatın olağan akışına uygundur. Bu nedenle ücret yönünden güçlü delil
niteliği taşıyan işçilik alacakları ile ilgili kesinleşmiş mahkeme ilamıda tespit
edilen ücrette dikkate alınarak gerçek ücretin tespit edilerek sonuca gidilmesi
gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir.
*

Gönderen : Av. Hulki Özel, Mersin Barosu
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Yapılacak iş, davacının iş yeri şahsi sicil dosyasındaki ücrete bordrolarında imzası 2003 yılı Eylül, Ekim ve Kasım aylarına ait bordrolardaki imzaların
davacıya ait olup olmadığının sorulması, imza inkarında bulunur ise bordrolar üzerinde imza incelemesi yaptırılması imzaların davacıya ait olduğunun
anlaşılması halinde bu bordroların ne şekilde imzalatıldığının davacıya açıklattırılması, tüm deliller bir arada değerlendirilerek güçlü delil olan işçilik alacakları ile ilgili kesinleşmiş mahkeme kararı ve tır şoförünün asgari ücret ile
çalışmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığı da gözetilerek sonucuna
göre karar vermekten ibarettir.
Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular gözetilmeksizin yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
O halde davacının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve
hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ
Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının
istek halinde davacıya iadesine, 07.12.2009 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

HİZMET TESPİTİ ● GİRİŞ BİLDİRGESİ
●
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE*
ÖZET: İşe giriş bildirgesinin verilmiş olması halinde
beş yıllık hak düşürücü sürenin işleyeceğinden söz
edilemeyecektir.
Y.21.HD E.2010/8614 K.2011/13743 T.19.12.2011
Davacı, davalıya ait işyerinde 01.05.1991-10.06.1994 tarihleri arasında
hizmet akdi ile çalıştığının tespiti istemiştir.
Mahkemece, davanın hak düşürücü süreden reddine karar verilmiş ise de
bu sonuç eksik incelemeye dayalı olup usul ve yasaya aykırıdır.
Davacıya ait 01.05.1991 tarihli ve davalı E. adına tescilli O. dış Labaratuvarı isimli “57737” sicil nolu işyerinden verilen işe giriş bildirgesinin davalı
Kurumda olduğu konusunda uyuşmazlık yoktur. Uyuşmazlık hak düşürücü
sürenin geçip geçmediği konusunda toplanmaktadır. Davanın yasal dayanağını
oluşturan 506 sayılı Yasa'nın 79. (5510 Sayılı Yasa'nın 86) maddesi “Yönetmelikle tespit edilen belgeleri işveren tarafından verilmeyen veya çalıştıkları
Kurumca tespit edilemeyen sigortalılar, çalıştıklarını hizmetlerini geçtiği yılın
sonundan başlayarak 5 yıl içerisinde mahkemeye başvurarak alacakları ilam
*

Gönderen: Av. Hulki Özel Mersin Barosu
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ile ispatlayabilirlerse, bunların mahkeme kararında belirtilen aylık kazanç
toplamları ile prim ödeme gün sayıları nazara alınır. “hükmünü içermektedir.
Madde hükmünde yazılı hak düşürücü süre yönetmelikte belirtilen belgeleri
işveren tarafından kuruma verilmeyen sigortalıları kapsamakta olup işe giriş
bildirgesi verilmiş sigortalılar yönünden hak düşürücü sürenin işlemeyeceği
söz götürmez. Mahkemece işin esasına girip deliller toplanıp sonucuna göre
karar verilmelidir. Yargıtay HGK'nın 03.03.2004 tarih 2004/21-139 Esas 117
Karar ve 05.02.2003 tarih 2003/10-7 Esas-53 Karar sayılı ilamları da bu yönlere işaret etmektedir.
Mahkemece yukarıda açıklanan maddi ve hukuki olgular gözetilmeksizin
yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
O halde davacının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve
karar bozulmalıdır.
SONUÇ
Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının
istek halinde davacıya iadesine 19.12.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

HİZMET TESPİTİ DAVASI ● İŞÇİLİK HAKLARI DAVASI
●
DAVALARIN TEFRİKİ*
ÖZET: Hizmet tespiti davası ile işçilik haklarının tahsilini
amaçlayan davanın birlikte açılması mümkün değildir; bu
nedenle davalar tefrik edilmelidir.
Y.21.HD E.2012/8930 K.2012/8322 T.16.05.2012
Sigortalılığa ilişkin “hizmet tespiti” davaları, Sosyal Güvenlik hakkına ilişkin olarak ortaya çıkan davalardır. Yasal dayanağını 506 Sayılı Kanun'un 6. ve
79/10.(5510 Sayılı Kanun 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 vazgeçilemeyeceği belirtilmiştir. Anılan Kanun'un 79/10. maddesinde ise, sigortalıların,
çalışmalarının tespiti ile ilgili dava açabilecekleri hükme bağlanmıştır. Bu bakımdan, 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*

Dergimizin 2012/5. sayısının 566. sayfasında yayımlanan Yargıtay 21. Hukuk Dairesi Kararına
bakınız.
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rektiğinde tanık ve diğer deliller yoluyla doğrudan gerçeği bulma yükümü bulunmaktadır.
İşçilik haklarına ilişkin davalar ise, 4857 Sayılı Kanun'dan kaynaklanmaktadır. 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 araştırma yapmaz. Tarafların bildirdiği deliller dışında delil toplanması da olanaklı
değildir. Kaldı ki SGK'nın bu davalarda davalı sıfatı bulunmamaktadır.
Bu durumda, her iki dava türünün, tarafların statüsü, hakimin delil araştırma bakımından kendiliğinden hareket etmesi, taraf iradelerine atfedilen rol,
dava konusu edilen haktan vazgeçilip vazgeçilememesi gibi yönlerden yasal konumları birbirinden tamamen farklıdır. Her iki dava türünün birlikte görülmesi
durumunda; davanın birinde bir kısım 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 davaların birbirinden bağımsız sonuçlandırılmalarında hukuki istikrar ve kararlara
olan güven bakımından da yarar bulunmaktadır. İşçilik haklarına ilişkin olarak kesinleşen hüküm, hizmet tespiti 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 ve nispi 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 tamamlattıktan
sonra yargılamayı birbirinden bağımsız olarak sonuçlandırmaktan ibarettir.
O halde, davacının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve
hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ
Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının
istek halinde temyiz eden davacıya iadesine 16.05.2012 gününde oybirliğiyle
karar verildi.
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AVUKAT BÜROSUNDA GEÇEN HİZMETLER ● TESPİT DAVASI*
ÖZET: Avukat bürosunda geçen hizmetlerin tespiti
davasında, dava konusu işyerinin yakın çevresinde
bulunan komşu işyerlerinden tanıklar dinlenmeli, tespit
isteyenin resmi tebliğ belgelerinde imzalarının olup
olmadığı araştırılmalıdır.
Y.21.HD E.2010/14075 K.2012/13124 T.05.07.2012
Dava, davacının 1987 Mayıs ayı ile 2004 Eylül ayları arasında serbest avukatlık yapan davalıya ait büro işyerinde ve 34 (..) 02 plakalı özel araçta şoför
olarak geçen ve Kurum'a bildirilmeyen çalışmalarının tespiti istemine ilişkindir.
Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Davanın yasal dayanağını oluşturan 506 Sayılı Yasa'nın 79. maddesi bu tip
hizmet tespiti davaları için özel bir ispat yöntemi öngörmemiş ise de davanın
niteliği kamu düzenini ilgilendirdiği ve bu nedenle özel bir duyarlılık ve özenle yürütülmesi gerektiği Yargıtay'ın ve giderek Dairemizin yerleşmiş içtihadı
gereğidir. Bu tür davalarda öncelikle davacının çalışmasına ilişkin belgelerin
işveren tarafından verilip verilmediği yöntemince araştırılmalıdır. Bu koşul
oluşmuşsa işyerinin gerçekten var olup olmadığı kanun kapsamında veya kapsama alınacak nitelikte bulunup bulunmadığı eksiksiz bir şekilde belirlenmeli daha sonra çalışma olgusunun varlığı özel bir duyarlılıkla araştırılmalıdır.
Çalışma olusu her türlü delille ispat kazanabilirse de çalışmanın konusu niteliği başlangıç ve bitiş tarihleri hususlarında tanık sözleri değerlendirilmeli,
dinlenen tanıkların davacı ile aynı dönemlerde işyerinde çalışmış ve işverenin
resmi kayıtlara geçmiş bordro tanıkları ya da komşu işverenlerin aynı nitelikte
işi yapan ve bordrolarına resmi kayıtlarına geçmiş çalışanlardan seçilmesine
özen gösterilmelidir. Bu tanıkların ifadeleri ile çalışma olgusu hiçbir kuşku ve
duraksamaya yer vermeyecek şekilde belirlenmelidir. Yargıtay Hukuk Genel
Kurulu'nun 16.09.1999 gün 1999/21-510-527, 30.06.1999 gün 1999/21-549555-03.11.2004 gün 2004/21-480-579 sayılı kararları da bu doğrultudadır.
Somut olayda, davacının şoförlük yaptığını iddia ettiği 34 (..) 02 plakalı
aracın 16.06.1987-04.05.2004 tarihleri arasında davalı adına kayıtlı olduğu,
davalı işverenin 01.02.1990 tarihinden itibaren yaşlılık aylığı almaya başladığı
ve sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışmaya devam ettiği, mahkemece dinlenen ve davalıya ait büro adresinde vergi kaydı ile çalıştığı anlaşılan tanık C'nin beyanlarından, davacının davalıya ait olduğu sabit olan araçta
1995 yılı Aralık ayı sonuna kadar şoförlük yaptığından söz edilmekte ise de
talep edilen dönemin uzunluğu nedeniyle, büro adresinde vergi kaydı olan diğer avukatlar ve komşu işyerinde çalışan kayıtlı kişiler ile işyeri sahipleri tespit
*

Gönderen: Av. Kamil Günal Altan
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edilip beyanlarına başvurulmadan, bu dönemde avukatlık bürosunda çalıştığını iddia eden davacının tebligat gibi resmi belgelerde imzası olup olmadığı
araştırılmadan ve yapılan işin niteliği tam olarak açıklığa kavuşturulmadan
eksik inceleme ile sonuca gidilmesi isabetsiz olmuştur.
Yapılacak iş; davanın nitelikçe kamu düzenini ilgilendirdiği nazara alınarak, davalının talep edilen dönemde çalıştığı büro adresleri ilgili Baro
Başkanlığı'ndan sorularak, bu adreslerde vergi kaydı olan diğer avukatlar ve
davacı ile aynı dönemlerde çalışmış ve komşu işverenlerin bordrolarına resmi belgelerde imzası olup olmadığını araştırmak, yapılan işin niteliğini tam
olarak açıklığa kavuşturmak, davacının davalıya ait işyerinde çalıştığı süreyi
kuşkuya yer vermeyecek şekilde tespit etmek ve tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna göre karar vermektir.
Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular göz önünde tutulmaksızın yazılı
şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
O halde, davalıların bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli
ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ
Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının
istek halinde davalı O. iadesine, 05.07.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

MANEVİ TAZMİNAT ● TAZMİNAT TAKDİRİNDE ÖLÇÜTLER
ÖZET: %32.3 oranında sürekli işgöremezlik %30 davacı,
%70 davalı kusurunda takdir olunan manevi tazminat
25.000.00 TL.manevi tazminat bir miktar azdır.
Y.21.HD E.2011/15879 K.2012/15538 T.25.09.2012
Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.
Hükmün taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi G. tarafından düzenlenen raporla
dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
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KARAR

1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı kanuni gerektirici nedenlere göre davalının tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı
dışındaki diğer temyiz itirazlarının reddine,
2- Dava, iş kazası sonucu sürekli iş göremezliğe uğrayan davacının manevi
tazminat istemine ilişkindir.
Mahkemece, manevi tazminat isteminin kısmen kabulüyle 25.000.00
TL.manevi tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle davalıdan alınıp davacıya verilmesine karar verilmiştir.
Davacının iş kazası sonucu %32.3 oranında sürekli iş göremezliğe uğradığı
olayda davacının %30, davalı işverenin %70 oranında kusurlu olduğu dosya
içeriğinden anlaşılmaktadır.
Borçlar Kanunu'nun 47. maddesi hükmüne göre hakimin özel halleri göz
önünde tutarak manevi zarar adı ile hak sahibine 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
onun amacına göre belirlenmelidir. Takdir edilecek miktar, mevcut halde elde
edilmek istenilen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar
olmalıdır. 22.06.1966 günlü ve 7/7 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararının gerekçesinde takdir olunacak manevi tazminatın tutarını etkileyecek özel
hal ve şartlar da açıkça gösterilmiştir. Bunlar her olaya göre değişebileceğinden hakim bu konuda takdir hakkını kullanırken ona etkili olan nedenleri de
karar yerinde objektif ölçülere göre isabetli bir biçimde göstermelidir.
Hakimin bu takdir hakkını kullanırken, ülkenin ekonomik koşulları, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, paranın satın alma gücü, tarafların kusur
durumu, olayın ağırlığı, olay tarihi gibi özellikleri göz önünde tutması, bunun
yanında olayın işverenin işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerini yeterince almamasından kaynaklandığı da gözetilerek gelişen hukuktaki yaklaşıma da uygun
olarak tatmin duygusu yanında caydırıcılık uyandıran oranda manevi tazminat
takdir edilmesi gerektiği açıkça ortadadır. (HGK. 23/06/2004,13/291-370)
Bu ilkeler gözetildiğinde davacı yararına hükmedilen 25.000.00 TL. manevi tazminat BİR MİKTAR AZDIR.
Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular nazara alınmaksızın yazılı şekilde
karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
O halde davacının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve
hüküm bozulmalıdır.
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SONUÇ

Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının
istek halinde davacıya iadesine, aşağıda yazılı temyiz harcının temyiz edenlerden davalıya yükletilmesine, 25/09/2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİRİNDE KURALLAR
ÖZET: Hakimin bu takdir hakkını kullanırken, ülkenin
ekonomik koşulları, tarafların sosyal ve ekonomik
durumları, paranın satın alma gücü, tarafların kusur
durumu, olayın ağırlığı, olay tarihi gibi özellikleri göz
önünde tutması, bunun yanında olayın işverenin işçi
sağlığı ve güvenliği önlemlerini yeterince almamasından
kaynaklandığı da gözetilerek gelişen hukuktaki yaklaşıma
da uygun olarak tatmin duygusu yanında caydırıcılık
uyandıran oranda manevi tazminat takdir edilmesi
gerektiği açıkça ortadadır.
Y.21.HD E.2011/5820 K.2012/16036 T.01.10.2012
Davacılar, murisinin iş kazası sonucu ölümünden doğan maddi ve manevi
tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.
Hükmün, davacılar ile davalılardan T. Cam San. A.Ş.vekilleri tarafından
temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi K. tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan
sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
KARAR
1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerektirici nedenlere göre davacının tüm davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan
sair temyiz itirazlarının reddine,
2- Dava, iş kazası sonucu ölen işçi Atilla İlhan Malkoçun yakınlarının maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemine ilişkindir.
Mahkeme, davacı E'nin maddi tazminat talebinin reddine, davacıların manevi tazminat taleplerinin kısmen kabulü ile, anne E. için 50.000 TL., kardeşleri H. ve S. için 15.000 er TL.manevi tazminatın 19.06.2006 ölüm tarihinden
itibaren yasal faiziyle birlikte davalılardan müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin taleplerin reddine, karar vermiştir.
Davacıların kardeşi ve oğlu olan A'nın 19.06.2006 günü meydana gelen iş
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kazası sonucunda öldüğü, kazanın meydana gelmesinde ölen işçinin kusurlu
olmadığı anlaşılmaktadır.
Borçlar Kanunu'nun 47. maddesi hükmüne göre hakimin özel halleri göz
önünde tutarak manevi zarar adı ile hak sahibine verilmesine karar vereceği
bir para tutarı adalete uygun olmalıdır. Hükmedilecek bu para, zarara ugrayanda 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 onun amacına göre belirlenmelidir. Takdir edilecek miktar, mevcut halde elde edilmek istenilen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan
kadar olmalıdır. 22.06.1966 günlü ve 7/7 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme
Kararı'nın gerekçesinde takdir olunacak manevi tazminatın tutarını etkileyecek özel hal ve şartlar da açıkça gösterilmiştir. Bunlar her olaya göre değişebileceğinden hakim bu konuda takdir hakkını kullanırken ona etkili olan nedenleri de karar yerinde objektif ölçülere göre isabetli bir biçimde göstermelidir.
Hakimin bu takdir hakkını kullanırken, ülkenin ekonomik koşulları, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, paranın satın alma gücü, tarafların kusur
durumu, olayın ağırlığı, olay tarihi gibi özellikleri göz önünde tutması, bunun
yanında olayın işverenin işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerini yeterince almamasından kaynaklandığı da gözetilerek gelişen hukuktaki yaklaşıma da uygun
olarak tatmin duygusu yanında caydırıcılık uyandıran oranda manevi tazminat
takdir edilmesi gerektiği açıkça ortadadır. (HGK 23.06.2004, 13/291-370)
Bu ilkeler gözetildiğinde davacı anne yararına hükmedilen 50.000.00
TL.manevi tazminat miktarı fazladır.
Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular nazara alınmaksızın yazılı şekilde
karar verilmesi 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, fazla alınan temyiz harcının istek halinde davacılara iadesine, temyiz harcının istek halinde
davalılardan T. Cam San. A.Ş'ye iadesine, 01.10.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
İŞE İADE DAVASINDA GEÇERLİ NEDEN
ÖZET: İşin alt işverene verilmesi kural olarak fesih için
geçerli neden ise de, feshin son çare olması ilkesi ve
Toplu İş Sözleşmesinin anılan hükmü kapsamında işçinin
başka işyeri veya bölümlerde değerlendirilme imkanının
olup olmadığı araştırılmalıdır. İşçinin başka bir işyeri
veya bölümde değerlendirme imkanı yoksa feshin geçerli
nedene dayandığı kabul edilmelidir.
Y.22.HD E.2011/11641 K.2011/4000 T.14.11.2011
Davacı işçi, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan işverence feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, işe
başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminat ile boşta geçen süre ücret ve
diğer haklarının belirlenmesini istemiştir.
Davalı işveren iş sözleşmesinin geçerli nedenle feshedildiğini belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece feshin geçerli nedene dayanmadığı gerekçesi ile feshin geçersizliğine ve davacı işçinin işe iadesine, işe başlatmama tazminatının 6 aylık
ücret tutarı olarak ve çalıştırılmadığı süre için en çok dört aylık ücret ve diğer
haklarının belirlenmesine karar verilmiştir.
Hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.
Taraflar arasında iş sözleşmesinin feshinin geçerli nedene dayanıp dayanmadığı uyuşmazlık konusu olup, normatif dayanak 4857 sayılı İş Kanununun
18 ve devamı maddeleridir.
4857 sayılı İş Kanunu'nun 18. maddesine göre otuz veya daha fazla işçi
çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da
işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe
dayanmak zorundadır.
İşletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan sebepler; sürüm
ve satış olanaklarının azalması, talep ve sipariş azalması, enerji sıkıntısı, ülkede yaşanan ekonomik kriz, piyasada genel durgunluk, dış Pazar kaybı, ham
madde sıkıntısı gibi işin sürdürülmesini olanaksız hale getiren işyeri dışından
kaynaklanan sebeplerle yeni çalışma yöntemlerinin uygulanması, işyerinin daraltılması, yeni teknolojinin uygulanması, işyerinin bazı bölümlerinin kapatılması ve bazı iş türlerinin kaldırılması gibi işyeri içi sebeplerdir.
İşletmenin, işyerinin ve işin gereklerinden kaynaklanan sebeplerle sözleşmeyi feshetmek isteyen işverenin fesihten önce fazla çalışmaları kaldırmak,
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işçinin rızası ile çalışma süresini kısaltmak ve bunun için mümkün olduğu
ölçüde esnek çalışma şekillerini geliştirmek, işi zamana yaymak, işçileri başka
işlerde çalıştırmak, işçiyi yeniden eğiterek sorunu aşmak gibi varsa fesihten
kaçınma olanaklarını kullanması, kısaca feshe son çare olarak bakması gerekir.
4857 sayılı İş Kanunu'nun 20. maddesinin ikinci fıkrasına göre feshin geçerli nedene dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. İşçi, feshin başka
bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde, bu iddiasını ispatla yükümlüdür.
Somut olayda davacının davalı T. Yolları A'ya ait yer hizmetlerinde çalışmakta iken, davalı işverence yer hizmetlerinin bu konuda uzman bir firmadan
alınmasına karar verildiği ve bu çerçevede dava dışı T. Yer Hizmetleri A.Ş. ile
5 yıllık bir sözleşme yapıldıktan sonra davacının iş sözleşmesinin “yer işletme
hizmetlerinin T. firmasına devredilmesine bağlı olarak gerçekleştirilen yeniden
yapılanma sonucunda ortaya çıkan istihdam fazlalığı nedeniyle organizasyon
ihtiyacına uygun başka bir birimde görevlendirilme olanağınız da bulunmadığı” gerekçesi ile tazminatları ödenmek suretiyle feshedildiği dosya içeriğinden
anlaşılmaktadır.
Davalı kuruluş, yer hizmetlerinin alt işverene verilmesi üzerine 871 işçiden 628'inin durumları, yapabilecekleri iş ve görevleri değerlendirilerek ayrıca
emekliliği hak etmiş olup olmadıkları dikkate alınarak THY'nin başka bölümlerinde istihdam edilmelerinin sağlandığını, 243 kişinin iş sözleşmesinin istihdam fazlalığı nedeniyle feshedildiğini ileri sürmüştür.
Davacı vekili, işin alt işverene verilmesinin muvazaaya dayandığını ileri
sürmüşse de asıl işveren-alt işveren ilişkisinin muvazaaya dayandığına ilişkin
yeterli delil sunulmamış olup, dosyadaki bilgi ve belgelere göre ilişkinin kanuna uygun ve muvazaaya dayanmadığı anlaşılmaktadır.
İş sözleşmesinin feshedildiği tarihte işyerinde yürürlükte bulunan Toplu
İş Sözleşmesi'nin 8/B maddesinde “sendika üyesi personelin çalıştığı işyerinin
kısmen veya tamamen kapanması halinde veya işyerinin başka bir işverene
devredilmesi halinde, işveren işçiyi işletmenin başka işyeri veya bölümlerinden istihdam eder…” kuralına yer verilmişse de, söz konusu kuralın işverenin
geçerli nedenle fesih hakkını tamamen ortadan kaldıracak şekilde yorumlanması Anayasanın girişim özgürlüğünü düzenleyen 48. maddesine uygun düşmez. Toplu İş Sözleşmesi'nin sözü edilen hükmü işverenin işçiyi işletmenin diğer işyeri veya bölümlerinde istihdam edebilme imkanı ile sınırlı olarak geçerli
olması gerektiği şeklinde yorumlanmalıdır.
İşin alt işverene verilmesi kural olarak fesih için geçerli neden ise de, feshin son çare olması ilkesi ve Toplu İş Sözleşmesi'nin anılan hükmü kapsamında işçinin başka işyeri veya bölümlerde değerlendirilme imkanının olup
olmadığı araştırılmalıdır. İşçinin başka bir işyeri veya bölümde değerlendirme
imkanı yoksa feshin geçerli nedene dayandığı kabul edilmelidir.
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Yerel mahkemece icra edilen keşif ve bilirkişi incelemesinde yapılan tespitlere göre feshin son çare olarak uygulanmadığının somut olarak kanıtlanamadığı anlaşıldığından davanın reddine karar verilmesi gerekmektedir.
Belirtilen nedenlerle, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 20. maddesinin 3. fıkrası
uyarınca, hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki gibi
karar verilmesi gerekmiştir.
HÜKÜM
Yukarıda belirtilen nedenlerle;
1- Yerel Mahkemenin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen 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 1.100.00 TL.ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
6- Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine, kesin olarak 14.11.2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

İŞÇİYİ NAKİL YETKİSİ ● HAKLI FESİH*
ÖZET: İş sözleşmesindeki hükme dayanılarak geçerli
bir sebeple başka bir yere naklen atanan işçinin o yeni
işyerine gitmeyerek işe başlamamış olması işverene iş
sözleşmesini haklı olarak feshetme imkanını verir.
Y.22.HD E.2011/9180 K.2012/2815 T.27.02.2012
Davacı vekili, müvekkilinin iş sözleşmesinin davalı işveren tarafından haklı ve geçerli sebep olmadan feshedildiğini belirterek feshin geçersizliğine ve
davacının işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı vekili, İkitelli Şubesi'nde kurumsal ve ticari bankacılık servisinde yönetmen olarak görev yapan davacıya iş takibi konusundaki verimsizliği
ve bankacılık pazarlama bilgisinin yetersizliği sebebiyle 02.11.2008 tarihinde ağır kınama cezası verildiğini, 2009 yılında görevlerini tam olarak yerine
getirmediğinden uyarı formu düzenlendiğini, durumunu düzeltmemesi üzerine 04.01.2010 tarihi itibarı ile K. Merkezi'nde muhasebe, KYS ve raporlama
projelerinde görevlendirildiğini, davacının yeni işyerinde sadece iki işgünü gö*

Gönderen: Av. Cuma Arif Demir
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rev yaptığını, 06.01.2010-22.03.2010 tarihleri arasında 11 kez olmak üzere
toplam 75 gün rapor aldığını, 04.03.2010 tarihinde performansının gözlemlenmesi için kadro ve ihtiyaç durumuna göre beş şubeden birini seçmesinin
önerildiğini, tercihte bulunmaması üzerine iş sözleşmesinin 1. maddesindeki
nakil yetkisine dayanılarak Kütahya Şubesi kurumsal ve ticari bankacılık satış
biriminde ticari pazarlama yönetmeni sıfatı ile çalışmak üzere naklinin yapıldığını, buradaki görevine gitmemesi sebebiyle mütafi sayıldığını ileri sürerek
davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
Mahkemece, davacının ağır kınama cezası alması ve uyarılmasına rağmen
davalı şirketin iş sözleşmesinin feshinden önce davacının verimini arttırmaya
yönelik herhangi bir eğitim verdiği yönünde dosyaya herhangi bir delil sunamadığı, davacının müşteri kazandırma yönünde zorunlu bir görevinin olmadığı, bankanın fesih işlemini ölçülü ve tutarlı bir şekilde uygulamadığı, fesih
işleminin geçerle sebeplere dayanmadığı ve bunun sonucu olarak da feshin
son çare ilkesine riayet edilmediği gerekçesiyle feshin geçersizliğine, davacının
işe iadesine karar verilmiştir.
Karar davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
İş sözleşmesi veya sözleşmenin eki niteliğindeki personel yönetmeliğinde,
işverene iş ve işyeri değiştirmede nakil yetkisi tanınmış ise, bu hüküm geçerlidir. İşverenin sözleşmedeki bu nakil yetkisini kullanması halinde, değişiklik
işverenin yönetim hakkı kapsamındadır. Bu hak kötüye kullanılmadığı takdirde değişiklik kural olarak geçerli kabul edilmelidir.
İşverenin yönetim hakkı kapsamında kalan ve geçerli sebebe dayanan değişiklikler çalışma koşullarının esaslı değişikliği olarak nitelendirilemez. Geçerli
sebep işçinin verimi ile davranışlarından ya da işyeri gereklerinden kaynaklanabilir.
Dosya içeriğine göre davalı bankanın ikitelli Şubesinde kurumsal ve ticari bankacılık servisinde yönetmen olarak görev yapan davacıya 2008 yılında
verimsizliği ve yetersizliği sebebiyle ağır kınama cezası verilmiş, 03.08.2009
tarihinde görevlerine tam olarak yerine getirmediği iddiası ile uyarı formu düzenlenmiş, 04.01.2010 tarihi itibari ile K. Merkezi'nde görevlendirilmiş, durumunu düzeltmede isteksiz davrandığı gerekçesiyle 23.03.2010 tarihinde performansının gözlemlenmesi için bankanın kadro ihtiyaç durumuna göre Kütahya Şubesine nakline karar verilmiş, davacı buradaki görevine gitmemiştir.
Taraflar arasındaki iş sözleşmesinin 1. maddesinde davacı işçinin mesleğinin
ve bankacılığın icrası ile ilgili kendisine verilen bütün işleri kurumun göstereceği yerlerde yürürlükteki yönetmelik, genelge ve verilecek emirlere uygun
olarak yapmayı taahhüt ettiğine dair hüküm bulunmaktadır. İşverene nakil
yetkisi veren sözleşme hükümleri geçerlidir.
Somut olayda davalı, davacının davranışlarına dayanarak geçerli sebeple
iş sözleşmesindeki nakil yetkisini kullanıp davacıyı başka bir işyerinde görev-
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lendirmiştir. Davacı, davalı işverenin bu yetkisini kötüye kullandığını iddia
edip somut delillerle ispatlayamamıştır. Bu durumda yeni görevine gitmeyip
işe başlamamakta ısrar eden davacının iş sözleşmesinin feshinde haklı sebebin varlığının kabulü gerekir. Bu durumda davanın reddine karar verilmesi
gerekirken yazılı gerekçe ile kabulü hatalı olmuştur.
Belirtilen sebeplerle, 4857 sayılı İş Kanununun 20.maddesinin 3.fıkrası
uyarınca hükmün bozularak ortadan kaldırılması ve aşağıdaki gibi karar verilmesi gerekmiştir.
HÜKÜM
Yukarda açıklanan gerekçe ile;
1- Mahkeme 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 (50.00) TL.yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya
ödenmesine,
5- Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.200.00 TL.ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
6- Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine, kesin olarak 27.02.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
KARŞI OY
Somut olayda, davalı bankanın İkitelli Şubesinde Ticari Pazarlama Yönetmeni olarak çalışan davacının iş sözleşmesi, verimsizliği ve aldığı raporlar nedeniyle performansının gözlenmesi
için önerilen beş şubeden birini seçmemesi üzerine sözleşmenin 1. maddesinde belirtilen nakil
yetkisine dayanılarak atandığı Kütahya şubesi kurumsal ve ticari bankacılık satış biriminde ticari
pazarlama yönetmenliği görevine gitmemesi nedeniyle müstafi sayıldığı gerekçesi ile iş ilişkisine
son verildiği anlaşılmaktadır.
Taraflar arasında imzalanan iş sözleşmesinin 1.maddesinde işçinin mesleğinin ve bankacılığın icrası ile ilgili kendisine verilen işleri kurumun göstereceği yerlerde yapmayı taahhüt ettiğine
dair hüküm bulunmaktadır.
Davacının 2004 yılında İkitelli çalışmaya başladığı, 04.01.2010 tarihinde Operasyon merkezinde muhasebe, KYS ve raporlama projelerinde çalışmak üzere Kartal Şubesine nakledildiği,
davacının aynı gün Kartal şubesinde çalışmaya başladığı ancak toplam 48 gün rapor kullanması
üzerine daha önce performans düşüklüğü nedeniyle uyarıldığı da belirtilmek suretiyle Aksaray,
Konya, Isparta ve Kütahya illerinden birini tercih etmesi, istenmiştir. Davacı buna karşı verdiği
cevapta 68-71 yaşındaki anne ve babası ile birlikte kaldığını, annesinin diyabet, kolestrol ve tansiyon hastası olduğunu, yanında bulunmasının zorunlu olduğunu, belirtilen yerlere gidemeyeceğini,
3 gün içinde İkitelli ya da Avrupa yakasında bir şubeye nakledilmesini, aksi halde 4857 sayılı İş
Kanunu'nun 24/2. maddesi uyarınca derhal fesih hakkını kullanacağını bildirmiş ve kıdem tazminatı ile diğer haklarının ödenmesini istemiştir. Davacıya 23.03.2010 tarihli e-mail ile görev yerinin
Kütahya olduğu ve orada ticari pazarlama yönetmeni olarak çalışmaya başlaması gerektiği, orada
3 gün içinde işe başlamasa istifa etmiş sayılacağı bildirilmiştir. Davacı bu yazıya karşı gönderdiği
ihtarnamede davalının amacının görev değişikliği değil, istifaya zorlamak olduğunu ifade etmiştir.
Mahkemece davacıya verimini artırmaya yönelik işverence herhangi bir eğitim verilmediği,
davacının müşteri kazandırma yönünde bir görevinin zorunlu olmadığı, feshin ölçülülük ilkesi ile
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bağdaşmadığı, feshin son çare olması ilkesinin göz önünde bulundurulmadığı gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir.
4857 Sayılı Kanun'un 22. maddesinde, “işveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki
niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma
koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir.
Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. İşçi
bu durumda 17 ila 21. madde hükümlerine göre dava açabilir” hükmü yer almaktadır. Buna göre,
işverence değişiklik önerisinin işçiye kanuni usule uyularak iletilmesi ve işçinin de kanundaki
süre ve şekil çerçevesinde kabul beyanı ile hukuki geçerlilik kazanır.
4857 Sayılı Kanun'un 22. maddesinin birinci fıkrasının asıl konuluş amacı işverenin tek
taraflı değişiklik işlemlerine karşı işçiyi korumak; işçinin isteği dışında işini, işyerini ve diğer
çalışma koşullarını değiştirecek işveren davranışlarına engel olmak ve bazı hallerde işçinin sözleşmesinin feshedilmesi yerine çalışma koşullarında belirli değişiklikler yapılması yoluyla iş sözleşmesinin sürdürülmesini sağlamaktır. Anılan hüküm, işçinin korunması esasına da uygun olarak,
esas ve şekil bakımından mutlak emredici bir nitelik taşımaktadır. Bu açıdan aksinin kararlaştırılması mümkün değildir. (Narmanlıoğlu, Ünal, İşverenin Çalışma Koşullarında Değişiklik Yapma
Hakkını Saklı Tutan Sözleşme Hükümleri Bağlayıcı Mıdır?, MESS, Sicil İş Hukuku Dergisi, Eylül
2006, Sayı.3, s.12)
4857 Sayılı Kanun'da sözleşmesinin devamı sırasında işverenin çalışma koşullarında değişiklik yapmanın yolu kapanmış değildir. Kanun koyucu böyle bir ihtiyacın doğması halinde 22.
maddenin birinci fıkrası hükmü öngörmüştür. İşveren, geçerli bir değişiklik nedeninin bulunması
halinde maddede belirtilen yönteme uymak suretiyle çalışma koşullarını esaslı tarzda değiştirebilecektir.
4857 Sayılı Kanun Tasarısı'nın 22. maddesinde çalışma koşullarının değiştirilmesi hususunda işverenin lehine saklı tutulan kayıtların bulunması halinde 22. maddenin ilk fıkra hükmünün
uygulanmayacağı düzenlenmiştir. Ancak, tasarının bu hükmü TBMM'de yapılan ikinci görüşmelerden sonra maddeden çıkarılmıştır. Böyle bir düzenlemenin 22. maddenin birinci fıkra hükmünü
etkisiz ve anlamsız hale getireceği endişesi ile kanun koyucunun bu değişikliği yapmak zorunda
kaldığı açıktır.
4857 Sayılı Kanun'un 22/1. madde hükmünün yukarıda belirtilen konuluş amacı ve kesin
bağlayıcılığı karşısında, işverenin çalışma koşullarını değiştirebilme hakkını saklı tutan sözleşme
hükümlerinin geçerli olduğunu kabul etmek mümkün değildir. Nakil yetkisinin geçerli olduğu
kabul edilip ardından nakil işlemine uymayan işçinin iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedilebileceğini kabul etmek kanunun açık düzenlemesine ve işçiyi koruma ilkesine açıkça aykırılık teşkil
edecektir. İşçiyi korumak için düzenlendiğinden şüphe edilmeyen bir kanun hükmünü işçi aleyhine sonuç doğuracak şekilde yorumlanması iş hukukunun temel ilkelerine uygun düşmemektedir.
Somut olayda, davalı bankada performans ölçümü konusunda objektif bir değerlendirme sisteminin varlığı kanıtlanmamıştır. Buna rağmen şubeye yeni müşteri kazandırmadığı ve bankacılık
bilgisinin yetersizliğinden söz edilerek 02.11.2008 tarihinde ağır kınama, yine performans düşüklüğü gerekçesi ile 03.08.2009 tarihinde uyarı cezası verilmesi, bir süre sonra 04.01.2010 tarihinde
Kartal, 23.03.2010 tarihinde ise Kütahya şubesinde sürekli olarak görevlendirilmesi ölçülülük
ilkesi ile bağdaşmamaktadır. Bir an için sözleşmedeki nakil yetkisinin geçerli olduğu kabul edilse
bile nakil yetkisinin iyiniyet kurallarına uygun kullanılmadığı açıktır. Buna göre iş sözleşmesinin
işverence geçerli neden olmadan feshedildiğinin kabulü gerekir.
Kaldı ki, davacı yapılan nakil işlemini kabul etmediğini, önceki işyerine ya da çalışma koşullarını esaslı tarzda değiştirmeyecek olan Avrupa yakasındaki herhangi bir işyerine nakledilmesini,
aksi halde iş sözleşmesini 4857 Sayılı Kanun'un 24/II. maddesi gereğince feshedeceğini belirttiğine
ve işverence de bu durumda iş sözleşmesinin işçi tarafından feshedilmiş sayılacağı kabul edildiğine göre hiç olmasa sözleşmenin işçi tarafından haklı nedenle feshedilmiş olduğunun kabulü ile
kıdem tazminatına kavuşma olanağının sağlanması gerekirdi.
Görüldüğü gibi 4857 Sayılı Kanun'un 22. maddesinin açıkça işçiyi korumayı amaçlayan emredici hükmünün, nakil hakkının baştan sözleşme ile saklı tutulabileceğini kabul etmek, kanun
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koyucunun öngörmediği tazminatsız fesih sonucuna götürmektedir. Bu sonuç hem işçinin haklı
nedenle fesih hakkını ortadan kaldırmakta, hem de işverene haklı nedenle fesih fırsatını doğurmak suretiyle işçiyi koruma ilkesini ihlal etmektedir.
Yukarıda belirttiğim nedenlerle sözleşmede belirtilen nakil hakkının saklı tutulmasına dair
kayıt geçersiz olduğundan, işverence çalışma koşullarında davacı aleyhine yapılan değişikliğin
geçerli nedene dayandığı ya da fesih için başka bir geçerli nedenin varlığı kanıtlanmadığından
feshin geçersizliğine ilişkin mahkeme kararının onanması gerektiği kanaati ile kararın bozulması
yönündeki sayın çoğunluğun görüşüne katılamıyorum.

Üye S.G.

İŞE İADE DAVASI ● İŞYERİNDE YENİ YAPILANMA
ÖZET: Davalı işveren banka bünyesinde gerçekleştirilen
yapılanma çerçevesinde Kozyatağı ve İstanbul Takas
Merkezinin birleştirildiği, bundan dolayı oluşan personel
fazlalığı sebebiyle davacının iş sözleşmesinin geçerli
sebeple feshedildiğini ileri sürdüğüne göre, öncelikle
işverence alınan işletmesel karar sonucu personel
fazlalığı meydana gelip gelmediği, gelmiş ise bu fazlalığın
bankanın başka birimlerinde değerlendirilme imkanının
bulunup bulunulmadığı, böyle bir imkan mevcut değil
ise davacının hizmet sözleşmesinin feshinde objektif
davranılıp davranılmadığı hususlarında üçlü bilirkişi
marifetiyle, bilirkişilere işyeri kayıtlarında inceleme yapma
yetkisi de verilmek suretiyle araştırılıp tespit edilmeli,
bundan sonra deliller yeniden bir değerlendirmeye tabi
tutularak oluşacak sonuç uyarınca karar verilmelidir.
Y.22.HD E.2011/17603 K.2012/10201 T.17.05.2012
İş sözleşmesinin geçerli ve haklı sebep olmadan davalı işveren tarafından
feshedildiğini belirten davacı işçi, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar
verilmesini talep etmiştir.
Davalı işveren vekili, davacının iş akdinin 4857 sayılı İş Kanunu'nun 18.
maddesi uyarınca haklı ve geçerli sebeple 30.09.2010 tarihinde feshedildiğini,
davacının çalıştığı takas merkez müdürlüğünün organizasyon yapısında değişiklikler yapıldığını, hedeflenen iş yükünün %50'lerde kalmış olması sebebiyle
bir kısım personele yapacak iş kalmadığından kadro fazlalığı olduğunu, feshin
kaçınılmaz hale geldiğini, davacının seçilmesinde önceki performans ve beceri
yetersizliğinin de etkili olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, davacıya bir başka görev ve pozisyon teklif edildiğine dair
delil belge sunulmadığı, soyut beyanlardan başka işten çıkarılanların seçiminde hangi objektif kriterlerin uygulandığının belli olmadığı, davacının çalıştığı
bölümün kapatılmadığı ve işin yürütülmeye devam ettiği, sunulan belgeler ve
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tanık beyanlarının feshin geçerli olduğunu kanıtlamaya yeterli görülmediği,
feshin geçerli olduğu ve son çare olarak uygulandığı hususlarının kanıtlanamadığı gerekçeleriyle davanın kabulüne karar verilmiştir.
Karar davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Taraflar arasında iş sözleşmesinin feshinin geçerli nedene dayanıp dayanmadığı uyuşmazlık konusu olup, normatif dayanak 4857 sayılı İş Kanunu'nun
18 ve devamı maddeleridir. 4857 Sayılı Kanun'un 18. maddesine göre otuz
veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya
davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.
İşletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan sebepler, sürüm
ve satış imkanlarının azalması, talep ve sipariş azalması, enerji sıkıntısı, ülkede yaşanan ekonomik kriz, piyasada genel durgunluk, dış Pazar kaybı, ham
madde sıkıntısı gibi işin sürdürülmesini olanaksız hale getiren işyeri dışından
kaynaklanan sebeplerle yeni çalışma yöntemlerinin uygulanması, işyerinin daraltılması, yeni teknolojinin uygulanması, işyerinin bazı bölümlerinin kapatılması ve bazı iş türlerinin kaldırılması gibi işyeri içi sebeplerdir.
İşletmenin, işyerinin ve işin gereklerinden kaynaklanan sebeplerle sözleşmeyi feshetmek isteyen işverenin fesihten önce fazla çalışmaları kaldırmak, işçinin rızası ile çalışma süresini kısaltmak ve bunun için mümkün olduğu ölçüde
esnek çalışma şekillerini geliştirmek, işi zamana yaymak, işçileri başka işlerde
çalıştırmak, işçiyi yeniden eğiterek sorunu aşmak gibi varsa fesihten kaçınma
olanaklarını kullanması, kısaca feshe son çare olarak bakması gerekir.
4857 Sayılı 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.
Dosya içeriğine göre, davalı işveren banka bünyesinde gerçekleştirilen yapılanma çerçevesinde Kozyatağı ve İstanbul Takas Merkezinin birleştirildiği,
bundan dolayı oluşan personel fazlalığı sebebiyle davacının iş sözleşmesinin
geçerli sebeple feshedildiğini ileri sürdüğüne göre, öncelikle işverence alınan
işletmesel karar sonucu personel fazlalığı meydana gelip gelmediği, gelmiş ise
bu fazlalığın bankanın başka birimlerinde değerlendirilme imkanının bulunup
bulunulmadığı, böyle bir imkan mevcut değil ise davacının hizmet sözleşmesinin feshinde objektif davranılıp davranılmadığı hususlarında üçlü bilirkişi
marifetiyle, bilirkişilere işyeri kayıtlarında inceleme yapma yetkisi de verilmek
suretiyle araştırılıp tespit edilmeli, bundan sonra deliller yeniden bir değerlendirmeye tabi tutularak oluşacak sonuç uyarınca karar verilmelidir.
Mahkemece, bilirkişi incelemesi yaptırılmadan eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmiş olması hatalı olmuştur.
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Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı gerekçeler doğrultusunda BOZULMASINA peşin alınan temyiz harcının 17.05.2012 gününde oybirliği ile karar
verildi.

İŞE İADE DAVASI ● ALTI AYLIK KIDEM ● EĞİTİM DÖNEMİ
●
FASILALI ÇALIŞMA*
ÖZET:
İşçinin
işyerinde
fiilen
çalıştırılmaya
başlatılmasından önce eğitime tabi tutulduğu dönem altı
aylık kıdemin hesabında dikkate alınmaz.
İşe iade davasının dava şartı olan altı aylık kıdem
belirlenirken fasılalı çalışmalar da dikkate alınır.
Y.22.HD E.2011/14966 K.2012/12869 T.08.06.2012
Davacı vekili, müvekkilinin iş sözleşmesinin hiçbir gerekçe gösterilemeden feshedildiğini, hizmet sözleşmesinin 02.10.2006 – 30.03.2007 tarihleri
arasında altı ayı geçmeyecek şekilde belirli süreli yapıldığını, yaptığı işin uzun,
belirsiz süreli olduğu, aldığı eğitimi süresi nazara alındığında İş Kanunu işe
iade hükümlerinin yaptırımlarından kurtulmak için kanuna karşı hile yapıldığını 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 vekili, davacı ile aralarında yapılan hizmet sözleşmesinin süresinin
başlangıç ve bitiş sürelerinin açıkça belirtildiğini, belirli süreli iş sözleşmesinde işverenin herhangi bir neden göstermek zorunda olmadığını ve davacının
işe iade talebinde bulunamayacağını savunmuştur.
Mahkemece, davacı ile davalı işveren arasındaki 16.08.2006 tarihli sözleşme uyarınca 02.10.2006-30.03.2007 tarihleri arasında istahdam edildiğini, belirli iş sözleşme kretirlerini taşımadığından sözleşmenin belirsiz süreli
olduğunu, davanın şirket kültürüne uyum sağlayamaması, verilen görevleri
beklenen performansta yerine getirememesi sebeplerinden iş sözleşmesinin
altı aylık kıdeminin dolmasına bir gün kala feshedildiği, iyiniyetle hareket edilmediğinden davacının altı aylık çalışma koşulunu yerine getirdiğinin kabulü
gerektiği gerekçesiyle işe iadeye karar verilmiştir.
Hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
4857 sayılı İş Kanunu'nun 18. maddesi uyarınca işçinin iş güvencesi hükümlerinden yararlanabilmesi için fesih bildirimin yapıldığı tarihte aynı işve*

Gönderen: Av. Hulki ÖZEL Mersin Barosu

Yargıtay Kararları

463

rene ait işyeri veya işyerlerinde fasılalı olsa iş ilişkisine dayalı kıdeminin en az
altı ay olması gerekir.
Somut olayda davacı 02.10.2006-30.03.2007 tarihleri arasında paketleme teknisyeni olarak çalışmıştır. Davacı işverence sözleşmenin imzalandığı
16.08.2006 tarihinden 01.10.2006 tarihine kadar eğitim programına alınmıştır. Buna ilişkin bir sözleşme yoktur.
Belirtilen tarihler arasında, davacının ileride yürüteceği iş konusunda işverence belli bir mekanda eğitildiği, bu zaman zarfında fiilen çalışmadığı sabittir.
Eğitim sonrasında SGK girişi 02.10.2006 tarihinde yapılmıştır. Söz konusu
eğitim sözleşme öncesi işveren bilgilendirmesi niteliğindedir. Yapılan işin gıda
üretimine ilişkin ağır ve tehlikeli olması en küçük beceri eksikliğinde işçinin
çalıştığı paketleme bandında ciddi kazalara yol açma riskinin büyük olması
sebebi verilen eğitimde başarısız olan davacının çalışma öncesinde aldığı eğitim süresi kıdemden sayılmamalıdır. İşçinin fiilen çalışması SGK kayıtlarında yer aldığı gibi 02.10.2006-30.03.2007 tarihleri arası çalışmaya ilişkindir.
Davacının kıdemi beş ay yirmidokuz gün olarak altı ayın altında kalmaktadır. Davacının iş güvencesinden yararlanma şartı gerçekleşmemiştir. İşe iade
talebinin reddi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı
gerektirmiştir.
Belirtilen nedenlerle, 4857 Sayılı Kanun'un 20. maddesinin 3. fıkrası uyarınca hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki gibi karar
verilmesi gerekmiştir.
HÜKÜM
Yukarda 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 165.00 TL.yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya
ödenmesine,
5- Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.200.00 TL.ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
6- Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine, kesin olarak 08.06.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
MUHALEFET ŞERHİ
4857 sayılı İş Kanunu'nun 18. maddesi uyarınca işçinin iş güvencesi hükümlerinden yararlanabilmesi için fesih bildiriminin yapıldığı tarihte aynı işverene ait işyeri veya işyerlerinde fasılalı
da olsa iş ilişkisine dayalı kıdeminin en az altı ay olması gerekir.
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İşçinin altı aylık kıdem hesabına deneme ve askıda kalan süreler de dahil edilir. Başka bir
anlatımla bu hesapta fiili çalışma süreleri mutlak olarak aranmaz, aynı Kanun'un 66. maddesinde
belirtilen çalışma süresinden sayılan haller altı aylık kıdemin sayılmasında dikkate alınacaktır.
Deneme süresinin başlangıcı işçinin fiilen ise başladığı tarihtir. İşçi, iş aktinin yapıldığı tarihten sonraki bir tarihte işe başlamışsa, deneme süresinin başlangıcı sözleşme tarihi değil, işçinin
fiilen çalışmaya başladığı tarih olmalıdır.
Somut olayda, taraflar arasında imzalanan 16.08.2006 tarihli iş akdi ile davacının 16.08.2006
tarihinden 01.10.2006 tarihine kadar eğitime tabi tutulduğu, 01.10.2006 tarihinin Pazar gününe
denk gelmesi nedeniyle davacının üretim-paketleme teknisyeni olarak 02.10.2006 pazartesi gününden 30.03.2007 tarihine kadar istihdam edildiği sözleşmede deneme süresinin 2 ay olarak
belirtildiği anlaşılmaktadır. Davacı deneme süresinin başlangıcı olan 16.08.2006 tarihinde fiilen
işe başladığından fesih tarihi itibarı ile iş güvencesi kapsamındadır. O nedenle mahkeme kararının onanması gerekir, düşüncesi ile sayın çoğunluğun görüşüne katılamıyorum.

FESHİN SON ÇARE OLMASI
●
İŞÇİNİN İŞYERİNİN BAŞKA KISIMLARINDA
ÇALIŞTIRILMASI İMKANI
ÖZET: Feshin son çare olması ilkesi doğrultusunda işveren
şirketin başka işyerlerinde davacının istihdam imkanının
olup olmadığı araştırılarak hüküm kurulmalıdır.
Y.22.HD E.2012/8140 K.2012/18682 T.18.09.2012
İş sözleşmesinin davalı işveren tarafından geçerli neden olmadan feshedildiğini belirten davacı işçi, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini
talep etmiştir.
Davalı vekili, İDO'nun özelleştirilmesi sonrasında 35 noktada kira sözleşmesinin yenilenmediğini, satış noktalarının azaldığını ve gelirde düşüş olduğu
gerekçesiyle yeniden yapılanma sonrası küçülmeye gidildiğini belirterek davacının iş sözleşmesinin geçerli nedenle feshedildiğinden davanın reddine karar
verilmesi gerektiğini savunmuştur.
Mahkemece, işverence feshin geçerli bir nedene dayandığının ispatlanamaması nedeniyle davanın kabulü ile feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmiştir.
Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.
Taraflar arasında iş sözleşmesinin feshinin geçerli nedene dayanıp dayanmadığı uyuşmazlık konusu olup, normatif dayanak 4857 sayılı İş Kanunu'nun
18 ve devamı maddeleridir.
4857 Sayılı Kanun'un 18. maddesine göre otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da
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işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe
dayanmak zorundadır.
İşletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan sebepler, sürüm
ve satış imkanlarının azalması, talep ve sipariş azalması, enerji sıkıntısı, ülkede yaşanan ekonomik kriz, piyasada genel durgunluk, dış Pazar kaybı, ham
madde sıkıntısı gibi işin sürdürülmesini olanaksız hale getiren işyeri dışından
kaynaklanan sebeplerle yeni çalışma yöntemlerinin uygulanması, işyerinin daraltılması, yeni teknolojinin uygulanması, işyerinin bazı bölümlerinin kapatılması ve bazı iş türlerinin kaldırılması gibi işyeri içi sebeplerdir.
İşletmenin, işyerinin ve işin gereklerinden kaynaklanan sebeplerle sözleşmeyi feshetmek isteyen işverenin fesihten önce fazla çalışmaları kaldırmak,
işçinin rızası ile çalışma süresini kısaltmak ve bunun için mümkün olduğu
ölçüde esnek çalışma şekillerini geliştirmek, işi zamana yaymak, işçileri başka
işlerde çalıştırmak, işçiyi yeniden eğiterek sorunu aşmak gibi varsa fesihten
kaçınma olanaklarını kullanması, kısaca feshe son çare olarak bakması gerekir.
4857 Sayılı 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 alan sorumlusu olarak çalışan davacının işverenin başka
işyerlerinde istihdam imkanı bulunduğu ve feshin son çare olması ilkesinin
uygulanmadığı yönünde varılan sonucun somut verilere dayanması gerekir.
İşveren tarafından davacının yaptığı iş itibariyle başka işyerlerinde istihdam
imkanı bulunmadığı belirtmiştir. Feshin son çare olması ilkesi kapsamında
davalı şirketin başka işyerlerinde davacının istihdam imkanının olup olmadığı
hususu araştırılmadan yazılı şekilde davanın kabulü hatalı olmuştur. Eksik
inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ
Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin
alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 18.09.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY CEZA GENEL KURULU
ZORUNLU MÜDAFİİ*
ÖZET: Anayasal düzeni kaldırma suçunda müdafii olmadan
duruşma yapılıp hüküm verilmesi bozma nedenidir.
Y.CGK E.2011/11-30 K.2011/101 T.17.05.2011
Anayasal düzeni ortadan kaldırmak suçundan, sanıklar CM, MH, MP,
AD, NA, YY, Hİ ve YK. Hakkında yapılan yargılama sonucunda sanıklar CM
ve Hİ'nin 765 sayılı TCY'nin 168/2. maddesi uyarınca 5 yıl ağır hapis cezası
ile cezalandırılmalarına, sanık MP'nin 765 sayılı TCY'nin 168/1 ve 1402 Sayılı
Yasa'nın 17. maddeleri uyarınca 13 yıl 4 ay ağır hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanık MH'nin 765 sayılı TCY'nin 146/3 ve 1402 Sayılı Yasa'nın 17. maddeleri uyarınca 9 Yıl 4 ay ağır hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanık YY'nin
765 sayılı TCY'nin 146/3. maddesi uyarınca 7 yıl ağır hapis cezası ile 765 sayılı
TCY'nin 448 ve 51/2. maddeleri uyarınca 12 yıl ağır hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanıklar NA, AD ve YK'nın ise 765 sayılı TCY'nin 146/3. maddesi
uyarınca 15 yıl ağır hapis cezası ile cezalandırılmalarına ilişkin Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askeri Mahkemesi'nce verilen 19.07.1989
gün ve 50-14 sayılı hüküm katılan vekili, Askeri savcı, sanıklar ve müdafileri
tarafından temyiz edilmekle, dosyayı inceleyen Yargıtay 11 .Ceza Dairesi'nce
27.12.1995 gün ve 8-14 sayı ile,
“Sanıkların eylemlerinin 765 sayılı TCY'nin 146/1. maddesinde düzenlenen suçu oluşturmasına rağmen, yazılı şekilde uygulama yapılması” isabetsizliğinden bozulmasına karar verilmiştir.
Bozmaya uyarak yargılama yapan Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce
16.07.2002 gün ve 52-267 sayı ile; tüm sanıkların eylemlerine uyan 765 sayılı
TCY'nin 146/1 ve 59. maddeleri uyarınca müebbet ağır hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verilmiştir.
Hükmün sanıklar ve müdafileri tarafından temyizi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nce 28.05.2004 gün ve 14324-4979 sayı ile;
“Sanıklar hakkında TCY'nin 146/1. maddesi uyarınca temel ceza olarak
belirlenen ve TCY'nin 55/1 ve 59/1. maddelerinin uygulanması sırasında esas
alman idam cezasının; hükümden sonra 22.05.2004 gün ve 25469 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 5170 Sayılı Yasa'nın 5.
maddesi ile Anayasa'nın 38. maddesinin 10. fıkrası değiştirilerek ölüm cezasının kaldırılmış olması karşısında, TCY'nin 2/2. maddesi gereğince 4771 Sayılı
*
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Yasa'nın idam cezasını saklı tutan hükümlerinin yeniden değerlendirilmesinde
zorunluluk bulunması” isabetsizliğinden diğer yönleri incelenmeksizin bozulmasına karar verilmiştir.
Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 03.10.2006 gün ve 326-388 sayı ile;
sanıkların eylemlerine uyan 5218 Sayılı Yasa'nın 1 ve 765 sayılı TCY'nin 146/1
ve 59. maddeleri uyarınca ayrı ayrı müebbet ağır hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş,
Sanıklar ve müdafileri tarafından temyizi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nce 30.06.2009 gün ve 6978-8451 sayı ile;
“B-1-Sanıklar CA, HYK, Bİ, MP, TYB, EG, NÖ,HA, NA, EK, HE, YK, AD,
MAD, MB, CM, MH, YY, VY, HA ve Hİ haklarındaki hükümlere yönelik temyizlerinde:
Sanıklara yüklenen suçun yasada öngörülen cezası itibariyle 5271 sayılı
CYY'nın 150/3 ve 151/1. maddeleri uyarınca sanıklar NA, MP, AD, CM, Hİ, MH,
YY ile YK müdafilerinin kararın tefhim olunduğu oturumda hazır bulunmaları
sağlanmadan hüküm kurulması suretiyle savunma haklarının kısıtlanması”
isabetsizliğinden diğer yönleri incelenmeyen hükmün bozulmasına karar verilmiştir.
Sanıklar NA, MP, CM, Hİ ve MH müdafilerinin de hazır bulunduğu duruşmada hükmü tefhim eden Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 29.06.2010 gün
ve 371-267 sayı ile;
“öncelikle mahkememizin daha önce vermiş olduğu 03.10.2006 tarihli kararının resen temyizi ve taraflarca temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 11.Ceza
Dairesi'nin 2007/6978 esas, 2009/8451 karar sayılı 30.06.2009 tarihli kararı
ile bozma kararı verilmiş ise de; bozma kararında sanıklar NA, MP, AD, CM,
Hİ, MH, YY ile YK yönünden CMK'nın 150/3 ve 151/1.maddeleri gereğince savunma haklarının kısıtlandığından bahisle bozma kararı verilmiş olup, diğer
sanık O'nun vefatı nedeni ile bozma kararı verilmiş söz konusu O'nun yönünden bozma kararma uyularak hüküm kısmında görüldüğü üzere, bu sanık
yönünden kamu davasının düşürülmesine karar verilmiştir. Fakat sanıklar N,
M, A, C, H, M, Y. ve Y. yönünden savunma haklarının kısıtlandığından bahisle
bozma kararı verilmiş ise de, bu sanıklar yönünden yukarıda da açıklandığı
üzere mahkememizin emsal 2004/352 esas, 2004/315 karar sayılı 13.10.2004
tarihli sanığı MG olan dava dosyamızla ilgili verilen 765 sayılı TCK'nın 450/7.
maddesi kapsamındaki uygulama sonucu 13.10.2004 tarihinde verilen kararımız temyiz edilmesi üzerine Yargıtay C. Başsavcılığı'na gönderildiği, Yargıtay
C. Başsavcılığı'nın dosyada sureti bulunan 27.01.2005 tarihli 2004/243304-6
sayılı yazıları ile dosyanın iade edildiği 5218 sayılı Ölüm Cezalarının Kaldırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunu'nun 1.maddesinin E bendinin 5 alt bent ile 647 Sayılı Yasa'ya eklenen geçici 12. maddesi ge-
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reğince mahallinde gereği yapılmak üzere dosyanın gönderildiği bu gönderme
sonrasında mahkememizce 16.03.2005 tarihinde sanık yönünden duruşma
açılmaksızın dosya üzerinde ek karar verildiği, bu ek karar sonrasında Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin 2005/1207 esas 2005/1238 karar sayılı 12.05.2005 tarihli kararları ile dosya üzerinde verilen ek kararda incelenerek kararın sayılı
12.05.2005 tarihli kararları ile dosya üzerinde verilen ek kararda incelenerek
kararın onanmasına karar verildiği, bu şekilde duruşma açılmaksızın emsal
dosyada kararının verildiği ve kararın onandığı, iş bu mahkememizin sanıklarla ilgili dosyasında Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nin 28.05.2004 tarihli bozma
kararları üzerine mahkememizce ölüm cezasının kaldırılmış olması nedeni ile
duruşma açılmış, taraflar usulüne uygun celp edilmiş tüm sanıklar ve sanık
müdafilerinin beyan ve diyecekleri sorulmuş 25 yılı aşkın yargılama safahatı
bulunan dava dosyasında gerek önceki mahkemeler, gerekse mahkememizce
yıllar süren yargılama aşamasında beyanlar, savunmalar, müteaddit defalar
alınmış, sorulmuş, hiçbir savunma hakkı kısıtlanmadığı gibi kaldı ki tarafların
ve müdafilerin zaman zaman vermiş oldukları mazeretler, mehil talepleri, kabul edilerek duruşmalar talik edilmiş, buna rağmen kendi talepleri doğrultusunda mazeretler ve mehiller kabul edildiği halde, yargılamanın makul sürede
tamamlandığı üzere bu bozmada sayılan sanıklar içerisinde bazı sanık müdafilerinin duruşmaya katılmaması, bazı sanık müdafisinin son söz sorulacağı
celsede beyanda bulunmaksızın duruşma salonunu terk etmesi, mahkemece
savunma hakkının kısıtlandığı şeklinde yorumlanamayacağı yasaların verdiği
hakkın iyiye kullanılmamasından sanık ve müdafilerinin kendilerinin sorumlu
olacağı, sanık da gerek kendi gerekse müdafisinin yapmış olduğu işlem ve eylemlerden sorumlu olmak kaydı ile mahkeme gereğini yapmak mecburiyetinde
olup mahkemelerin görevi yargılamanın gerekli şekilde yapılıp kararını vermek
olduğu ve bu olayda da mahkememiz kararını vermek için yasalar çerçevesinde çaba sarf etmiş, hiçbir şekilde savunma hakkı kısıtlanmadığı kanaatine
varılmış olup yukarda belirtilen emsal kararda da görüldüğü üzere dosya üzerinden ölüm cezasının kaldırılmasına dahi ek uyarlama kararı verilerek Yargıtay 1.Ceza Dairesi'nin onama kararı olduğu, bu dosyamızda özellikle mahkememiz bozmaya uyularak yargılama yapılmış ve ölüm cezasının kaldırılması
nedeni ile yeniden 2006 tarihli direnme kararı verilen kararımız hüküm altına
alınmıştır. Bu emsal karar ve gerekçelere göre ayrıca yargılama safahatındaki süre, 25 yılı aşkın bir süre olup bu zaman zarfında tüm sanıklar ve sanık
müdafileri defalarca savunmalarını beyanları, talep ve diyeceklerini müteaddit
defalar bildirmiş olduklarından, sanıklar NA, MP, AD, CM, Hİ, MH, YY ve YK
yönünden bozma kararında hüküm kısmında belirtildiği üzere CMK'nın 307/3.
maddesi gereğince direnilmesine, bu sanıklar dışında ve vefalı nedeni ile bozma kararına uyulan sanık O. dışındaki NÖ, EK, VY, Bİ, CA, HYK, TYB, EG,
HA, HE, HA, MAD, MB haklarında Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nin 30.06.2009
tarihli kararında bozma nedeni gösterilmediği bu sanıklar yönünden (yukarda
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belirtilen gerekçelere göre mahkememizce savunma hakkı kısıtlandığı yönünde gerekçe kabul edilmemekle birlikte) savunma hakkı kısıtlandığı şeklinde
herhangi bir bozma kararında gerekçe de bulunmadığı, bu sanıklar yönünden
mahkememizin 03.10.2006 tarihli 2004/326 esas, 2006/388 karar sayılı kararlarımızın onanması gerektiği halde bu yönde de bozma kararı verilmesine
yönelik karara karşı hüküm kısmında belirtildiği üzere CMK'nın 307/3. maddesi gereğince direnilmesine karar verilmesi gerekliği, bu nedenlerden dolayı
da aşağıda belirtildiği üzere ve önceki kararımızda açıklanan deliller, delillerin değerlendirilmesi ve gerekçe gereğince sanıklardan O. dışındaki sanıklar
yönünden direnme kararı verilerek, önceki kararımızın aynen hüküm altına
alınmasına O. hakkında kamu davasının düşürülmesine karar verilmesi gerekmiştir.” Gerekçesiyle direnilerek önceki hükümdeki gibi karar verilmiştir.
Bu hükmün de sanıklar müdafileri tarafından temyizi Üzerine, Yargıtay
C. Başsavcılığı'nın 02.02.2011 gün ve 54837 sayılı kısmen zamanaşımı nedeniyle düşme, kısmen de bozma istemli tebliğnamesiyle, Yargıtay Birinci
Başkanlığı'na gönderilen dosya, Ceza Genel Kurulu'nca değerlendirilmiş ve
açıklanan gerekçelerle karara bağlanmıştır
.TÜRK MİLLETİ ADINA CEZA GENEL KURULU KARARI
İnceleme, sanıklar CM, MH, MP, AD, NA, YY, Hİ ve YK hakkında kurulan
hükümlerle sınırlı olarak yapılmıştır.
Özel Daire ile yerel mahkeme arasında oluşan ve Yargıtay Ceza Genel
Kurulu'nca çözümlenmesi gereken uyuşmazlık; Anayasal düzeni ortadan kaldırmak suçundan hükümlülüklerine karar verilen sanıklar hakkında 5271
sayılı CYY'nin 150/3. maddesi uyarınca görevlendirilen zorunlu müdafileri olmaksızın hüküm kurulmasının olanaklı olup olmadığının belirlenmesine ilişkin ise de; yerel mahkeme direnme hükmünün sanıklar NA, MP, CM, Hİ ve
MH yönünden eylemli uyma sonucu verilmiş yeni bir hüküm olup olmadığı ve
sanıklar AD ve YY yönünden ise dava zamanaşımının gerçekleşip gerçekleşmediği hususları Öncelikle değerlendirilecektir.
İncelenen dosya içeriğine göre,
Sanık YY an 26.09.1980 tarihinde, sanık AD'nin ise 16.02.1981 tarihinde
yakalandıkları, yerel mahkeme hükmünü sanıklar AD, YY ve YK müdafilerinin
hazır olmadığı, sanıklar NA, MP, CM, Hİ ve MH müdafilerinin ise hazır bulunduğu duruşmada tefhim ettiği anlaşılmaktadır.
Yerel mahkeme direnme hükmünün sanıklar NA, MP, CM, Hİ ve MH yönünden eylemli uyma sonucu verilmiş yeni bir hüküm olup olmadığının belirlenmesine ilişkin uyuşmazlık konusunun değerlendirilmesinde;
Ceza Genel Kurulu'nun süreklilik kazanmış uygulamalarına göre, şeklen
ısrar kararı verilmiş olsa dahi,
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a) Bozma kararı doğrultusunda işlem yapmak,
b) Bozma kararında tartışılması gereken hususları tartışmak,
c) Bozma sonrasında yapılan araştırmaya, incelemeye, toplanan yeni kanıtlara dayanmak,
d) İlk kararda yer almayan ve daire denetiminden geçmemiş bulunan yeni
ve değişik gerekçelerle hüküm kurmak, suretiyle verilen karar, Özde direnme
niteliğinde olmayıp, bozmaya eylemli uyma sonucu verilen yeni bir hükümdür.
Bu nitelikteki bir hükmün temyiz edilmesi halinde ise incelemenin Yargıtayın
ilgili dairesi tarafından yapılması gerekir.
Somut olayda, bozmadan sonraki yargılamada 5271 sayılı CYY'nin 150/3.
maddesi uyarınca görevlendirilen sanıklar müdafileri kararın tefhim olunduğu oturumda hazır bulundurulmak suretiyle bozma ilamının gereğinin eylemli
olarak yerine getirilmiş bulunması karşısında, verilen kararın sanıklar NA,
MP, CM, Hİ ve MH yönünden direnme hükmü niteliğinde olduğunun kabulü
olanaksızdır.
Bozma nedenine karşı kısmen eylemli uyularak gereğinin yerine getirilmesi nedeniyle, sanıklar NA, MP, CM, Hİ ve MH yönünden bu bozma nedeni ile
ilgili olarak Ceza Genel Kurulu'nca herhangi bir değerlendirme yapılmaksızın,
bu sanıklar yönünden dosyanın eylemli uyma nedeniyle incelenmek üzere Özel
Daireye gönderilmesine karar verilmelidir.
Sanıklar AD ve YY yönünden dava zamanaşımının gerçekleşip gerçekleşmediğinin belirlenmesine ilişkin uyuşmazlık konusunun değerlendirimesinde;
Sanık YY 26.09.1980, sanık AD ise 16.02.1981 tarihinde yakalanmış olup,
dava zamanaşımın belirlenmesinde sanıkların en aleyhine olan yakalanma tarihlerinin esas alındığı somut olayda, sanıkların işlediği iddia olunan ve 765
sayılı TCY'nin146. maddesinin birinci fıkrasında düzenlenmiş olan Anayasal
düzeni ortadan kaldırmak suçunun ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda dava zamanaşımı süresinin 20 yıl olarak belirlenerek, aynı
Yasa'nın 104/2. maddesinde ise bu sürenin kesen nedenlerin varlığı halinde
en fazla 30 yıl olabileceğinin hüküm altına alınmış olması karşısında, 765
sayılı TCY'nin 102/1 ve 104/2.maddeleri uyarınca yakalanma tarihleri olan
26.09.1980 ve 16.02.1981 tarihlerinden itibaren kesintili dava zamanaşımı
süresinin sanık Yusuf yönünden 26.09.2010 tarihinde, sanık A. yönünden ise
16.02.2011 tarihinde dolduğu anlaşılmaktadır.
Bu itibarla, sanıklar YY.ve AD hakkındaki direnme hükmünün bozulmasına ve bu husus yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden 1412 sayılı
CYUY'nin 5320 Sayılı Yasa'nın 8. maddesi uyarınca halen yürürlükte bulunan
322.maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak kamu davasının zamanaşımı nedeniyle düşmesine karar verilmelidir.
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Anayasal düzeni ortadan kaldırmak suçundan hükümlülüğüne karar verilen sanık YK yönünden ise, 5271 sayılı CYY'nin 150/3. maddesi uyarınca görevlendirilen zorunlu müdafi olmaksızın hakkında hüküm kurulmasının olanaklı
olup olmadığının belirlenmesine ilişkin uyuşmazlık konusunun değerlendirilmesine gelince;
01 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5271 sayılı CYY'nin 150/3.maddesinde üst sınırı en az beş yıl hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturmada, şüpheli veya sanığın müdafisinin bulunmaması halinde istemi aranmaksızın kendisine müdafi atanacağı hüküm altına
alınmış iken, 19.12.2006 günlü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren
5560 Sayılı Yasa'nın 21. maddesi ile 5271 sayılı CYY'nin 150. maddesinde
değişiklik yapılarak bu zorunluluk, alt sının beş yıldan fazla hapis cezasını
gerektiren suçlara şamil kılınmış, bu şekilde daha önce üst sınırı en az 5 yıl
hapis cezası gerektiren suçlarda sanıklar için zorunlu müdafi atanması sistemi, alt sınırı 5 yıldan daha fazla hapis cezası gerektiren suçlardan yargılanan
sanıklarla sınırlandırılmıştır.
5271 sayılı CYY'nin “Duruşmada hazır bulunacaklar” başlıklı 188. maddesinin birinci fıkrası “(1) Duruşmada, hükme katılacak hakimler ve Cumhuriyet
savcısı ile zabıt katibinin ve Kanunu'nun zorunlu müdafiliği kabul ettiği hallerde müdafiin hazır bulunması şarttır.” Şeklinde düzenlenmiş olup, Yasa'nın
zorunlu müdafiliği kabul ettiği hallerde müdafiin karar duruşması da dahil
tüm duruşmalarda hazır bulunması şarttır.
5320 Sayılı Yasa'nın 8. maddesi uyarınca halen yürürlükte bulunan 1412
sayılı CYUY'nin 308 maddesinin 5. fıkraıs ile 01 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5271 sayılı CYY'nin hukuka kesin aykırılık düzenleyen 289. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca 8 Cumhuriyet savcısı veya duruşmada kanunen mutlaka hazır bulunması gereken diğer kişilerin yokluğunda
duruşma yapılması durumunda da hukuka kesin aykırılık hali bulunduğu kabul edilmiştir.
Bu bilgiler ışığında somut olay değerlendirildiğinde;
Alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren Anayasal düzeni ortadan kaldırmak suçundan yargılanan sanık YK için 5271 sayılı CYY'nin 150/3.
maddesi uyarınca görevlendirilen zorunlu müdafii hazır olmaksızın duruşma
yapılarak hüküm tefhim edilmesi usul ve yasaya aykırı olup, sanık YK yönünden isabetsiz olan yerel mahkeme direnme hükmünün bozulmasına karar verilmelidir.
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Açıklanan nedenlerle;
1- Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 29.06.2010 gün ve 371-267 sayılı
direnme hükmünün sanık YK yönünden saptanan usul yanılgısı nedeniyle diğer yönleri incelemeksizin, sanıklar YY ve AD yönünden ise gerçekleşen dava
zamanaşımı nedeniyle BOZULMASINA,
2- 1412 sayılı CYUY'nin 5320 Sayılı Yasa'nın 8. maddesi uyarınca halen
yürürlükte bulunan 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, sanıklar YY
ve AD hakkında Anayasal düzeni ortadan kaldırmak suçundan açılmış olan
kamu davasının, 765 sayılı TCY'nin 102/1, 104/2 ve 5271 sayılı CYY'nin 223/8.
maddeleri uyarınca DÜŞMESİNE,
3- Sanıklar NA NP, CM, Hİ ve MH yönünden saptanan eylemli uyma sebebiyle yerel mahkemenin son uygulamasının yeni hüküm niteliğinde olduğu
nazara alınarak dosyanın, inceleme dışı bırakılan sanıklar CA, HYK, Bİ, TYB,
EG, NÖ, HA, EK, HE, MAD, MB, VY ve HA hakkındaki hükümlerde dahil olmak üzere temyiz incelemesi için Yargıtay 11. Ceza Dairesi'ne gönderilmek
üzere Yargıtay C. Başsavcılığı'na TEVDİİNE, 17.05.2011 günü yapılan müzakerede oybirliği ile karar verildi.

YARGITAY 1. CEZA DAİRESİ
İNSAN ÖLDÜRME SUÇU ● HAKSIZ TAHRİK
ÖZET: Kafa kısmına ateş açmak kasten öldürme suçu
fiilidir.
Y.1.CD E.2008/3694 K.2011/8570 T.28.12.2011
Kastın aşılması suretiyle A'nın ölümüne sebebiyet vermekten sanık Ş'nin
yapılan yargılanması sonunda: Hükümlülüğüne, izinsiz silah taşımaktan ve diğer sanık F'nin üzerine atılı suçtan beraatlerine ilişkin (EYÜP) İkinci Ağır Ceza
Mahkemesi'nden verilen 03.05.2007 gün ve 616/109 sayılı hükmün Yargıtayca
incelenmesi C. Savcısı sanık Ş. müdafii ve müdahiller vekili taraflarından istenilmiş olduğundan dava dosyası C. Başsavcılığı'ndan tebliğname ile Dairemize
gönderilmekle, incelendi ve aşağıdaki karar tespit edildi.
TÜRK MİLLETİ ADINA
1- a) Sanık Ş'nin, hakkında 6136 sayılı Yasaya aykırılık suçundan verilen beraat kararını temyizinde hukuki yararı bulunmadığından, müdafiinin bu
hükmün gerekçesine yönelik olmayan temyiz isteminin,
b)Katılanların, sanık Ş. hakkında 6136 Sayılı Yasa'ya aykırılık suçundan
kurulan hükmü temyize yetkileri bulunmadığından, vekillerinin bu suçtan kurulan hükme yönelik temyiz isteminin,
CMUK'un 317. maddesi uyarınca reddine karar verilmiştir.
2- Sanık Ş. hakkında maktul A'yı kastın aşılması suretiyle öldürme, sanık
F. hakkında ölümle biten kavgaya karışma suçlarından kurulan hükümlerin
incelenmesinde;
Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık Ş'nin suçunun sübutu kabul, takdire ilişen cezayı azaltıcı sebebinin niteliği ve haksız tahrikin varlığı takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçeler ile reddedilmiş, sanık F.
hakkında ölümle biten kavgada maktule el uzatma suçundan eylemin suç olmaktan çıkarılması gerekçe gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış,
incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde bozma nedenleri dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık Ş. müdafiinin sübuta, sanık hakkında TCK'nın 463. madde ile indirim yapılması gerektiğine, katılanlar vekilinin
sanık F. cezalandırılması gerektiğine yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz
itirazlarının reddiyle;
A) Sanık F. hakkında ölümle biten kavgada maktule el uzatma suçundan
verilen beraat kararının tebliğnamedeki düşünce gibi ONANMASINA
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B) Sanık Ş. hakkında kastın aşılması suretiyle insan öldürme suçundan
kurulan hüküm yönünden;
Oluşa ve dosya içeriğine göre, sanık Ş'nin maktul A'nın kız kardeşiyle evli
olduğu aynı zamanda maktulün kardeşi F. ile de ortak işyerlerinin bulunduğu,
maktul ile kardeşi F. arasındaki alacak borç ilişkisi nedeniyle taraflar arasında husumet oluştuğu, olay tarihinde gündüz saatlerinde aynı yerde işyerlerinin
bulunması nedeniyle sanık ile karşılaşan maktulün tartışmaya başladıkları,
maktulün üzerinde taşıdığı tabancasını çıkararak sanığa ateş etmek istediği
ancak sanığın müdahalesi üzerine maktulün yaptığı atışın üçüncü bir şahsın
yaralanmasına neden olduğu, olay yerine gelen F'nin maktulün koluna vurması
üzerine tabancayı elinden yere düşürdüğü, maktulün aracına yönelerek yürümeye başladığı, tabancayı yerden alan sanığın aracına binmekte olan maktulün
kafa bölgesini hedef alarak ateş ettiği, boyun sol juguler bölgeden ateşli silah
mermi girişine bağlı olarak yaralanan maktulün Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas
Kurulu'nun 25.01.2006 tarihli raporuna göre ateşli silah yaralanmasına bağlı
alt çene kırığı ve gelişen komplikasyonlar sonucu hayatını kaybettiği olayda,
a) Sanığın tabanca ile hedef gözeterek, maktulün hayati bölgesi olan kafa
kısmına ateş ederek çene kemiği bölgesinden isabetle ölümüne neden olması dikkate alındığında kastının öldürmeye yönelik olduğu ve kasten öldürme
suçundan cezalandırılması gerektiği düşünülmeden, yazılı şekilde kastın aşılması ile yaralama sonucu ölüm suçundan, TCK 452/1 madde ile hüküm kurulmak suretiyle eksik ceza tayini,
b) Maktulün, sanığa silahla saldırısının haksız tahrike esas alınması karşısında, tahrik indirimi yönünden alt sınırdan makul oranda uzaklaşılarak
indirim yapılması yerine yazılı uygulama yapılarak fazla ceza tayini,
c) Kabule göre de;
5237 sayılı TCK ile 765 sayılı TCK'nın olayla ilgili bütün hükümlerinin yargı denetimine olanak verecek biçimde uygulanması, ortaya çıkan sonuçların
birbirleriyle karşılaştırılması, lehe olan hükmün belirlenmesi ve uygulamanın
ona göre yapılması gerektiği düşünülmeksizin, somut karşılaştırma yapılmaksızın yazılı şekilde hüküm kurulması,
Bozmayı gerektirmiş, sanık Şahin müdafii, Cumhuriyet Savcısı ve katılanlar vekilinin temyiz itiazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün kısmen değişik gerekçeyle tebliğnamedeki düşünce gibi BOZULMASINA,
28.12.2011 gününde oybirliği ile karar verildi.

YARGITAY 5. CEZA DAİRESİ
ZİMMET
ÖZET: Zimmete konu paranın iade tarihi ceza teyininde
etkilidir.
Y.5.CD E.2008/1732 K.2012/987 T.27.02.2012
Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek,
gereği düşünüldü:
Suçun 5237 Sayılı Yasa'nın 53/1-a maddesindeki yetkinin kötüye kullanılması suretiyle işlenmesine rağmen sanık hakkında aynı Yasanın 53/5.maddesinin uygulanmaması karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,
Ancak;
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yeşilköy Sosyal Tesisler Muhasebe sorumlusu M'nin 22.03.2000 tarih 12501 nolu ve 2.500.000.000 TL., 29.03.2000
tarih 12502 nolu ve 2.550.000.00 TL.ve 04.05.2000 tarih 12507 nolu
1.500.000.000.TL.lik faturaların hesaplarda olmadığı, bunların merkez muhasebe kayıtlarına ve hesaplarına intikal etmediğinin anlaşılması üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca düzenlenen Soruşturma Raporları ile yargılama evresinde alınan bilirkişi raporu arasında çelişki bulunduğu gözetilerek dosyanın Sayıştay emekli uzman denetçilerinden
oluşturulacak bilirkişi kuruluna tevdii edilerek, sanığın zimmetinde kalan
herhangi bir miktarın olup olmadığı var ise bunun neden kaynaklandığı sanık
tarafından yatırılmayan toplam 6.550.0000.000 TL.nin yatırıldığı süre gözetilmek suretiyle nemasının ne kadar olacağının da hesaplattırılmak suretiyle
sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken eksik incelemeyle hüküm kurulması,
Kabule göre de;
22.03.2000 – 29.03.2000 – 04.05.2000 tarihlerinde atılı suçu işleyen sanık hakkında TCK'nın 43. maddesinin uygulanmaması,
Sanığın eyleminin kullanma zimmeti niteliğinde kabul edilmesine rağmen,
suça konu paraların tahsil edildiği tarihler ile iade edilerek yatırıldığı tarih arasında sağlayacağı nema miktarı hesaplattırılarak bulunacak tutarın “zimmet
miktarı olarak belirlenmesi” ve bu nema miktarının 765 sayılı TCK'nın 219/3.
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maddesi kapsamında (5237 sayılı TCK'nın 249. maddesi) kalıp kalmadığı ile
bulunan nema miktarının sanık tarafından ödenip ödenmediğinin saptanmasından sonra sanık hakkında 765 sayılı TCK'nın 202/3. maddesinin (5237
sayılı TCK'nın 248. maddesi) uygulanıp uygulanmayacağının hükümde tartışılması, nemanın ödenmemesi halinde etkin pişmanlık koşullarının oluşmayacağının da gözetilmesi ve hakkında zincirleme suç hükümleri de uygulanıp
kazanılmış hak ilkesine bağlı kalınarak lehe yasa karşılaştırılmasının önceki
ve sonraki kanunların bütün hükümlerinin olaya uygulanarak ortaya çıkan
sonuçların birbirleriyle karşılaştırılması suretiyle belirlemek her iki kanunla
ilgili uygulamanın denetime imkan verecek şekilde kararda göstermek suretiyle yapılarak sonucuna göre hüküm kurulması gerektiğinin gözetilmemesi,
Dairemizce de benimsenen CGK'nın 17.06.2006 günlü 2006/165-213 sayılı Kararı ile “soruşturma, kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evreyi” belirlemiş olmakla,
20.11.2000 tarihinde hakkında C. Savcılığına suç duyurusunda bulunulan sanığın zimmete konu miktarı 23.05.2000 tarihinde ödediği anlaşıldığından hükmolunan cezada 5237 sayılı TCK'nın 248/1. maddesi uyarınca soruşturma öncesi ödeme nedeniyle 2/3 oranında indirim yapılması gerektiği gözetilmeyerek,
248/2. maddesi ile indirim yapılması suretiyle fazla cezaya hüküm olunması,
5237 sayılı TCK'nın 53/3. maddesine göre 53/1-c maddesinde yer alan
kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri ile ilgili hak
yoksunluğunun koşullu salıvermeden sonra uygulanamayacağı gözetilmeden
hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar uygulanmasına karar verilmesi,
Hükümden sonra 08.02.2008 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ve
TCK'nın 7/2. maddesi uyarınca sanık yararına olan 5728 Sayılı Kanun'un 562.
maddesinin 1. fıkrası ile değişik CMK'nın 231/5. maddesinde hapis cezasi için
öngörülen sınırın 2 yıla kovuşturulması şikayete bağlı suç olma koşulunun
kaldırılması karşısında 25.07.2010 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren
6008 sayılı Kanunun hükümleri de nazara alınarak hükmün açıklanmasının
geri bırakılıp bırakılmayacağının karar yerinde tartışılması lüzumu,
Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan hükmün kazanılmış hak saklı kalmak kaydıyla 5320
Sayılı Yasa'nın 8/1.maddesi gözetilerek CMUK'un 321. ve 326. maddeleri gereğince BOZULMASINA, 27.02.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yargıtay Kararları
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ZİMMET PARASININ FAKİRLERE DAĞITIMI
ÖZET: Belediye adına fakire dağıtılan parada zimmet kastı
yoktur.
Y.5.CD E.2009/300 K.2012/6689 T.12.06.2012
Mahalli Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelendi;
Sanık müdafiin duruşmalı inceleme talebinin, sanığa tayin olunan cezanın miktarı nazara alınarak 5320 Sayılı Yasa'nın 8/1. maddesi gözetilerek
CMUK'un 318. maddesi uyarınca reddiyle incelemenin duruşmasız yapılmasına karar verildikten sonra gereği düşünüldü;
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,
Ancak;
Dosya kapsamı ve oluşa göre sanığın Türkiye Jokey Kulübü tarafından
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı oluru ile başkanlığını yürüttüğü Y. Belediyesi'nce
düzenlenecek mahalli at yarışı organizasyonunu desteklemek amacıyla gönderilen 3 milyar TL.parayı bu işte kullanmak üzere encümen kararına istinaden bankadan çektirerek yasal kesintiler nedeniyle 2.964.000.000 TL.olarak
uhdesine aldıktan sonra 964.000.00 TL.sini maledindiğinde tereddüt bulunmamakta ise de, at yarışının yapılamaması nedeniyle amacına uygun kullanılamayan paranın 2 milyar TLsi ile R. ayında erzak alarak belediye adına
fakirlere dağıttığına ilişkin tanık beyanları ve resmi yazılarla desteklenen istikrarlı savunmaları, bu amaçla harcanmış olması durumunda söz konusu miktar bakımından sanığın zimmet kastı ile hareket ettiğinin kabul edilemeyeceği
ve bunun sonucunda zimmete geçirilen miktarın azalacak olması nedeniyle
5237 sayılı TCK'nın zimmete geçirilen malın iadesi dolayısıyla indirim öngören
248. maddesi ile değerinin azlığı nedeniyle indirim öngören 249. maddesinin
uygulanma olasılığının gündeme geleceği de dikkate alınarak yardım dağıtımına ilişkin olarak ibraz edilen listelerde yer alan şahısların usulen çağrılarak
gerçekten yardım alıp almadıkları hususunda tanık olarak dinlenmelerinden
sonra tüm deliller birlikte değerlendirilerek sanığın hukuki durumunun tayin
ve takdir edilmesi gerektiği gözetilmeksizin eksik soruşturma ve paranın tümünün zimmete geçirildiğinin kabulü ile yazılı şekilde hüküm kurulması,
Kanuna aykırı, sanık müdafii ve katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün 5320 Sayılı Kanun'un 8/1. maddesi de
gözetilerek CMUK'un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 12.06.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY 11. CEZA DAİRESİ
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK
ÖZET: Yasa koyucunun lehe yaptığı
gözetilmelidir.
Y.11.CD E.2010/8878 K.2011/640 T.09.02.2011

düzenleme

Sanıklar müdafiinin vaki duruşmalı inceleme isteminin hükmolunan cezaların sürelerine göre koşulları bulunmadığından 5320 Sayılı Yasa'nın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'un 318. maddesi uyarınca
reddine oybirliğiyle karar verilerek yapılan incelemede gereği görüşüldü;
Hükmolunan ceza miktarları itibariyle haklarında 5728 Sayılı Yasa ile değişik 5271 sayılı CMK'nın 231. maddesinin uygulanma olanağı bulunmayan
sanıklarla ilgili olarak, bozmaya uyulmak suretiyle yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma ve kovuşturma
neticelerine uyan şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine
göre, sanıklar müdafiinin suçun sübuta ermediğine, sübutu halinde eylemin
765 sayılı TCK'nın 347. maddesinde öngörülen suçu oluşturacağına ve fazla
ceza verildiğine ilişen ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine;
ancak,
Sanıkların eylemine uygun bulunan “resmi belgede sahtecilik” suçunun
yaptırımının, 765 sayılı TCK'nın 342. maddesinin 1.fıkrasında 2 yıldan 8 yıla
kadar ağır hapis olup 5237 sayılı TCK'nın 204. maddesinin 1. fıkrasında 2
yıldan 5 yıla kadar hapis cezası şeklinde sanıklar lehine düzenleme yapıldığı,
765 sayılı TCK'nın 29. maddesinde yer alan ölçütlerin 5237 sayılı TCK'nın
61. maddesinde bu suçla ilgili olarak değişmediği, mahkemece karşılaştırma
sırasında 765 Sayılı Yasa uygulanırken 2 yıldan 8 yıla kadar olan ceza içinden
2 yıl 6 ayın tercih edildiği, 5237 Sayılı Yasa ile üst sınırın aşağı çekilmesi nedeniyle yasa koyucunun lehe yaptığı düzenleme de göz önüne alınarak, temel
cezanın tayinindeki ölçütlerin değişmemesi nedeniyle önceki cezadan daha az
bir cezanın takdir ve tayin olunması gerektiği gözetilmeden 765 Sayılı Yasa'nın
sanıklar lehine olduğu kabul edilip yazılı şekilde fazla cezalar tayin olunması,
Yasaya aykırı, sanıklar müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde
görülmüş olduğundan sanıklar hakkındaki hükümlerin bu sebepten dolayı
5320 Sayılı Yasa'nın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı
CMUK'un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 09.02.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYGULAMADAN DOSYALAR

UYGULAMADAN DOSYA - I
T.C. İSTANBUL 2. AİLE MAHKEMESİ
Talep eden vekili 06.06.2012 tarihli dilekçe ile; Taraflar arasında görülen
İstanbul 1. Aile Mahkemesi'nin 2008 sayılı boşanma davasının 27.12.2011
tarihinde red edildiği, dosyanın karşı taraf vekilince temyiz edilmesi nedeni ile
şu an Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nde bulunduğu, tarafların müşterek çocukları
ve geçici velayetlerinin müvekkilinde bulunduğu, ancak Konsolosluğun pasaport ile ilgili işlemlerin yapılmasında geçici velayeti yeterli görmediğini, şu
anda müvekkilinin 17-20 tarihleri arasında İngiltere’de yapılacak olan Olimpik Meşale koşusu meşale taşıyıcı programına katılmak için çocukların
pasaportları ile ilgili işlemlerin yapılması ve yurt dışına çıkışı ile ilgili olarak
annenin yetkili kılınmasını tedbiren talep etmiş olmakla;
Dilekçe ve ekindeki belgeler, mahkememizin 2012 D.İŞ sayılı dosyası birlikte incelenmiş, talep yerinde görülmüş olmakla aşağıdaki karar verilmiştir.
HÜKÜM
1. Müşterek çocuklar T.C. Kimlik nolu, 27.08.2002 Şişli Doğumlu ve
T.C. Kimlik nolu, 08.03.2007 Şişli doğumlu pasaportları ile ilgili işlemleri
yapılabilmesi ve çocukları 17-20 Haziran tarihlerinde İngiltere Londra 2012
Olimpik Meşale koşusu meşale taşıyıcı programına katılmaları için İZİN
VERİLMESİNE anne (T.C. Kimlik no)‘in yetkili kılınmasına,
2. Kararın taraflara ve İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesine,
Dair tarafların yokluğunda dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda karar verildi.

T.C. İSTANBUL 2. AİLE MAHKEMESİ
6284 Sayılı Kanun'a Göre Koruma Kararı
Tedbir isteyen vekili 02.05.2012 tarihli dilekçesinde; Müvekkili ile karşı
tarafın şiddetli geçimsizlik nedeniyle İstanbul 1 Aile Mahkemesi'nin esas sayılı
dosyasıyla boşanma davası açmış olduğunu ancak davanın 27/12/2011 tarihinde reddedildiğini ve her iki taraf vekilinin temyiz etmesiyle dosyanın hala
Yargıtay’da olduğunu, tarafların 1997 yılında evlendiklerini ve bu evliliklerinden 2002 doğumlu ile 2007 doğumlu isimli müşterek çocuklarının olduğunu,
davalı eşin evliliğin son 2 yılında eşine ve çocuklarına fiziksel ve manevi şiddet,
cebir uyguladığını, müvekkilinin Mayıs 2008 yılında ensesinde beynine giden iki
atar damarın yırtılması ile hayati tehlike yaşadığını, bu yırtılmanın iki damarda aynı açıda açılmış olmuş olmasının ancak trafik kazalarında görülen ender
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tehlikeli sağlık sorunun, talep edenin yaşadığı şiddete bağlı olarak ortaya çıkan
bir durum olduğunu, müvekkilinin iyileşme sürecinde çocukların babalarında
sadece 1 gece kaldığını, çocukların bu süreçte 1 defa hafta sonu kalmak üzere
alındığını çocuğunun hastalığı nedeniyle doktora telefon eden karşı tarafın
küçük çocuğu doktora götürmeyerek hafta başında çocuğu perişan bir halde
bezi değiştirilmemiş, pişik içinde ve ekli resimlerde görüldüğü gibi yüzünde parmak izli ve morartılı bir halde yuvaya teslim edildiğini, bu durum doktor raporu
ve tahlil sonuçlarında da belgelendiğini, tarafların müşterek çocukları babası
tarafından kolunun sıkılması sonucu 11/09/2004 tarihinde otelden ambulans
ile götürülerek B. Hastanesi'nde tedavi yapıldığını, karşı tarafın şiddete meyilli
birisi olduğunu, İstanbul 1. Aile Mahkemesi'nin e. Sayılı dosyasında 1. Aile
Mahkemesi Pedagogu F'den 14/07/2011 tarihli rapor alındığını raporda baba
ile çocuklar arasında ‘’bakıcı eşliğinde yasal sınırlar çerçevesinde şahsi ilişki
düzenlenmesinin uygun olacağı kanaatine’’ varıldığını, taraflar arasında açılan
boşanma davasının 10/09/2008 tarihli ara kararı gereğince davalının her iki
çocukla her ayın 1. ve 3. haftası Pazar sabah 09:00’dan alınıp aynı gün 17:30’da
geri teslim edilmek üzere kişisel ilişki sağlanmasına karar verildiğini, 2008
tarihinden beri babanın çocukları ile şahsi münasebet kurmadığını, yukarıda
açıklanan nedenlerden dolayı mahkemenin verdiği yukarıda tarih ve numarası
açıklanan uzman raporu doğrultusunda babanın çocuklarla bakıcı eşliğinde
yasal sınırlar çerçevesinde şahsi ilişki düzenlemesinin uygun olacağından ve ilk
görüşmede bir psikolog bulunmasının çocukların menfaati açısından önemli
olduğundan 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi ile ilgili yasanın uygulanması kanaatinde olduklarını, hakim tarafından
verilecek önleyici tedbirler bakımından davalının çocukların bulunduğu konuta, çocukların eğitim gördüğü okula ve işyerine yaklaşmamasına, çocuklar
ilgili kişisel ilişkinin sınırlandırılması yada tümüyle kaldırılmasına, Pazar günleri çocuklarla şahsi ilişki kurulmasına karar verildiği taktirde ilk münasebeti psikolog eşliğinde olmasının sağlanmasına karar verilmesini talep ve arz
etmişlerdir.
Tedbir isteyen vekili tarafından sunulan dava dilekçesindeki talepleri incelenerek 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine
dair yasanın 5. maddesi gereği tedbir kararı verilmesi talep edilmiştir.
Dosyadaki belgeler ve İstanbul 1 Aile Mahkemesinin esas sayılı dosyasından
verilen 06.11.2008 tarihli baba ile çocukların şahsi ilişkisine ilişkin her ayın
1. ve 3. haftası Pazar sabahı 09:00’dan aynı gün 17:30’a kadar kişisel ilişki
kurulmasına dair tedbir kararının mahkemenin 27.12.2011 tarihli nihai
kararında davanın reddine karar verildiği ve kararın henüz temyiz incelemesinde olduğu ve yeni HMK 397/2 maddesi gereği ihtiyati tedbir kararının etkisi
aksi belirlenmediği taktirde nihai kararın kesinleşmesine kadar devam eden
hükmü gereğince İstanbul 1. Aile Mahkemesi'nin 06.11.2008 tarihli baba ile
çocukların şahsi ilişkisine dair kararın halen geçerli olduğu ancak çocukların
uzun zamandır babayı görmemeleri ve dosya kapsamı itibariyle çocukların
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baba ile ilişkilerinin tedbir kararında belirtildiği şekilde ve saatinde ancak mahkememiz pedagogu eşliğinde yapılmasının uygun olacağı, nüfus
kayırları ve talep edenin beyanı incelenerek 6284 sayılı Ailenin Korunması
ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair yasanın 5. Maddesi gereği tedbir kararı verilmesi gerekmiştir.
Dosyadaki belgelere göre talep mahkememizce yerinde görülmekle;
HÜKÜM
1- İstemin KABULÜ ile, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı
Şiddetin Önlenmesine dair yasanın 5. Maddesi gereğince aile içi şiddete
bulunduğu kanaatine varıldığından,
5/1. maddenin :
a bendi uyarınca şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret,
aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına,
c bendi uyarınca korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula
ve iş yerine yaklaşmamasına,
ç bendi uyarınca Kişisel ilişkinin İstanbul 1. Aile Mahkemesi'nin esas
sayılı dosyasındaki 06.11.2008 tarihli tedbir kararının son bendi gereğince
ve mahkememiz pedagogu E. refakatinde yapılmasına, ve mahkememiz pedagogunun her görüşmeye ilişkin raporunu dosyaya sunmasına,
d Gerekli görülmesi halinde korunan kişinin şiddete uğramamış olsa bile
yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin haller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmamasına,
f bendi uyarınca korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette
rahatsız etmemesine,
2- Mahkememiz pedagogu E'nin şahsi ilişki sırasında yapacağı adliye dışı
emek ve mesaisine karşılık her görüşme için 250.00 TL ücretin davalı baba
tarafından mahkeme veznesine yatırılmasına,
6284 Sayılı Yasa'nın 8. maddesinin 2. fıkrasına göre kararların üç ay için
geçerli sayılmasına,
Tedbir kararı şartlarına uymaması halinde zorlama hepsinin uygulanacağı
hususunun ‘e ihtarına,
Kararın bir örneğinin taraflara, bir örneğinin İstanbul Valiliği Aile Sosyal
Politikalar İl Müdürlüğü'ne tebliği ve uygulanması için İstanbul Cumhuriyet
Başsavcılığı'na gönderilmesine,
Harç alınmasına yer olmadığına,
Kararın taraflara tebliğinden itibaren iki hafta içinde Aile Mahkemesi'ne
itirazı kabil olmak üzere karar verildi.

UYGULAMADAN DOSYA - II
HUKUKİ ELATMA1
I. Giriş
Uzun süreli hukuki el atmanın da fiili el atma ile aynı sonucu doğurduğu
yönündeki Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararı sonrasında bu kez de görev
(yargı yolu) sorunu gündemi meşgul etmeye başlamıştır.
Gerek Yargıtay, gerekse Danıştay hukuki el atma konusunda kendilerini
görevli görmüş, Uyuşmazlık Mahkemesi ise önünde gelen bütün olaylarda istisnasız İdari yargı yerini görevli kılmıştır.
Bu konu ile ilgili ayrıntılı çalışmamız ilerki günlerde yayımlamak üzere
burada Yargıtay 5. Hukuk Dairesi'nin maddi hata sonucu vermiş bulunduğu
bir kararı sunacağız.
Bilindiği üzere; Hukuk Genel Kurulu'nun 15.12.2010 gün 2010/5/662 E,
2010/651 K. sayılı kararı ile yerleşik içtihattan dönülmüş ve uzun süreli hukuki el atmanın da fiili el atma ile aynı sonucu doğurduğu kabul edilmiş, bu
karardan sonra Yargıtay özel (5. Hukuk) Dairesi de artık bu yönde kararlar
vermeye başlamıştır.
Diğer taraftan; Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 24.05.2012 gün,
2007/2255 E, 2012/801 K. sayılı kararı ile; "...ortaya çıkan hukuki boşluğun
doğurduğu uyuşmazlıklar, uyuşmazlıklarla ilgili olarak adli yargıda açılan
davalarda Uyuşmazlık Mahkemesi tarafından idari yargının görevli görülmesi; uyuşmazlıklarla ilgili olarak verilen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
kararları; Anayasa Mahkemesi kararından sonra ortaya çıkan hukuki boşluğun, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 1. maddesinde yer alan "Kanunda uygulanabilir bir hüküm yoksa, hakim, örf ve adet hukukuna göre, bu
da yoksa kendisi kanun koyucu olsaydı nasıl bir kural koyacak idiyse ona
göre karar verir." kuralı gereğince, idari yargı organlarınca doldurulmasını
zorunlu kılmaktadır." gerekçesi ile İmar planının onanmasından itibaren beş
yıl geçmesine karşın, ilgili idarelerce kamunun kullanımına ayrılan taşınmazın
kamulaştırılmaması sebebiyle; taşınmazın kamulaştırılması talebinin reddine
ilişkin işleme karşı açılan davada: Ankara 6. İdare Mahkemesi'nce davanın kabulüne dair kararının bozulması üzerine verilen ısrar kararının onanmasına
karar verilerek; Danştay da bu nevi davalardaki yerleşik içtihadını değiştirmiştir.2
Uyuşmazlık Mahkemesi ise; ilke kararı olmasa bile istikrarlı kararları uyarınca bu nevi davaların 2577 sayılı İdari Yargılama Usul Yasası'nın 2/1-b mad1
2

Ön yorum ve karar gönderme Av. Mehmet BAYRAKTAR
http://www.danistay.gov.tr/iddk_2007_2555.pdf.erisim tarihi 02.12.2012
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desi kapsamında idari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları zarar görenlerin açacakları tam yargı davaları kapsamında idari yargı yerinde görülmesi
gerektiğine karar vermektedir.
II. Olay
3194 sayılı İmar Kanunu gereğince tesis edilen nitelikteki uygulama işleminden doğan zararın tazmini istemi ile açılmış bulunan davada;
1- Davalı idarece davanın idari yargının görev alanına girdiği öne sürülerek görev itirazında bulunulmuş, yerel mahkemece görev itirazının reddi üzerine çıkartılan olumlu görev uyuşmazlığı sonucunda Uyuşmazlık Mahkemesi
04.07.2011 tarih, 2011/63 E, 2011/164 K. sayılı kararı ile idari yargı yerinin
görevli olduğuna karar vermiştir. (Ek:1)
2- Bu karara uymak zorunda olan yerel mahkemece görev yönünden davanın reddine dair verilen kararın davacı tarafından temyizi üzerine Yargıtay
5. HD'nin 17.05.2012 gün, 2012/3093 E, 2012/10083 K. Sayılı Kararı ile hükmün bozulmasına karar verilmiştir. (Ek:2)
3- Davalı idarenin karar düzeltme talebi üzerine ise Yargıtay 5. H.D'nin
11.10.2012 gün, 2012/13185 E, 2012/19392 karar sayılı kararı ile; maddi
hata sonucu verilen bozma kararının kaldırılması ile yerel mahkeme kararının
onanmasına karar verilmiştir. (Ek:3)
III. Değerlendirme
Kararlar ekte yayımlanmakta olduğu için içerikleri hakkında şimdilik her
hangi bir yorum yapmıyoruz.
Ancak, şu kadarını belirtelim ki; Yargıtay 5. H.D'nin anılan bozma kararından sonra görülmekte olan başka davalarda: bazı yerel mahkemelerce , "...
benzer talepler üzerine verilen görevsizlik kararlarının bozulmasına ilişkin
Yargıtay 5. Hukuk Dairesi kararları..." gerekçe gösterilmek suretiyle olumlu
görev uyuşmazlığı çıkarılması talebinin reddine karar verilmiştir.
İşin esasına ve çözüm önerilerine ilişkin görüşlerimiz saklı kalmak kaydı
ile Yargıtay 5. H.D'nin maddi hata sonucu verildiğini kabul ederek düzelttiği
bir karara dayanılarak; bazı yerel mahkemelerin Anayasa'nın 158 maddesi
ile 2247 Sayılı Kanun'un 28/2. maddesinin amir hükümlerine açıkca aykırı
uygulamarının, kabul edilebilir bir yanı bulunmadığını işaret etmek istiyoruz.
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T.C. YARGITAY 5. HUKUK DAİRESİ
E: 2012/13185 K: 2012/19392
Taraflar arasındaki kamusuzlaştırmasız el koyma nedeniyle tazminat davasının reddine dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca
BOZULMASI hakkında Daireden çıkan kararı kapsayan 17.05.2012 gün ve
2012/3093 E, 2012/10083 Karar sayılı ilama karşı davalı idare vekili yönünden verilen dilekçe ile karar düzeltilmesi istenilmiş olmakla; dosyadaki belgeler okunup gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR
Dava, kamulaştırmasız el koyma nedeniyle tazminat istemine ilişkindir.
Davalı idare tarafından usulüne uygun olarak yapılan görev itirazı talebi
mahkemece yerinde bulunmayarak reddedilmesinden sonra, dosyanın isteme
uygun olarak Uyuşmazlık Mahkemesine gönderildiği ve Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümü'nün 04.07.2011 gün ve 2011/63 esas, 2011/164 karar
sayılı ilamı ile davanın çözümünde idari yargının görevli olduğuna, bu nedenle Danıştay Başsavcılığı'nca yapılan başvurunun kabulü ile davalı idare vekilinin görev itirazının reddine ilişkin Bursa 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin
02.12.2010 gün ve 2010/628 Sayılı Karar'ının kaldırılmasına karar verildiği;
bilahare mahkemece de davanın yargı yolu bakımından reddine karar verildiği
anlaşılmıştır.
Anayasa'nın 158. maddesine göre, Uyuşmazlık Mahkemesi; adli idari ve
askeri yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözümlemeye yetkilidir.
2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesi'nin Kuruluşu ve İşleyişi Hakkındaki
Kanun'un 28/2. maddesinde ise "ilgili yargı mercileri işe bütün makam, kuruluş ve kişiler mahkeme kararlarına uymak, geciktirmeksizin onları uygulamakla ödevlidirler." hükmü getirilmiştir.
Bu hükümler çerçevesinde mahkemenin davanın yargı yolu yönünden reddine ilişkin kararının onanması gerekirken, Dairemizce maddi hata sonucu
bozulmasına karar verildiği anlaşıldığından, davalı idare vekilinin karar düzeltme isteminin kabulüne, Dairemizin 17.05.2012 gün ve 2012/3093-10083
sayılı BOZMA kararının kaldırılmasına; hükmün, yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı ONANMASINA, davacıdan peşin alınan temyiz ve temziye başvurma harçlarının Hazineye iraç kaydedilmesine, davalı idareden peşin alınan
karar düzeltme harcının istenildiğinde iadesine, 11.10.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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T.C. BURSA ASLİYE 2. HUKUK MAHKEMESİ
E: 2010/628 K: 2011/506 T: 02.11.2011
Davacı vekili dava dilekçesinde, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, C. Mh. (..) parsel
sayılı taşınmazın 1/2 hissesinin müvekkiline ait olduğunu, taşınmaza davalı
idarece yol yapımı nedeniyle (11 eylül bulvarı) el atıldığını, tapu kapsamı içinde bulunan bu yere el konulmasının, kamu hizmete tahsis amaçlı ve kalıcı nitelikte olduğunu, taşınmazın 1/1000 ölçekli Ankara yolu kuzeyi 3, bölge uygulamalı imar Planı kapsamında kalmakta iken, Y. Belediye Başkanlığı'nca 3194
sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca imar uygulamasına tabi tutulduğunu, bu suyulandırma işleminin Bursa 2. Daire Mahkemesi'nin 15/11/2005
tarih ve 2005/653 E.2005/1281 Sayılı Kararı ile iptal edildiğini, söz konusu
mahkeme kararı doğrultusunda plan ve suyulama revize edileceğinden dolayı
imar planının revizyonu onaylanıncaya kadar Ankara yolu kuzeyi 3. Bölge Uygulama imar planı uygulanmasının Y. Belediye Meclisi'nin 03/10/2007 tarih ve
458 Sayılı Kararı ile durdurulduğu, dolayısıyla imar uygulaması işlemi iptal
edildiğinden,geriye dönüşüm sonucu müvekkilinin hissedarı olduğu (..) parsel
sayılı taşınmazın 11 Eylül Bulvarı üzerinde kaldığını, Büyükşehir Belediyesi
sınırları içerisinde yer alan taşınmazın ana cadde cepheli ve oldukça değerli
olduğunu, taşınmaza davalı idarenin kamulaştırma yada acele kamulaştırma
kararı almadan el atmasının haksız ve yasal dayanaktan yoksun bulunduğunu,
bu nedenle tazminat talebi zorunluluğunun doğduğunu, taşınmazın el arılan
kısmı dışında kalan ve hukuken ve fiilen kullanımı mümkün olmayan kısmında projenin bir bütün olduğu gözetilerek bedel karşılığında davalı idareye devrinin gerektiğini ileri sürerek davanın kabulü ile (...) dair haklar saklı kalmak
kaydıyla 10.000,00 TL. tazminatının dava tarihinden itibaren işleyecek yasa
faiziyle birlikte davalıdan tahsiline, yargılama giderleri ve (...) (...) davalıya tahmiline kara verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili 01.12.2010 tarihli cevap dilekçesinde açılan davayı kabul etmediklerini, davanın haksız yersiz ve hukuki dayanaktan yoksun olarak açıldığını, öncelikle açılan davanın görev husumet ve süre yönünde reddi gerektiğini
savunmuştur.
Mahkememizce 02/12/2010 tarihli celsede, davanın mahiyeti itibariyle davalı vekilin yerinde görülmeye görev, husumet ve zaman aşımı itirazları reddedilmiştir.
Dava konusu taşınmazın tapu kayıtları celp edilmiş, Bursa ili Yıldırım ilçesi, C. Mh. (..) parsel sayı taşınmazın yenileme sonucunda Ş. Mh. (..) ada (..)
parsel sayılı 8450 m2 miktarlı şeftali bahçesi olarak H. ve H. adlarına tescil
edildiği bu taşınmazda imar uygulaması sonucu Ş. Mh. (..) ada (..) parsel sayılı (...), 28 m2 miktarlı arsa (..) ada (..) parsel sayılı 3829,34 m2 miktarlı arsa
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vasıflı, (..) ada (..) parsel sayılı 5273,45 m2 miktarlı arsa vasıflı taşınmazlar
olarak malikler adlarına tescil edildiği bildirilmiştir.
Yıldırım Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 07/12/2010 tarih
8988 sayılı belde incelendiğinde, Bursa Y. ilçesi, eski: C. mahallesi (Yeni:
Ş.mahallesi) Eski: (..) parselde kayıtlı taşınmazın kısmı 1/1000 ölçekli Ankara
yolu kuzeyi 3. Bölge Uygulama imar planı kapsamında yeşil alan, park ve yol
alanlarında kısmen Uygulama İmar planı haricinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar
planı kapsamında Tarımsal niteliği korunacak alanda kalma iken taşınmazın
1/1000 Ölçekli Uygulama imar planı kapsamında kalan kısmının (yeşil alan,
park ve yol alanında kalma kısmı) 3194 Sayılı Yasa'nın 18. madde uygulaması
(suyulandırma) ile düzenlemeye tabi tutulması neticesinde (...) adına muhtelip
ada ve parsellerde tapu kaydı ve tescilleri yapıldığı. Ancak 3194 Sayılı Yasa’nın
18. madde uygulaması (suyulandırma) ile yapılan düzenleme işlemi, Bursa 2.
İdare Mahkemesi'nin 15/11/2005 tarih ve 2005/ (...) E.2005/1281 K. Sayılı Kararı ile iptal edildiği, bu nedenle yeniden hazırlanacak suyulandırma işleminin
tamamlanan onayının kesinleşmesinden sonra malikleri adına tapu kaydı ve
tescili oluşarak yeni parsel veya parsellere göre durumunun çıkarılmasının
mümkün olabileceği belirtilmiştir.
Yeni Y. Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 04/01/2011
tarih 68-235 sayılı belge 1/1000 ölçekli Ankara yolu kuzeyi 3. Bölge uygulama
imar planı dahilinde kalan C. (..) sayılı parseli kapsayan bölgede Encümenin
10/08/1999 gün ve 1535 Sayılı Karar'ına istinaden % 35 oranında düzenleme
ortaklık payı kesil yapılan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. madde uygulamasının, Bursa 2. İdare Mahkemesi'nin 2005/653 -2005/1281 15/11/2005 tarihli
kararı ile iptaline karar verildigi, bu bölgede imar plan çalışmalarının tamamlandığı ancak askı süresi plana yapılan itirazların Belediye Meclisince değerlendirmelerinin devam ettiği, bu değerlendirmelere göre yeni onaylandıktan
sonra geri dönüşüm ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. madde uygulamasının aynı anda (?) düşünüldüğü belirtilmiştir.
Davacılar vekili 02/03/2011 tarihli dilekçesi ile uzlaşma yoluna gitmek istemediklerini bildirmiştir.
Davalı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı vekili 02/12/2010 tarihli ara
kararı ile verilen davalı (...) görevsizlik kararı verilmesine ilişkin talebin reddine dair karara karşı 17/12/2010 tarihli dilekçesi ile kararın iptal görevlilik
kararının kaldırılması bakımından başvuruda bulunulmakla, dosya, başvurunun incelenip bir karar verilmesi bakımından Danıştay Başsavcılığı'na gönderilmiş, 02/02/2011 tarih 2011/17 E. Sayılı Kararı ile 2247 Sayılı Yasa'nın 18.
maddesi uyarınca olumlu görev uyuşmazlığı çıkartılmasına, dosyanın uyuşmazlık mahkemesine gönderilmesine verildiği görülmüştür.
Uyuşmazlık mahkemesinin (Hukuk Bölümü) 04/07/2011 tarih 2011/63
F.164 K. Sayılı Kararı ile 3194 Sayılı Kanun'un 18. maddesi uyarınca ve (???)
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arazı ve arsa dayalı olarak tek yanlı ve resen tesis edilen idari işlemler olduğu
bu işlemlerden doğan zararın tazmininin istenildiği gözetildiğinde, Uyuşmazlığın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu ile İmar mevzuatı hükümleri
çerçevesin de idari yargı yerince çözümlenmesi gerektiği belirtilerek davanın
çözümünün İdari Yargının görevli olduğuna, bu nedenle Danıştay Başsavcı'nın
başvurusunun kabulü ile davlı Belediye Başkanlığı vekilinin görev İtirazının
reddine ilişkin Bursa 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 02/12/2010 gün ve
F.2010/628 Sayılı Kararı'nın kaldırılmasına kesin olarak karar verildiği anlaşılmıştır.
Bu itibarla, yapılan soruşturmaya toplanan delillere ve kanuni gerektirici
sebeplere binaen davanın yargı yolu bakımından reddine karar verilmesi gerekmiştir.
Açıklanan nedenlerle,
HÜKÜM
1. Davanın Yargı bakımından REDDİNE
2. Harçlar yasası gereğince alınması gereken 18,40-TL harcın peşin alınan
148.50 TL harçtan mahsubu ile bakiye 130.10 TL nin karar kesinleştiğinde
istek halinde davacılara iadesine.
3. Yargılama giderlerinin davacılar uhdesinde bırakılmasına,
4. Avukatlık ücret tarifesi uyarınca takdir olunan 1100,00 TL ücreti vekaletin davacılardan alınarak davalıya verilmesi,
5. Gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde Yargıtay yolu açık olmak üzere verilen karar davacılar vekili ile davalı vekilinin
yüzüne karşı açıkça okunup usulen anlatıldı.
Davalı Belediye vekilince süresi içinde verilen dilekçe ile, olumlu görev
uyuşmazlığı çıkarılması istemiyle başvuruda bunulması üzerine dilekçe, dava
dosyası ile birlikte Danıştay Başsavcılığı’na gönderilmiştir.
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T.C. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ HUKUK BÖLÜMÜ
ÖZET: 3194 Sayılı Kanun gereğince tesis edilen idari
nitelikteki uygulama işlemlerinden doğan zararın
tazmini istemiyle açılan davanın, İDARİ YARGI YERİNDE
çözümlenmesi gerektiği hk.
E.2011/63 K.2011/164 T.04.07.2011
Davacı vekili dava dilekçesinde, Bursa ili Y. ilçesi C. Mh. (..) parsel sayılı taşınmazın ½ hissesinin müvekkiline olduğu; taşınmaza dava idarece yol yapımı
nedeniyle (11 Eylül Bulvarı) el atıldığını, tapu kapsamı içinde bulunan bi yere el
konulmasının, kamusal hizmete tahsis amaçlı ve kalıcı nitelikte olduğunu (...)
1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 3. Bölge uygulamalı İmar Kanunu'nun 18.
maddesi uyarınca imar uygulamasına tabi tutulduğu; bu suyulandırma işleminin Bursa 2. İdare Mahkemesi 15/11/2005 tarih ve E.2005/653, K:2005/1281
sayılı kararı ile iptal edildiğini; söz (...) mahkeme kararı doğrultusunda plan
ve Şuyulama revize edileceğinden dolayı, İmar planı uygulamasının Y. Belediye
Meclisi’nin 03/10/2007 tarih ve 458 Sayılı Kararı durdurulduğunu, dolayısıyla İmar uygulaması işlemi iptal edildiğinden geriye (...) sonucu müvekkilinin
hissedarı olduğu (...) parsel sayılı taşınmazın 11 Eylül Bulvarı üzerinde kalmış
bulunduğunu; Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan taşınmazın,
(...) caddeye cepheli ve oldukça değerli oldugunu, taşınmaza davalı idarenin
kamulaştırma ya acele kamulaştırma kararı almadan el atmasının haksız ve
yasal dayanaktan yoksun bulunduğu, bu nedenle tazminat talebi zorunluluğunun doğduğunu; taşınmazın el at kısmı dışında kalan ve hukuken ve fiilen
kullanımı mümkün olmayan kısmında projenin bütün olduğu gözetilerek bedel karşılığında davalı idareye devrinin gerektiğini ifade eden sonuç itibariyle;
davalarının kabulü ile fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla, 10.000 TL.
tazminatın, dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan
(...) karar verilmesi istemiyle adli yargı yerinde dava açmıştır.
Davalı Belediye vekili birinci savunma dilekçesinde, davanın idari yargının
görev alanına girdiğini öne sürerek görev itirazında bulunmuştur. BURSA 2.
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ; 02.12.2010 gün ve E.2010/628 sayı davalı tarafından görev itirazının reddine karar verilmiştir.
Davalı Belediye vekilince süresi içinde verilen dilekçe ile, olumlu görev
uyuşmazlığı çıkarılması istemiyle başvuruda bulunulması üzerine dilekçe,
dava dosyası ile birlikte Danıştay Başsavcılığı'na gönderilmiştir.
DANIŞTAY BAŞSAVCISI: 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesinde
imar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa arazileri malikleri veya
diğer hak sahiplerinin muvafakati aranmaksızın, birbirleri ile, yol fazlaları ile
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kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil hisseli
veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve re’sen tescil
işlemlerini yaptırmaya belediyelerin yetkili olduğu, sözü edilen yerler belediye
ve mücavir alan dışında ise yukarıda belirtilen yetkilerin valilikçe kullanacağı
belediyeler veya valiliklerce düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların dağıtımı arasında bunların yüzölçümlerinden yeteri kadar sahanın, düzenleme dolasıyla meydana gelen değer artışların karşılığında “düzenleme ortaklık payı”
olarak düşüne bileceği, ancak bu maddeye göre alınacak düzenleme ortaklık
paylarının, düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların düzenlemeden önceki
yüz ölçümlerinin yüzde kırkını geçemeyeceği, düzenleme ortaklık paylarının,
düzenlemeye tabi tutulan yerlerin ihtiyacı olan Milli Eğitim Bakanlığı'na ilk
ve orta öğretim kurumları, yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil
saha ibadet yeri ve karakol gibi umumi hizmetlerden ve bu hizmetlerle ilgili
tesislerden başka maksatlarla kullanılacağı hükmüne yer verildiği; 3194 Sayılı
Yasa'nın 18. maddesince uyarınca arazi ve arsa düzenlemesi kapsamında yapılan imar uygulamaları işlemlerinin kamu gücüne dayalı, re’sen ve tek yanlı
nitelik taşıdığı; dosyanın incelenmesinden davacılara ait taşınmazın 1/1000
ölçekli imar planında kısmen yol, kısmen konut alanında kaldığı, anılan
plan uyarınca davacılara ait taşınmazın bulunduğu alanda 3194 sayılı İmar
Kanunu'nun 182. maddesi uyarınca yapılan düzenlemenin Bursa İkinci idari
Mahkemesi'nin 15.11.2005 gün ve E: 2005/653, K:2005/1281 Sayılı Kararı'yla
iptal edildiği; bunun üzerin imar planı revizyonu onaylanıncaya kadar Yıldırım
Belediye Meclisi'nin 03.10.2007 gün 458 Sayılı Kararı ile imar planı uygulamasının durulduğu; davacıların taşınmazlarına imar planında yolda kalması
nedeniyle kamulaştırmasız el atıldığı iddiasıyla 10.000 TL. tazminat faiziyle
birlikte tazmini istemiyle bakılan davayı açtığının anlaşıldığı; idarenin yürütmekle yükümlü bulunduğu kamu hizmetine ilişkin olarak uygulamaya koyduğu plan ve proje meydana getirildiği yol, kanal, baraj, su yolları, su şebekesi
gibi tesislerin kurulma işletilmesi bakım ve onarım sırasında kişilere verdiği
zararların tazmini işlemiyle açılacak davaların görüm ve çözümünde, İdari eylem ve (...) olanlar tarafından açılacak tam yargı davaları kapsamında yargısal
denetim yapan idari (...) yerlerinin görevli bulunduğu; Anayasa'nın 125. maddesinin son fıkrasında, idarenin (...) eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü olduğunun kurala bağlandığı; (...) sayılı İdari Yargılama Usulü
Kanunu’nun 2. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde, (...) eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları ihlal edilenler tarafından açılan tam (...) davalarının,
idari dava türleri arasında sayıldığı; davalı Belediyece, imar planını uygulama amacıyla 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca yapılan imar
düzenlemesi dayanılarak davacının taşınmazının yolda kalan kısmına el konulduğu anlaşıldığında idarece, kamu gücüne dayanılarak, re’sen ve tek yanlı
şekilde tesis edilen işlemlerden doğan zararın tazminine ilişkin bulunan ve
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davacını haklarını ihlal eden idari işlem dolayısı 2577 Sayılı Yasa’nın 12. maddesi uyarınca doğrudan doğruya açtığı tam yargı davası idari hukuku ilkelerine
göre görüm ve çözümünün İdari Yargı’nın görev alanına girmez gerekçesiyle;
2247 Sayılı Yasa'nın 10. maddesi uyarınca olumlu görev uyuşmaz çıkarılmasına ve dosyanın Uyuşmazlık Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verilmiştir.
Başkanlıkça, 2247 Sayılı Yasa’nın 13. maddesine göre Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’ndan yazılı düşüncesi istenilmiştir.
YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCISI; Anayasa’nın 125/son madde
ve fıkrasında, idarenin kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü bulunduğu kurala bağlamış; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü
Kanunu’nun 2/1-b maddesi gereğince idari eylem ve işlemlerden dolayı zarara uğrayanlar tarafından açılan tam yargı davarlının İdari dava türleri arasında sayılmış olduğu; dava dosyasının incelenmesi sonucunda; dava konusu
taşınmazın 1/1000 ölçekli imar planında kısmen yol, kısmen konut alanında
kaldığı, sözü edilen imar planı gereğince 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18.
Maddesi hükmü uyarınca yapılan düzenlemenin Bursa 2. İdari Mahkemesi'nin
15.11.2005 gün ve 2005/653-1281 sayılı kararı ile iptal edilmesi üzerine Yıldırım Belediye Meclisi'nin 03.10.2007 gün ve 458 Sayılı Kararı ile imar planını uygulanmasının durdurulmasına karar verildiği, davacıların taşınmazına
davalı idare tarafından kamulaştırmazsız el atıldığı ileri sürülerek 10.000-TL
tazminatın ödenmesine hükmedilmesi istemiyle davanın açıldığının anlaşıldığı; dava konusu uyuşmazlıkta, idarenin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu
kapsamında bir işleminin bulunmaması karşısında, davanın anılan Kanun’un
14. maddesinde işaret edilen bedel arttırma davası niteliğinde olduğunun kabulüne olanak bulunmadığı; 3194 Sayılı Yasa’nın 18. maddesinde, imar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak
sahiplerinin muvafakati aranmaksızın, birbirleri ile, yol fazlaları ile kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden
imar planına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat
mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtılmaya re’sen tescil işlemlerini
yaptırmaya belediyelerin yetkili olduğu, söz edilen yer belediye mücavir alanı
dışında ise yukarıda belirtilen yetkilerin valilikçe kullanacağı, Belediyeler veya
valiliklerce düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsalar dağıtımı arasında bunların yüzölçümlerinden yeteri kadar sahanın, düzenleme dolasıyla meydana
gelen değer artışları karşılığında “düzenleme ortaklık payı” olarak (...) ancak
bu maddeye göre alınacak düzenleme ortalık paylarının, düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların düzenlemeden önceki yüzölçümlerinin yüzde kırkını
geçmeyecek düzenleme ortaklık paydalarının, düzenlemeye tabi tutulan yerlerin ihtiyacı olan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumları,
yıl, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, ibadet yeri ve karakol
gibi umumi hizmetlerden ve bu hizmetlerle ilgili tesislere başka maksatlarla
kullanılamayacağı hükmünün yer aldığının görüldüğü; uyuşmazlık (...) işlemin
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3194 sayılı İmar Kanunu’nun arazi ve arsa düzenlemesine ilişkin 18. madde uygulamasından kaynaklanmakta olduğu, imar planı ve buna dayalı imar
uygulama sonucunda uğranılan zararın tazminine yönelik bulunan davanın,
2577 Sayılı Kanun’un maddesinde yer alan idari eylem ve işlemlerden dolayı
kişisel hakları doğrudan görenler tarafından açılan tam yargı davaları kapsamında idari yargı yerinde çözümlenmesi gerektiğinin düşünüldüğü; bu nedenle, Danıştay Başsavcılığı'nın 2247 Sayılı Yasa’nın 2247 Sayılı Yasa’nın maddesi gerektiğince yapmış olduğu başvurunun kabulü ile Bursa 2. Asliye Hukuk
Mahkemesi'nin 2010/628 esas sayılı görevlilik kararının kaldırılmasına karar
verilmesi gerektiği yolunda yazılı düşünce verilmiştir.
İNCELEME VE GEREKÇE:
Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümü’nün, A'nın
Üyeler: M, R, S, A, KARATOPRAK ve S'nin katılımlarıyla yapılan 04.07.2011
toplantısında:
1. İLK İNCELEME: Dosya üzerinde 2247 Sayılı Yasa’nın 27. maddesi uyarınca (...) incelemeye göre; davalı vekilinin anılan Yasa'nın 10/2 maddesinde
öngörülen yönteme (...) olarak yaptığı görev itirazının reddedilmesi ve 12/1.
madde de belirtilen süre içinde başvuruda bulunması üzerine Danıştay Başsavcısı’ınca, 10. maddede öngörülen biçimde olumlu uyuşmazlığı çıkarıldığı
anlaşılmaktadır. Usule ilişkin herhangi bir noksanlık bulunmadığı görev uyuşmazlığının esasının incelenmesine oy birliği ile karar verildi.
2. ESASIN İNCELENMESİ: Raportör-Hakim T’nin, davanın çözümünde
idari yargının görevli olduğu yolundaki raporu ile dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı M. ile
Danıştay Savcısı M‘nin davada idari yargının görevli olduğu yolundaki sözlü
açıklamaları da dinlettikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
Dava, imar planının uygulaması amacıyla 3194 sayılı imar Kanunu’nun
18. maddesi uyarınca yapılan İmar düzenlemesi nedeniyle, davacının hissedar
olduğu taşınmazına davalı idare tarafından kamulaştırmasız el atıldığı ileri
sürülerek uğranılan zararın tazmini istemiyle açılmıştır.
3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesinde, “İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin
muvafakati aranmaksızın biribirleri ile, yol fazlaları ile, kamu kurumlarına
veya belediyelere ait bulunan birleştirmeye, bunları yeniden imar planına uygun ada veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve re’sen
tescil işlemlerini yaptırmaya belediyeler yetkilidir. Sözü edilen yerler belediye
ve mücavir dışında ise yukarıda belirtilen yetkiler valilikçe kullanılır.
Belediyeler veya valiliklerce düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların
dağıtımı sırasında bunların yüz ölçümlerinden yeteri kadar saha, düzenleme
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dolayısıyla meydana gelen değer artışları karşılığında “düzenleme ortaklık payı
olarak düşebilir. Ancak (...) maddeye göre alınacak düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların düzenlemeden önceki yüzölçümlerinin yüzde kırkını geçemez.
(Değişik üçüncü fıkra: 3/12/2003-5006/1 md.) Düzenleme ortaklık (...) düzenlemeye tabi tutulan yerlerin ihtiyacı olan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk
ve ortaöğretim kurumları, yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil
saha, ibadet yeri ve karakol gibi umumi hizmetlerden ve bu hizmetlerle ilgili
tesislerden başka maksatlı kullanılamaz.
Düzenleme ortaklık paydalarının toplamı, yukarıdaki fıkrada sözü geçen
umumi hizmet için, yeniden ayrılması gereken yerlerin alanları toplamından
az olduğu takdirde, eksik kalan miktar belediye veya valilikçe kamulaştırma
yolu ile tamamlanır.
Herhangi bir parselden bir miktar sahanın kamulaştırılmasının gerekmesi
halinde düzenleme ortaklık payı, kamulaştırmadan arta kalan saha üzerinden
ayrılır.
Bu fıkra hükümlerine göre, herhangi bir parselden bir defadan fazla düzenleme ortaklık payı alınmaz. Ancak, bu hüküm o parselde imar planı ile
yeniden bir düzenleme yapılmasına mani teşkil etmez…” hükmü yer almıştır.
Dosyada bulunan davalı İdarenin savunma dilekçesinde; dava konusu taşınma bulunduğu bölgede 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi gereğince
Y. Belediye Başkanlığı tarafından yapılan imar uygulamasının İdare Mahkemesince iptal edilmesini üzerine, mahkemece verilen iptal kararı ve gerekçesi de
dikkate alınarak geri dönüş işlemleri yapılmaya başlanılmış olduğu, ayrıca iş
bu mahkeme kararı doğrultusunda planın revize edileceği; bu nedenle geri dönüşüm çalışması ve imar planı revizyonu henüz kesinleşmediği; geri dönüşüm
ve imar planı revizyon işlemlerinin kesinleşmesi halinde işbu davanın konusuz
kalacağı, haksız fiilden kaynaklanan bir el atmanın söz konusu olmadığı ifade
edilmiştir.
Olayda, imar planını uygulaması amacıyla 3194 sayılı İmar Kanunu’nun
1. Maddesi uyarınca yapılan imar düzenlemesine dayanılarak davacının taşınmazının yada kalan kısmına el konulduğu ve taşınmazın el atılan kısmı
dışında kalan ve fiilen kullanılması mümkün olmayan kısmında projenin bir
bütün olduğu gözetilerek bedel karşılığında da idareye devrinin gerektiğinden
bahisle, fazlaya dair haklar saklı kalmak kaydıyla 10.000,00 TL tazminatın,
dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiz ile birlikte dava tahsiline karar
verilmesi istemiyle dava açıldığı anlaşılmıştır.
Bu durumda, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca arazi ve
arsa düzenlemesi kapsamında yapılan imar uygulamaları işlemlerinin, kamu
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gücüne dayalı olarak tek yanlı ve resen tesis edilen idari işlemler olduğunu, bu
işlemlerden doğan zararın tazmininin istenildiği gözetildiğinde; uyuşmazlığın
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu ile imar mevzuatı hükümleri çerçevesinde idari yargı yerince çözümlenmesi gerekmektedir.
Belirtilen nedenlerle, Danıştay Başsavcısı’nın başvurusunun kabulü ile davalı Belediye vekilinin görev itirazının reddine ilişkin Asliye Hukuk Mahkemesi
kararının kaldırılması gerekmiştir.
SONUÇ
Davanın çözümünde İDARİ YARGI’NIN görevli olduğuna, bu nedenle Danıştay Başsavcısı’nca yapılan BAŞVURUNUN KABULÜ ile davalı vekilinin GÖREV
İTİRAZININ REDDİNE İLİŞKİN Bursa 2. Asliye Mahkemesi’nin 02.12.2010
gün ve E.2010/628 sayılı kararının KALDIRILMASINA, 04.07.2011 gününde
Üyeler M. ve R'nin KARŞI OYLARI ve OYÇOKLUĞU İLE KESİN OLARAK karar verildi.
KARŞI OY YAZISI
3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18/10. maddesi uyarınca "Bu maddede belirtilen kamu hizmetlerine ayrılan yerlere rastlayan yapılar, belediye veya valilikçe kamulaştırılmadıkça yıktırılamaz."
16.5.1956 gün ve 1956/1-6 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme kararı uyarınca istimlak işlemlerine girişilmekwsizin idare tarafından taşınmazına el atılan kişinin ilgili kamu tüzel kişiliği
aleyhine el atmanın önlenmesi veya el atılan taşınmazın mülkiyetinin kamu tüzel kişiliğine devri
karşılığında tzminat davası açılabilir. Yargıtay 5. Hukuk Dairesinin istikrarlı kararlarında da, bu
tür davaların kamulaştırmasız el atma davası olarak adli yargı yerinde görülmesi gerektiği kabul
edilmiştir. (Y5HD. 1.5.2006, E.2006/2677, K.2006/5324) Bu bakımdan; uyuşmazlığın adli yargı
yerinde çözülmesi gerektiği, Danıştay Başsavcılığı'nın 2247 Sayılı Yasa'nın 10. maddesi uyarınca
yaptığı başvurunun reddine karar verilmesi düşüncesinde olduğumuzdan değerli çoğunluğun aksi
yönde oluşan görüşüne katılamıyoruz. 04.07.2011

Üye M.B.
Üye R.T.

UYGULAMADAN DOSYA - III*
T.C. YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ
ÖZET: Davacıların desteğinin sürücüsü olduğu tek taraflı
kazada, sürücünün kusuru dışında bir etkenin kazaya neden
olduğu kanıtlanamadığından dava reddedilmiş, reddedilen
bu karar Y.17. Hukuk Dairesi'nce de onanmıştır.**
E.2011/4197 K.2012/6761 T.24.05.2012
Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi
içinde davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
KARAR
Davacılar vekili, davalıların trafik sigortacısı olduğu araçların neden olduğu kaza sonucunda müvekkillerinin desteğinin hayatını kaybettiğini ileri sürerek 6.000.00 TL.destekten yoksun kalma tazminatının davalıdan tahsiline
karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece Bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonunda, davacıların desteğinin sürücüsü olduğu tek taraflı kazada sürücünün kusuru dışında
bir etkenin kazaya neden olduğu kanıtlanamadığı, davacıların tazminat talep
edemeyecekleri gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş, hüküm, davacılar
vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm
verilmiş olmasına göre, davacılar vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz
itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA
ve aşağıda dökümü yazılı 2,75 TL.kalan onama harcının temyiz eden davacılardan alınmasına 24.05.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

* Dergimizin Mayıs – Haziran 2012 sayısında 344.sayfadaki karara bakınız.
** Gönderen: Av. Tahsin Çoğalan
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ANKARA ASLİYE 5. TİCARET MAHKEMESİ
E.2010/73 K.2010/581 T.21.10.2010
Davacı vekili, dava dilekçesinde özetle 06.06.2005 tarihinde meydana gelen
trafik kazasında müvekkillerinin eşi ve babası olan M. vefat ettiğini, müvekkillerinin destekten yoksun kaldığını, kazanın oluşumunda davalı sigorta şirketine zorunlu mali sorumluluk poliçesi ile sigortalı araç sürücüsünün kusurlu
olduğunu, kaza ile ilgisi olmayan ve zarar gören üçüncü şahıs konumunda
bulunan müvekkillerinin herhangi bir müterafik kusuru bulunmadığını ileri
sürerek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere 6.000.00 TL.nın davalıdan
avans faizi ile tahsilini talep ve dava etmiştir.
Cevap
Davalı vekili, cevap dilekçesinde özetle, davacıların tazminat talebine ilişkin hesaplama yapılabilmesi için gerekli belgelerin verilmediğini savunarak
davanın reddini istemiştir.
Deliller
- Kaza tespit tutanağı,
- Sigorta poliçesi,
- Bilirkişi incelemesi,
Delillerin Değerlendirilmesi Ve Hukuki Nitelendirme
Dava, zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesine dayalı tazminat istemine
ilişkindir.
Mahkememizin davanın reddine dair verilen kararı, davacılar vekilinin temyiz istemi üzerine Yargıtay 17. Hukuk Dairesi'nin 20.10.2008 tarih
2008/2037 esas, 2008/4697 karar sayılı ilamı ile bozulmuş olup, mahkememizce bozmaya uyularak yargılamaya devam edilmiştir.
Somut olayda davacılar murisi olan M. kendi kullanımında olan araç ile
yaptığı tek taraflı trafik kazası sonucunda hayatını kaybetmiş olduğu hususunda uyuşmazlık bulunmamaktadır.
İşletenin ölümü nedeniyle onun desteğinden mahrum kalanların trafik
sigortacısından destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilecekleri ilke
olarak kabul edilmektedir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken konu, işletenin kendi kusurundan yararlanmaması gereğidir. Yansıma yoluyla destek
tazminatı isteyenlerin kendilerine destek sağlayan kişinin sahip olduğu haktan
fazlasına sahip olabilmeleri hukuken mümkün değildir. Bir başka deyişle sürücünün ve dolayısıyla destek tazminatında bulunanların kendi kusurlarından
yararlanamayacak olmalarına ve bu itibarla işletenin destek sağlayan kişiye
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karşı öne sürebileceği defileri destekten yoksun kalanlara karşı da ileri sürebilecek olmasına göre, işleten, zararın oluşumunda sürücünün de birlikte kusurlu olduğunu ileri sürerek Borçlar Kanunu'nun 44/1.maddesi gereğince tazminatın, sürücünün kusuru oranında indirilmesini isteyebilir. Açıklanan bu
ilkeler karşısında, trafik kazası sonucu ölen sürücünün desteğinden yoksun
kalanların sorumluluk sigortacısına yöneltebilecekleri yansıma yoluyla oluşan
zararla ilgili tazminat istemlerinin tutarı işletene karşı ileri sürebilecekleri tutar kadardır.
Bu durumda kazanın meydana gelmesinde sürücü konumunda bulunan
Murat Kurtun kusuru dışında işletene kusur olarak atfedilebilecek herhangi
bir etkenin bulunup bulunmadığının denetlenmesi ve şayet davacılar murisinin kendi kusur dışında bir kusurun da kazaya etken olduğunun belirlenmesi
durumunda bu kusura isabet eden oran mukabilinde davacıların destekten
yoksun kalma tazminatının talebe hakları bulunmaktadır.
Somut olayda kazanın ardından düzenlenen 04.06.2005 tarihli olay yeri
tespit tutanağında murisin kullandığı aracın sağ ön lastiğinin patlamış olduğu
belirlenmiştir. Şayet lastiğin eski ve bakımsız olması nedeniyle patlayarak kazaya etken olması durumunda bu husus dava dışı araç malikine yani işletene
atfedilebilecek bir kusur olarak mütalaa edilebilecektir. Bu durumda lastiğin
eski veya bakımsız olup olmadığı ve bu durumun kazaya neden olup olmadığının belirlenmesi incelemeyi gerektirmektedir. Bu hususta Yargıtay bozma
ilamına uyularak taraflardan delilleri talep edilmiş ise de bu konuda delil ibraz
edilmemiş, son celse davacılar vekili tarafından kusur incelemesine yönelik
olarak bilirkişi incelemesi yaptırılmaksızın dosyadaki mevcut delil durumuna
göre davanın kabulüne karar verilmesini talep edilmiştir.
Yukarıda açıklandığı şekilde aracın lastiğinin patlaması olgusunun kazaya
olan etkisinin değerlendirilmesi sunulacak deliller ile birlikte kusur yönünden
bilirkişi incelemesini, gerektirmekte olup, bu deliller bulunmadığı aşamada
dosyada mevcut delil durumuna göre davacılar murisinin kusuru dışında bir
kusurun varlığı kanıtlanmamış olduğundan davanın reddine karar verilmesi
gerekmiştir.
Yukarıda açıklanan yasal ve hukuksal olgu göz önüne alınarak aşağıdaki
hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM
Yukarıda açıklanan nedenlere, kararın dayandığı, yasal ve hukuksal gerekçeye, dosyadaki kanıtlara ve kurulun takdirine göre:
1- Davanın reddine,
2- 492 Sayılı Harçlar Kanunu gereğince alınması gereken 17.15 TL.nispi
karar ve ilam harcının, peşin alınan 81.00 TL.den indirilmesi ile arta kalan
63.85 TL.nin karar kesinleştiğinde ve talep halinde davacılara iadesine,
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3- Davacılar tarafından yapılan yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,
4- Davalı tarafça gider yapılmadığından bu konuda karar verilmesine yer
olmadığına,
5- Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca, davalı yararına takdir edilen
1.000.00TL.maktu vekalet ücretinin davacılardan alınarak, davalıya verilmesine,
Taraf vekillerinin yüzlerine karşı kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde Yargıtay yolu açık olmak üzere 21.10.2010 tarihinde oybirliğiyle verilen
karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

UYGULAMADAN DOSYA - IV
T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
ÖZET: İşverenin savunmasında işçinin istifa etmek
suretiyle işyerinden ayrıldığı ileri sürülmüş ise de,
işverenin resmi kurumlara verdiği bildirimlerde feshin
işveren tarafından gerçekleştirildiği beyan edildiğinden,
bu çelişkili durumdan istifanın gerçek olmadığı ve feshin
geçersiz olduğu sonucuna varılmalıdır.*
E.2011/4146 K.2011/7352 T.13.12.2011
Davacı feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla
dava dosyası için Tetkik Hakimi T. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten
sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
YARGITAY KARARI
Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun olan
hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz edene yükletilmesine, 13.12.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

*

Gönderen: Av. Şevket Güney Bigat
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T.C. KARTAL 3. İŞ MAHKEMESİ
E.2009/896 K.2010/248 T.08.04.2010
Davacı vekili tarafından davalı hakkında açılan davanın mahkememizde
yapılan açık yargılaması sonunda:
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ
Davacı vekili dava dilekçesinde, müvekkilinin 22.03.2007-13.08.2009 tarihleri arasında davalı işverenlikte çalıştığını, davalı yan tarafından hiçbir yazılı gerekçe gösterilmeden haksız ve geçersiz bir şekilde iş akdinin feshedildiğini, şifahen tazminatlarının ödeneceğinin söylendiğini, ancak bu güne kadar
ödeme yapılmadığını beyanla yapılan feshin geçersizliğinin tespitine, müvekkilinin işe iadesine, müvekkilinin işverence işe alınmaması halinde 8 aylık ücreti
tutarındaki tazminatın iş akdinin fesih tarihinden itibaren uygulanacak yasal
faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, ayrıca çalıştırılmadığı sürelere ilişkin hak
ve ücretlerinin de yasal faizi, yargılama giderleri ve ücreti vekalet ile birlikte
davalıdan tahsiline karar verilmesini yazılı olduğu gibi talep ve dava etmiştir.
SAVUNMA
Davalı vekili cevap dilekçesinde davacının müvekkili şirkette 18.04.200813.08.2009 tarihleri arasında çalıştığını, müvekkili şirketle B. Mağazası'nın
aynı tüzel kişilere ait olmadığını ve birbirleri ile organik hiçbir bağlantının
bulunmadığını bu nedenle kıdem başlangıç tarihinin 18.04.2008 olarak esas
alınması gerektiğini, davacının hizmet sözleşmesinin 13.08.2009 tarihinde istifa etmek sureti ile tek taraflı olarak sona erdirildiğini, bu nedenle işe iade
talebinin mümkün olmadığını beyanla haksız ve yasal dayanaktan yoksun davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.
GEREKÇE
Açılan dava davacının işverenlik işçisi olarak çalışmakta iken iş akdinin
haksız olarak sona erdirildiği iddiası ile açılmış feshin geçersizliğinin tespiti ve
davacının işe iadesi talebinden ibarettir.
İlgili belgeler SGK'dan celp edilmiş, davacının şahsi işyeri dosyası ile tarafların tanıkları dinlenmiştir.
İncelenen dosya kapsamından davacı işçinin davalı işverenlik işçisi olarak
çalışmakta iken iş akdinin sona erdirildiği anlaşılmaktadır. Bu hususta taraflar arasında herhangi bir ihtilaf mevcut değildir. İhtilafa konu husus feshin
geçerli sayılıp sayılmadığı noktasında toplanmaktadır.
Davacı yanın geçersiz fesih iddiasına karşı, davalı yanın istifa olgusuna
tutunduğu görülmekte ise de dosyaya mübrez belgelerin tetkikinden fesih nedeninin resmi kurumlara işveren feshi olarak bildirildiği ve bu bağlamda dava-
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cının işsizlik sigortasından maaş aldığı görülmekle, gerçek durumla örtüşmeyen istifa olgusunun ve fesih bildiriminin geçersizliği yönünde mahkememizce
kanaat oluşmuştur.
Böylelikle açılan dava, toplanan deliller göz önüne alınarak açılan davanın
kabulüne karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM
Yukarıda açıklanan nedenlerle;
1- Davacının davasının KABULÜ İLE,
2- Davacının iş akdinin FESHİNİN GEÇERSİZLİĞİNE, DAVACININ İŞE
İADESİNE,
3- Kararın kesinleşmesine kadar geçecek süreye ait ücret ve sosyal hakların en fazla 4 aylık ücret ve sosyal haklar olarak TESPİTİNE,
4- Davacının yasal sürede başvuruya rağmen işe başlatılmama halinde
ödenecek tazminatın 4 aylık ücreti olarak belirlenmesine,
5- Davacı taraf kendisini vekil ile temsil ettiğinden avukatlık ücret tarifesine göre 1.000.00 TL.ücreti vekaletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
6- Alınması gereken 17.15 TL.harçtan peşin alınan 15.60 TL.nin mahsubu
ile bakiye 1.55 TL.ilam harcının davalı taraftan alınıp hazineye irad kaydına
7- Davacı tarafından yapılmış bulunan 250.00 bilirkişi ücretine 25.00
TL.yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
8- Davacı tarafından yatırılan 33.70 TL. dava harcının davalı taraftan alınıp davacı tarafa verilmesine,
Dair yasal 8 günlük süre içinde yasa yolu açık olarak verilen karar taraf
vekillerinin yüzlerine karşı açıkça okunup anlatıldI.

AİHM KARARLARI

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ
I
AİHM 327 - 28.08.2012*
Sağlıklı çiftin, taşıdığı genetik hastalığın önlenmesi için, taranmış embriyolarının tüp ortamında döllenmesinin yasaklanması; aile ve özel yaşamlarına
ihlal oluşturur.
AİHM 2. Dairesi, bugünki Costa and Pavan v. Italy (başvuru no:
54270/10) kararında, oybirliği ile ve itirazı kabil olmak üzere;
AİHS’in 8. maddesi (özel ve aile yaşamına saygı hakkı)’nın ihlal edildiğine
karar vermiştir.
Dava; kistik fibrozis taşıyıcısı olan ve kendi yavrularına genetik hastalığı
geçirmekten kaçınmak için, genetik tarama ve tıbbi yardımla doğum yapmak
isteyen, sağlıklı bir İtalyan çift ile ilgilidir.
AİHM; çiftin embriyo taramasına erişiminin ret edildiğini, fakat, eğer ceninde, aynı genetik hastalığın belirtileri tesbit edilirse, hamileliğin tıbbi destekle sonlandırılmasına izin verildiğinden, İtalyan Hukuku’nda, tutarsızlık
bulunduğunu tesbit etmiştir. AİHM; müdahalenin, başvuranların özel ve aile
yaşamına saygı hakları ile orantısız olduğuna karar vermiştir.
Başlıca gerçekler
Başvuranlar R. ve W; sırasıyla 1977 ve 1975 yılında doğmuş ve halen
Roma’da yerleşik, İtalyan vatandaşıdır. Onlar; 2006 yılında, kızları kistik fibrozis hastası olarak doğduğunda, kendilerinin, hastalığın taşıyıcısı olduğunu
öğrenirler. Bayan C; 2010 yılında (yeniden) hamile olduğu zaman, başvuranlar
(genetik) cenin taraması yaptırır ve ceninde de kistik fibrozis hastalığı bulunduğu tesbit edilir. (Bu sebeple) Bayan C; hamileliğini tıbbi gerekçelerle sonlandırır.
Çift; şimdi, döllenme öncesinde, embriyonun genetik olarak taranabildiği,
tüp ortamında döllenme yolu ile çocuk sahibi olmayı (preimplantation diagnosis -PID / ön tetkikle tanı- genetik eleme ve hastalık taşımayan embriyo seçimi)
istemektedir. İtalyan Hukuku’nda 19. Şubat 2004 tarihli, 40 Sayılı Kanun ile
PID yasaklanmıştır. Bununla birlikte, 11 Nisan 2008 tarihli kararname ile,
HIV (aids) Hepatit B ve C (sarılık) gibi, cinsel yollarla geçirilebilir hastalıkların
bulaşma riskinin önüne geçmek için, hasta adam ya da çiftlerin steril olması
için IVF ‘ ye izin verilmiştir.

* AİHM karar çevirileri İstanbul Barosu Avukatlarından Hasan ÖZDEMİR tarafından yapılmıştır.
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13 Ocak 2010’ da, Salerno Mahkemesi; bir kez için, steril olmayan müsküler atrofi taşıyan sağlıklı çiftlerin PID kullanmasına yetki vermiştir. Ancak,
bu; bir kerelik bir karardır.
Şikayetler, Yargılama Usulü ve AİHM’in Üyeleri
Başvuranlar; AİHS’in 8. maddesi (özel ve aile yaşamına saygı hakkı)’ ne
dayanarak, doğal yollarla kistik fibrozis hastalığı bulunmayan bir hamilelik
başlatmak ve cenin testinde, hastalığın bulunduğu her seferde onu (hamilelik) tıbben sonlandırmanın, Onlar’a, sadece bir kez bebek sahibi olabilmek
için açık olmasından şikayet etmiştir. Onlar; AİHS’in 14. maddesi (ayrımcılık
yapma yasağı)’ne dayanarak, cinsel yolla bulaşan bir hastalığı olan adam ya
da hastalık taşımayan çiftlere kıyasla, ayrımcılığa maruz bırakıldıklarından
şikayet etmiştir.
Başvuru; AİHM’e 20 Eylül 2010'da yapılmıştır. Başvurucuların talebi gereğince; 4 Mayıs 2011’de, davanın öncelikle incelenmesine (AİHM İç Tüzüğü’nün
41. maddesi) karar verilmiştir.
Avrupa Hukuk ve Adalet Merkezi (ECLJ), Yaşam Hareketi Derneği (“Movimento per la vita” Association) ve 52 İtalyan Parlamenter; 3. bir taraf olarak
müdahil olmuş, diğer bir 3. taraf olarak da; “Luca Coscioni”, “Amica Cicogna
Onlus”, “Cerco un bimbo”, “L’altra cicogna” Dernekleri ile beraber 60 İtalyan
ve EU Parlamenteri’ ne yazılı gözlemlerini sunabilmek için yetki verilmiştir.
(AİHS’in 36/2. maddesi ve AİHM İç Tüzüğü’nün 44/3. maddesi)
Karar; altta yazılı 7 yargıçtan oluşmuş 2. Daire tarafından verilmiştir.
Mahkeme Kararı
AİHS’in 8. maddesi;
AİHM; başvuranların, kistik fibrozis hastası olmayan bir bebek sahibi olmak için, PID (preimplantation diagnosis -PID / ön tetkikle tanı- genetik eleme
ve hastalık taşımayan embriyo seçimi) ve tıbbi destekle doğuma başvurma
talebinin, onların özel ve aile yaşamının bir ifade biçimi olduğunu ve AİHS’in
8. maddesi kapsamı içinde kaldığına karar vermiştir.
Diğer kimselerin hak ve özgürlükleri ile ahlaklarının korunması meşru
amacını gözeten hukuka *5 (40/2004 Sayılı Kanun’un 4. bölüm, 1. paragrafı
bir yanda, 11 Nisan 2008 tarih ve 31639 sayılı Sağlık Bakanlığı Kararnamesi diğer yanda) uyulması zorunluluğu sebebiyle; Kanun’un bu tibbi uygulamaya girişilmesine izin vermediği ve Onlar’ın özel ve aile yaşamına saygı gösterilmesini isteme hakkına bir müdahale oluşturduğu bir gerçektir.
İtalyan Hükümeti; insan türünün ıslahının genetik olarak kötüye kullanımı
riskinden kaçınmak ve tıp profesyonellerinin vicdan özgürlüğü ve saygınlığı ile
anne ve çocuğun sağlığını korumak ihtiyacı yüzünden, bu müdahaleyi yasalaş-
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tırmıştır. AİHM; herşeyden önce, embriyo ve çocuk kavramlarının karıştırılmaması gerektiğini tesbit etmiştir. Hastalık bulunan bir fetus olduğu kanıtlandığı vakıalarda; diğer şeyler yanında, fetus ve ebeveynler ve özellikle anne için,
böyle bir müdahalenin sonuçları dikkate alınarak, tıbbi müdahale ile kürtaj
yapılmasının, Hükümet’in gerekçeleri ile bağdaştırılabileceği, nasıl görülmez.
AİHM, bu davadaki; PID (preimplantation diagnosis -PID / ön tetkikle tanıgenetik eleme ve hastalık taşımayan embriyo seçimi) ile ilgili çiftten alınan
gametin döllenmesi *6 (türdeş tohumlama) ile, S.H. vs. Austria Davası’ndaki
03.11.2011 tarihli Büyük Daire Kararı’ndaki *7; herhangi bir vericiden alınan gametin döllenmesi arasında fark olduğunu vurgular. Ayrıca, her ne kadar, PID kulanımı sorunu, ahlak ve etik doğadan ortaya çıkan hassas konular
olsa da, Parlamento; konunun, Mahkeme’nin denetimi dışına çıkarılmaması
yönünde yasal tercih yapmıştır. AİHM; Avrupa Konseyi Üyesi 32 Devlet’in mevzuatını inceleyerek, PID’in sadece İsviçre, Avusturya ve İtalya’da yasaklandığını
tesbit etmiştir. (İsviçre; halen PID kullanımının düzenlenmesini değerlendirme
sürecindedir.)
AİHM; İtalyan Hukuku’nda, sadece sağlıklı embriyoların aşılanmasının yasaklanmasının, fakat hastalık belirtisi gösteren fetus’un kürtajına izin verilmesinin ve başvuranlar için endişe ve ıstırap oluşturan, sadece tek seçenek bırakılmasının: doğal yollarla başlayan gebelikte, şayet hamilelik öncesi testlerde,
fetus hastalık belirtisi gösterirse, hamileliğin sonlandırılmasının, tutarsızlık
oluşturduğunu gözlemlemiştir.
Bu sebeplerle AİHM; müdahalenin ölçüsüz olduğuna ve başvuranların özel
ve aile yaşamlarına saygı gösterilmesi hakkının, AİHS’in 8. maddesi’ nin ihlal
edildiğine karar vermiştir.
AİHS’in 14. Maddesi
AİHS’in 14. maddesi’ ndeki ayrımcılık; aynı statüdeki kişilere, makul bir
gerekçe ve objektif olmaksızın farklı uygulama yapılmasını düzenlemektedir.
Bu dava konusu olayda; tüm insan kategorileri için yasağa başvurulmuş olduğunu, başvuranlara farklı muamele yapılmadığını, sadece, cinsel yolla bulaşan
hastalığa yakalan-mış bir adamı içeren çiftler için PID’in kullanımının düzenlendiğini, AİHM tesbit etmiştir. Bu yüzden; başvurunun bu kısmı, açıkça dayanaksız bulunarak ret edilmiştir.
Hakkaniyete uygun tazmin - AİHS’in 41. Maddesi;
AİHM; İtalya’nın Başvuranlar’a, dava giderleri ve masraf olarak 2.500
EURO ve manevi tazminat olarak da 15.000 EURO ödemesine karar vermiştir.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ
II
AİHM 425 - 20.11.2012
Slovakya Anayasa Mahkemesi; kendi hakimlerinin tarafsızlığına ilişkin
şüphelere dair, Yüksek Mahkeme Başkanı’na karşı yürütülen disiplin soruşturmalarını ayrıntılı olarak soruşturmakta başarısız olmuştur.
AİHM 3. Dairesi; bugün ki H. v. Slovakya Davası Kararı’nda, oybirliği ile
ve itirazı kabil olarak,
AİHS’in 6/1 maddesi (adil yargılanma hakkı)’nin ihlal edildiğine karar vermiştir.
Dava; kendi davasında taraflı karar veren birkaç hakime yönelik olarak,
(başvuranın) şikayeti konusundaki denetimi, Mahkeme’de engelleyen Yüksek
Mahkeme Başkanı aleyhine disiplin cezası uygulanması talebine ilişkindir.
AİHM; (Anayasa Mahkemesi’nin) oluşumundan sonra, acaba yargılamaya
hakimlerin katılımı ile ilgili tartışmalar yok mu ya da münhasıran bu hususta,
herhangi bir haklı itiraz ileri sürülebilir mi sorununu, özellikle ele almıştır yani davayı karara bağlamak için, Slovakya Anayasa Makemesi'nin (sayısal)
Yeterliliğini Korumaya ihtiyaç vardır - onları hariç bırakmaya değil.
Başlıca gerçekler
Başvuran S.H; Bratislava’da yerleşik, 1957 doğumlu, bir Slovakya vatandaşıdır. O; 2006 Temmuzu ile 2009 Haziranı arasında Slovakya Cumhuriyeti
Adalet Bakanıydı ve 2009 Haziranından bu yana (daha önce de 1998 ve 2003
yılları arasında bu görevde bulunduktan sonra) Slovakya Yüksek Mahkemesi
Başkanıdır.
Bay H; 2010 yılı Temmuz ve Ağustos ayları arasında, Maliye Bakanı tarafından verilen talimatla, kamu fonlarının amacına uygun kullanımını denetlemeye, mali yönetimin verimliliği ve bir önceki denetimde tesbit edilen eksikliklerin giderilmesine yönelik olarak, Yüksek Mahkeme’de bir denetim yürüten,
bir grup denetçinin çalışmasını engeller. Bay H; Maliye Bakanı’na, Yüksek
Mahkeme’yi denetim yetkisinin Yüksek Denetleme Kurumu’nda olduğunu, bakanlığın bu denetimi gerçekleştirme yetkisinin bulunmadığını da bildirmiştir.
Kasım 2010’da, bay H, denetimi engellediği için, Adalet Bakanı tarafından, Anayasa Mahkemesi önünde, aleyhine bir disiplin kovuşturması başlatılır. Kovuşturma sırasında, Adalet Bakanı; aynı politik parti tarafından kamu
yönetimi ve yargısal görevlere aday gösterildikleri için, yıllardır bay H ile kişisel ilişkileri bulunduğundan, tarafsız olamayacakları gerekçesi ile 3 Anayasa
Mahkemesi yargıcına karşı çıkar.
Bay H'de; diğer 4 Anayasa Mahkemesi yargıcının önyargılı olduğunu öne sürer. O; özellikle, bu dört yargıcın ikisinin, kendisi hakkında medyada olumsuz
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beyanlarda bulunduğunu, 3. yargıcın, (kendisi hakkında olumsuz beyanlarda
bulunan) bu iki yargıç ile aynı dairede üyelikte bulunduğunu, 4. yargıcın da,
mahkum olduğu bir vergi suçundan dolayı, bir yargıç olarak görevini gözden
geçirmek için, Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan daveti önemsememesi
sebebiyle, bay H. tarafından eleştirildiğini öne sürmüştür. Bu itirazlara yanıt
olarak; yargıçların hiçbiri kendilerinin önyargılı olduğunu kabul etmemesi sonucunda, Anayasa Mahkemesi, Mayıs 2011’de, bu 7 yargıçtan hiçbirinin, davadan el çektirilmemesini karara bağlamıştır. Gerçekte; bu 4 yargıç, bay H'nin
bu pozisyonunu etkilemeyeceği düşünülemez olan diğer dava süreçlerinden,
evvelce, hariç tutulmuştur. AİHM; bay H. tarafından, kendi genel kurulunun
özel yetki alanı içinde işlendiği iddia edilen disiplin suçunun tesbitinde, aşırı
biçimci tavır göstermenin, yargılamanın etkisiz olma riski oluşturabileceğini,
özellikle değerlendirerek vurgulamıştır.
29 Haziran 2011’de, Anayasa Mahkemesi; bay H'yi, Yüksek Mahkeme’de,
tam 4 kez, denetçilerin bir grubunun denetim yapmasını engellemesi sebebiyle, ciddi bir disiplin suçundan mahkum eder ve Onun yıllık maaşının % 70’
inin indirilmesini içeren bir disiplin yaptırımına karar verir.
Şikayetler, Yargılama Usulü ve AİHM’in Kompozisyonu
Bay H; özellikle itiraz ettiği yargıçların sayısı sebebiyle, Anayasa Mahkemesi önündeki yargılamanın, ön yargılı yapıldığından adaletsiz olduğunu, iddia
etmiştir. O; aynı zamanda, Anayasa Mahkemesi’nin, ciddi bir disiplin suçunun
bulunduğuna ilişkin dava ile ilgili hükümleri yanlış yorumladığını öne sürerek,
AİHS’in 6/1 maddesine dayanarak ta, diğer bir kısım şikayetlerde bulunmuştur. Ayrıca O; yargılama ve yüklenen yaptırım ile ilgili, AİHS 10. madde (ifade
özgürlüğü), AİHS’e ek 1 nolu protokolün 1. maddesi (mülkiyetin korunması)
AİHS 13. madde (etkili bir hukuk yolu bulabilme hakkı) AİHS 14. madde (ayrımcılığın yasaklanması) haklarına dayanan, diğer bir kısım şikayetlerde de
bulunmuştur.
Başvuru; AİHM’e 20 Eylül 2011’ de yapılmıştır.
Mahkeme Kararı
AİHS 6/1. maddesi (adil yargılanma hakkı)
AİHM; Maliye Bakanlığı Denetçileri’ne denetim yapmak için izin verilmemesinde, bay H'nin hakkı olup olmadığını incelemenin, kendi görevi içinde olmadığını vurgular. AİHM’in görevi; münhasıran, O (H)’nun, Slovakya Anayasa
Mahkemesi önündeki yargılamada bir disiplin suçundan yaptırıma mahkum
edilmesinde, AİHS’in içerdiği haklara uyulup uyulmadığının saptanması ile sınırlıdır.
AİHM; yüksek mahkeme başkanı sıfatına sahip bir yargıca karşı Hükümet
tarafından başlatılan bir kovuşturmada, en yüksek ulusal yargılama düzeyindeki yargılamanın işleyişine, kamunun güveninin tehlikede olması ve AİHS’in
6. maddesindeki adil yargılanma hakkı ile ilgili teminatlara uyulması ile özellikle ilgilendiğini vurgular.
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Slovakya Hukuku’na göre; yüksek mahkeme başkanına karşı disiplin kovuşturması başlatılmasına, sadece anayasa mahkemesi genel kurulunun çoğunluğu ile karar verilebilmektedir. Tarafların Anayasa Mahkemesi'nin 13 yargıcının 7’sinin önyargılı olduğunu iddia ettikleri ve Mahkeme’nin, bu yargıçların
el çektirilmesi taleplerini yanıtlarken, davayı değerlendirebilmek için, sayısal
yeterliliğini devam ettirme gerekliliği dikkate alınırsa; Anayasa Mahkemesi’nin
iki tarafın çıkarları arasında bir dengeye sahip olmak zorunluluğu vardı.
AİHM; Slovakya Anayasa Mahkemesi’nin (bir önceki paragraftaki) çalışma
dengesinde, AİHS’in 6. maddesine uygun vaziyet almakta başarısız olduğuna
kanaat getirmiştir. Öncelikle, Bakan tarafından itiraz edilen ve bay H. hakkındaki daha evvelki aşamada yapılan kovuşturma süreçlerinin dışında bırakılan
iki yargıç ve bay H. tarafınadan itiraz edilen iki yargıç vardır. Bu yargıçların tarafsızlığı hususunda ortaya çıkan şüpheler sebebiyle, disiplin kovuşturmasında kabul edilmez bulunan itirazlara ilişkin argümanlar konusunda; Anayasa
Mahkemesi’nin inandırıcılık vermiş olması gerekli olmasına rağmen, yapılmamıştır. İkinci olarak, Anayasa Mahkemesi; tarafların, acaba ilgili hakimlerin el
çektirilmesini talep hakkının olup olmadığına yol açan diğer sebepler var mı
konusunda bir duruş da almamıştır.
Sadece tarafların itirazları cevaplanmış, sonra, yargıçların herhangi birinin el çektirilmesine ilişkin herhangi bir gerekçe ve beyan gerekliliği var mı
yok mu ya da sorunda yargıçlar haklı mı değil mi saptanmamıştır. Anayasa
Mahkemesi’nin yargılamayı sürdürme (sayısal) yeterliliğini sağlamak ve tarafsızlık eksikliği iddia edilen yargıçların katılımı bağlamında, itirazların haklı
olmamasına ihtiyacı vardı ve bu yüzden de Anayasa Mahkemesi; şüpheleri giderip, inandırıcılık sağlamakta başarısız olmuştur.
Bay H’nin tarafsız bir mahkemede yargılanma hakkı vardır ve fakat yukarıdaki sebeplerle, bu hakkından mahrum edilmiştir. Bu sebeple de, AİHS’in 6/1
maddesi ihlal edilmiştir.
Bu sonuca göre, AİHM; ulusal mahkemeler tarafından yapılan maddi ya
da hukuki hatalara yönelik iddialarla uğraşmak bakımından sadece sınırlı bir
yetkisi olduğunu değerlendirerek, bay H’nin kendisine karşı disiplin kovuşturmasının haksızlığı ile ilgili diğer şikayetlerini de ayrıca incelemeyi gerekli
görmemiştir.
Ayrıca AİHM; bay H'nin diğer şikayetlerinin, iç hukuk yollarının tüketilmemesi ya da onların açıkça mesnetsiz olması sebepleriyle kabul edilemezliğine
karar vermiştir.
Hakkaniyete uygun tazmin (41. madde)
AİHM; Slovakya’nın bay H’ye 3.000 EURO manevi tazminat ile harç ve giderler için de 500 Euro ödemesine karar vermiştir.

HUKUKSAL GÜNDEM

1. GÜNDEM

MÜDAFİLERE YAPILAN “ZORUNLU YOL GİDERİ
ÖDEMELERİ” NİN MALİ BOYUTU
Av. Oya Şahin McCARTHY
Baro’ya yansıyan şikayetler ile, İstanbul Vergi Dairesi başkanlığı Mükellef
Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü’nün 17.09.2012 tarih 9967 sayılı Denetim
Grup Müdürlüğü Denetim Koordinasyon Müdürlüğü’ne hitaben bir yazı yazarak ; “Müdafilere yapılan ödemelerin zorunlu yol giderlerine ait kısmının mevzuat hükümlerine aykırı şekilde tahakkuk ettiği belirtilerek, konunun vergi
mevzuatı kapsamında değerlendirilmesi istenmiş ve bu suretle bazı meslektaşlarımız “Sınırlı İnceleme” ye tabi tutulmaya başlanmışlardır. Sadece zorunlu
yol giderlerinin ödendiği belli bir dönem esas alınarak yapılan inceleme neticesinde ise GVK.67/2 Md. dayanak alınarak, “…bu yol giderlerinin serbest
meslek makbuzuna dahil edilmediği ve ilgili dönem gelir vergisi, geçici vergi ve
KDV beyan ve ödemelerinin eksik yapıldığını..” tespit eden “İncelemeye başlama tutanağı” adı altında tutanaklar tanzim edildiği görülmektedir.
Meslektaşlardan gelen sorular üzerine idarenin değerlendirmesinin tartışılması gerektiği düşüncesi ile bu makale kaleme alınmıştır.
Öncelikle sorun, Avukatlık Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Harcırah Kanunu birlikte ele alınarak değerlendirilmelidir. Salt GVK.67. Md. den hareket
etmek doğru değildir.1
Zira, burada avukatlık mesleğinin “Serbest Meslek Faaliyeti” niteliğinden
ziyade “ Kamu Hizmeti” niteliği ön plandadır.
Özellikle vergi idaresinin meslek olarak avukatlığı “salt bir serbest meslek”
faaliyeti olarak görme eğiliminde olduğu, avukatlığın kamu hizmeti niteliğini bir
türlü kabul etmek istemediği bu uygulama ile daha da bir netlik kazanmıştır.
Yargılama faaliyetinin bir kamu hizmeti olduğunda hiçbir tereddüt bulunmamaktadır. Doktrinde, “Avukat da, yargılama faaliyetine katılan ve adil bir
karara ulaşılması sürecine ortak olan kişi olduğuna göre, onun da kamu hizmeti gördüğünü kabul normaldir.”2 denilmektedir. Nitekim, Avukatlık Kanunu
1

2

GVK. 67/2 Md. sinin bu düzenlemesi başlı başına hayatın gerçeklerine aykırı ve mutlak
surette tartışılması gerekli bir düzenlemedir kanımca. Ancak bu makalenin çerçevesinde
bu tartışmaya girilmeyecektir. Yalnızca şunu söylemekle yetinmek istiyorum. GVK.67/3 Md.
“Vergi, resim, harç, keşif, şahitlik, bilirkişilik ve ekspertiz gibi hususlara harcanmak üzere
müşteri veya müvekkilden alınan ve tamamen bu hususlara sarf edilen para ve ayınlar kazanç
sayılmaz “ demektedir. Dolayısıyla “yargılama giderleri” içinde sayılan zorunlu yol giderinin
“gibi hususlar” içine girdiği ve bu nedenle de kazanca ilave edilmenin istisnasını oluşturduğu
da pek ala söylenebilecektir.
Prof. Dr. Meral SUNGURTEKİN, Avukatlık Mesleği-Avukatın Hak ve Yükümlülükleri,
yenilenmiş 3. Bası, İzmir.2012, Sf.10
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1. Md. si “Avukatlık, kamu hizmeti ve serbest bir meslektir. Avukat, yargının
kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder.” diyerek bu görüşü açıkça doğrulamaktadır. Yasa, açıkça avukatın sadece taraf
temsilcisi olarak görülemeyeceğine vurgu yapmıştır.
Nitekim Anayasa Mahkemesi’ de 23.06.1989 tarih E. 1988/50, K. 1989/27
sayılı kararında “Avukatlık Kanunu’nun 1. Md.sine göre kamu hizmeti ve serbest meslek olan avukatlık iki yönlüdür. Hem kamu hizmeti hem serbest
meslek nitelemesi, serbest meslek çalışmalarını yaparken, yürütürken görev
alanının kamusal ağırlığına dayanmaktadır.” demektedir.3
Ayrıca avukatlığın serbest meslek oluşu da yine kamu yararı ile alakalıdır.
Özellikle ceza yargılaması bakımından, “avukat-devlet” ilişkisinde savunma
avukatının bağımsız olmasında kamu yararı bulunmaktadır. Zira, bağımsız
olmayan bir avukatın devletin ceza takibi yönündeki menfaatiyle zıt yönde olan
sanık menfaatlerini gerektiği şekilde koruyup savunabileceği söylenemez ve
bireylerin kendi menfaatlerini korumaya hazır bağımsız avukatların mevcut
olduğunu bilmesi hukuk devleti olmanın bir gereği ve hukuksal barışın da teminatı olduğunu kabul etmek gerekir.
Kısaca; avukatın görev yaptığı alanın adalet dağıtımına hizmet eden yargılama faaliyetine katılım suretiyle kamu hizmeti niteliğinde olduğu ve bu alandaki
görevlerini yerine getirebilmesi bakımından ise serbest meslek niteliğinin zorunlu olduğu ve bu iki niteliğin birbirini tamamladığını kabul etmek gerekir.4
Özellikle ceza yargılamasındaki müdafii-sanık ilişkisi hukuk yargılamasındaki avukat-müvekkil ilişkisi ile aynı değildir.Sanık-müdafii ilişkisi temsil kavramıyla açıklanmamakta müdafiin sanığın yardımcısı olduğu kabul edilmektedir. Müdafi sanığın yardımcısı olarak onun haklarını etkin biçimde koruma,
sanık yararına olan hususların dikkate alınmasını sağlama ve bunu yaparken
de hukuk düzeni ihlallerinden kaçınmak durumdadır ve ancak tamamıyle bağımsız olan müdafi, bu işlevini yerine getirebilecektir.5 Tüm bu nedenledir ki
Avrupa İnsan hakları Sözleşmesi 6. Md. ve Anayasamız’ın 36. Md. de hayatiyet
bulan adil yargılanma hakkının yerine getirilmesi bakımından CMK.150. Md.
de “müdafi seçebilecek durumda olmadığını beyan eden şüpheli veya sanığa
istemi halinde bir müdafi görevlendirilmesi”6 düzenlenmesinin hayata geçirilmesinde, kamu avukatları yerine serbest çalışan avukatlardan bu hizmetin
alınması gerekmektedir.
Bu görevlendirmeler ile ilgili ödemelerin nasıl yapılacağı ise “Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri İle Yapılacak
3
4
5
6

Prof. Dr. Nihal Saban, Vergi Dünyası, Ekim.2011, Yıl:31, Sayı :362, Sf.17
Prof. Dr. Meral Sungurtekin, age, Sf.47-49
Ayrıntılı bilgi için bkz. Prof. Dr. Meral Sungurtekin, age, sf.70 vd.,
Müdafii bulunmayan şüpheli veya sanık; çocuk, kendisini savunamayacak derecede malul
veya sağır ve dilsiz ise, istemi aranmaksızın bir müdafi görevlendirilir. Yine aynı şekilde
alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve
kovuşturmalarda da istem aranmaksızın bir müdafi görevlendirilir.
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Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ile düzenlenmiştir. Anılan
yönetmelik, gerek tanımlar başlıklı 4. Md. de ve gerekse 8. Md. deki düzenlemeler7 ile tarife gereğince ödenecek ücret ile 6245 sayılı Harcırah Kanunu
Hükümleri uyarınca mutat olan taşıta göre gerçek masraf üzerinden yapılan
zorunlu yol giderlerini birbirinden ayırmıştır. Yönetmelik hükümlerine göre:
Ücret; Türkiye Barolar Birliği’nin görüşü alınarak her yıl Adalet ve Maliye
Bakanlarınca hazırlanan ve müdafi veya vekillere ödenecek meblağları gösteren tarifeye dayanılarak ödenir iken yol giderlerinin Harcırah Kanunu’na dayanarak ödenmesi ilgi çekicidir.
Bu nedenle Harcırah Kanunu esas alınarak ve serbest meslek makbuzu
aranmaksızın yapılan ödemelerin serbest meslek kazancına dahil edilmesi gerektiğini söylemek büyük bir çelişki olacaktır. Zira, avukatlığın kamu hizmeti
alanı içinde kalan bu uygulama nedeni ile yapılan ödemenin “serbest meslek
geliri” olarak ele alınması bile tartışılması gereken bir konu8 iken açıkça Harcırah Kanunu’na dayanılarak bir kamu hizmetinin yerine getirilmesi için yapılan
“zorunlu yol gideri” ödemelerinin serbest meslek kazancı olarak değerlendirilmesi GVK. hükümlerinin istisnaları düzenleyen 24.Md. si de görmezden gelinerek yapılmış hukuka aykırı bir değerlendirmedir. Zira “Gider Karşılıkları”
başlığını taşıyan GVK. 24. Md. si “ Gider karşılığı olarak yapılan aşağıda yazılı
ödemeler Gelir Vergisinden istisna edilmiştir.” diyerek ikinci fıkrasında “Harcırah Kanununa tabi kurumlar tarafından harcırah veya yolluk olarak yapılan
ödemeler” i açıkça gelir vergisinden istisna etmiştir.
Bu nedenle Harcırah Kanunu hükümlerine göre bir kamu hizmetinin ifası
için görevlendirilmiş olan avukata üstelik de serbest meslek makbuzu aranmaksızın zorunlu yol gideri adı altında yapılan ödemelerin serbest meslek kazancı sayılması hiçbir biçimde mümkün olmadığı gibi kanunda da açıkça gelir
vergisinden istisna edilmiş olması nedeniyle bu miktarların gelir kabul edilmesi suretiyle yapılacak cezalı tarhiyatlar hukuka aykırı olacaktır.9

7

8

9

Md.4/d; Ücret; CMK. Gereğince Baro tarafından görevlendirilen müdafi veya vekile tarife
gereğince ödenecek meblağı, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı harcırah Kanunu hükümleri
uyarınca mutat olan taşıta göre gerçek masraf üzerinden yapılan yol giderlerini, acele ve
zorunlu hallerde ise, bu yönetmeliğin 11. Md. de sayılan mercilerin kabulü üzerine mutat
taşıt dışındaki araçlarla yapılan zorunlu yol giderlerini ve müdafi veya vekil tarafından ödenen
temyiz, istinaf ve itiraz harçlarını. Md.8; Ücret başlığını taşıyor olup 2.nci bendinde müdafi
veya vekilin görevi gereği yaptığı zorunlu yol giderleri ile kendisi tarafından karşılanması
durumunda temyiz, istinaf ve itiraz harçları ayrıca ödenir.
Dikkat edilecek olursa sanık veya şüpheli ile müdafi arasındaki ilişki iradelerin uyuşumu ile
ortaya çıkmamakta kanundan kaynaklanmaktadır. Ayrıca, ödenecek ücret de taraflar arsında
serbestçe kararlaştırılmamaktadır.Bu konu başlı başına ayrı bir makale konusu olacak
niteliktedir ve bu yazı için ayrılan kısıtlı yere sığmasının olanaksızlığı yüzünden de sadece
değinilmekle yetinilmiştir.
Benzer yorum için Bkz. TC. Diyarbakır Vergi Mahkemesi 30.11.2010 tarih 2009/800 E., 2010/1053
K..

2. GÜNDEM

GİZLİ TANIK MI?
Av. Halis ÖZDEMİR1

CİRİMİNOLOGİA (Suç, suçlu ve ceza) ile ilgili kitabın yazarı. Ceza Alemi
GAROFALO, kitabının başlangıcında “bu kitap, adalet mantığı ile iştimai
( sosyal) menfaat arasındaki açık ahenksizliği halletmek için yazılmıştır”, demektedir. Kitabında suçlu tiplerini de belirtmiştir.
Ellili yıllarda çalışmakta olduğum yörenin Ağır Cezasına çevre ilçelerden
birisinden Sorgu Kararnamesi ile. adeta keyif için. Nagant tabancası ile adam
öldürmekten sanık birisini göndermişlerdi. O zaman Sorgu Yargıçlığımda vardı. Savcı tarafından talepname ile sorguya dava açılır. Sorgu da gerekli tahkikatdan sonra bir kararname ile görevli mahkemeye davayı açardı. Kararname
ile birlikte görevli Savcı da İDDİANAME düzenlerdi. (Seksenli yıllarda sorgu
Yargıçlığı kaldırılmıştır.) Sanık, tam bir suçlu tipinde birisi. Orta boylu yüzünden yumruk yemiş gibi. yüzü içeriğe dönük birisi. Sırf dedikodu ile doldurulmuş sanık, çayırda çalışmakta olan adamın yanına giderek hiçbir neden olmadan elindeki toplu tabanca ile avını yakalamış yırtıcı yaratık gibi tetiği çekmiş
ve avını yerlere sermiş. Adam daha ölmemiş, şüpheliye yalvarıyor, bu yaralarla
ölmem; üç çocuğum, bir de eşim var onlara acı. Bu sefer katil, elindeki Nagant
tabancanın sonuna kadar namlusunu ağzına al seni öldürmeyeceğim der. Yaralı da mecburen Nagant’ın uzunca namlusunu alabildiği kadar ağzına alınca
katil tetiği çeker.
Olayı gören birçok tanık var. Fakat hiçbirisi korkularından konuşamıyorlar. Sorgu Yargıçlığında “olayı bilmiyoruz diye geçiştirirler” Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda da sorguda olduğu gibi durumu aydınlatacak beyanda bulunmadılar. Saygıdeğer bir Başkan, tanıkların ağzından beyan alamıyor. Buna
karşın tanıkları olabildiğince sıkıştırıyor ve olayı biliyorsunuz açıklamalısınız
diye bastırıyor. Sanıklar yine de kem küm ediyorlarsa da, teker teker dinlenirlerken yüzlerinden soğuk, soğuk boncuk gibi terler akıtıyorlar. Dizleri tir
tir titriyor. Bacaklar yay gibi alçalıp yükseliyorlar; suratları değişiyor. İşte tam
bu olağan dışı jest, mimik ve diğer hareketleri Başkan tarafından tıpkı bir film
gibi teker teker tutanağa geçirildi. Yargılama sonunda da ağır bir ceza verildi.
GİZLİ TANIK dinlenmelerinde Yargıç’ın tanığın hareketlerinden alacağı
herhangi bir beyan, dolayısıyle kanaat da alamaz. Çünkü tanık görülmüyor.
Gaipten gelen bir ses gibi. Asıl mühim olan, aleyhine beyanda bulunulan sanık
da tanığın kim olduğunu bilmediği gibi vücut hareketlerini de göremediği için
tepkisini beyan ve zapta geçiremiyor. BİR BAŞKA OLAY;
1

İstanbul Barosu Avukatlarından
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Yine altmışlı yıllarda Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmekte olan davada
sanığın bu kez savunma Avukatıyım. Çevrede tanınmış birisi adam öldürmekten yargılanıyor. Köylerinin birkaç kilometre ilerisinde ölüm olayı var. Ölünün
taşla veya benzer sert cisimlerle kafası parçalanmış. Sorgu kararnamesi ve
Savcılıktan düzenlenen iddianame ile hakkında idam cezası isteniyor. Tahkikat bitmiş (bana göre daha bitmemiş) Savcı mütalaasında TCK'nın 450/3. fıkrasının uygulanmasını istedi. Bu madde ve fıkrasında “ Canavarca bir his şevki
ile veya işkence ve tazip (azap ve eziyet vermek) ile işlenirse fail idam cezası ile
cezalandırılır” demektedir.
Savunma nedeniyle mehil aldım ve ertesi günkü duruşma için. tutuklu olan
Sanık için Cezaevinde görüşüp, aleyhine beyanda bulunan kişi ile aralarında
herhangi bir husumetin olup olmadığını sordum. "Elbette var" dedi ve “Bu
tanık köyümüzde öğretmendi. Köy halkı ile arasında para alış-verişi (tefecilik)
yapıyordu. Ben de köyün muhtarı olarak Valiliğe şikayette bulundum dedi.
Savunma yapacağını ilk duruşmada durumu heyete arz ettim. İsteğim yerinde
görülerek durum valilikten soruldu; Gelen cevap da Savunmamızı doğruladı;
Sanık da beraat ettirildi.
Yukarıda kısaca arzına çalıştığım iki olay gösteriyor ki; Gizli tanığın beyanı
gaipten gelen bir ses gibidir. Gerek Yargılamayı yapan heyet ve gerekse aleyhinde beyanda bulunulan sanık hiçbir suretle bir itiraz yapmak için neden bulamayacaklar. Zira tanığı tanımadıkları gibi varsa yalan beyanlarını açıklarken
yalanla ilgili tanığın jest, mimik vs. hareketlerini de göremeyeceklerdir.
Hak için insanların en son müracaat nedeni olan Hukuk, dolayısıyla Mahkemelerde gizli tanık uygulaması yargısız infaz olabilecektir.

YARARLI BİLGİLER

REESKONT VE AVANS FAİZ ORANI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Reeskont ve Avans İşlemlerinde
Uygulanan Faiz Oranları
YÜRÜRLÜK TARİHİ

İSKONTO FAİZ ORANI

AVANS FAİZ ORANI

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

19 Haziran 2012

16

16,50

20 Aralık 2012

13,50

13,75

1 Ocak 1990
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AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
GENEL HÜKÜMLER
Resmi Gazete: 29 Aralık 2012 Cumartesi
Sayı: 28512
Konu ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri arasında
geçerli ücret sözleşmesi yapılmamış olan veya avukatlık ücretinin kanun gereği
karşı tarafa yükletilmesi gereken durumlarda, Avukatlık Kanunu ve bu Tarife
hükümleri uygulanır. Bu Tarifede belirlenen ücretlerin altında avukatlık ücreti
kararlaştırılamaz. Aksine yapılan sözleşmelerin ücrete ilişkin hükümleri geçersiz olup, ücrete ilişkin olarak bu Tarife hükümleri uygulanır.
Avukatlık ücretinin kapsadığı işler
MADDE 2 – (1) Bu Tarifede yazılı avukatlık ücreti kesin hüküm elde edilinceye kadar olan dava, iş ve işlemler ücreti karşılığıdır. Avukat tarafından
takip edilen dava veya işle ilgili olarak düzenlenen dilekçe ve yapılan diğer işlemler ayrı ücreti gerektirmez. Hükümlerin tavzihine ilişkin istemlerin ret veya
kabulü halinde de avukatlık ücretine hükmedilemez.
(2) Buna karşılık, icra takipleriyle, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve
Sayıştay’da temyizen ve bölge idare ve bölge adliye mahkemelerinde itirazen
görülen işlerin duruşmaları ayrı ücreti gerektirir.
Avukatlık ücretinin aidiyeti, sınırları ve ortak veya değişik sebeple
davanın reddinde davalıların avukatlık ücreti
MADDE 3 – (1) Yargı yerlerince avukata ait olmak üzere karşı tarafa yükletilecek avukatlık ücreti, ekli Tarifede yazılı miktardan az ve üç katından çok
olamaz. Bu ücretin belirlenmesinde, avukatın emeği, çabası, işin önemi niteliği
ve davanın süresi göz önünde tutulur.
(2) Müteselsil sorumluluk da dahil olmak üzere, birden fazla davalı aleyhine açılan davanın reddinde, ret sebebi ortak olan davalılar vekili lehine tek, ret
sebebi ayrı olan davalılar vekili lehine ise her ret sebebi için ayrı ayrı avukatlık
ücretine hükmolunur.
Birden çok avukat ile temsil
MADDE 4 – (1) Aynı hukuki yardımın birden çok avukat tarafından yapılması durumunda, karşı tarafa bir avukatlık ücretinden fazlası yükletilemez.
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Ücretin tümünü hak etme
MADDE 5 – (1) Hangi aşamada olursa olsun, dava ve icra takibini kabul
eden avukat, Tarife hükümleri ile belirlenen ücretin tamamına hak kazanır.
Davanın konusuz kalması, feragat, kabul ve sulhte ücret
MADDE 6 – (1) Anlaşmazlık, davanın konusuz kalması, feragat, kabul ve
sulh nedenleriyle; delillerin toplanmasına ilişkin ara kararı gereğinin yerine
getirilmesinden önce giderilirse, Tarife hükümleriyle belirlenen ücretlerin yarısına, karar gereğinin yerine getirilmesinden sonra giderilirse tamamına hükmolunur.
Görevsizlik, yetkisizlik, dava ön şartlarının yokluğu veya husumet
nedeniyle davanın reddinde, davanın nakli ve açılmamış sayılmasında ücret
MADDE 7 – (1) Görevsizlik, yetkisizlik nedeniyle dava dilekçesinin reddine, davanın nakline veya davanın açılmamış sayılmasına; delillerin toplanmasına ilişkin ara kararı gereğinin yerine getirilmesinden önce karar verilmesi
durumunda, Tarifede yazılı ücretin yarısına, karar gereğinin yerine getirilmesinden sonraki aşamada ise tamamına hükmolunur. Şu kadar ki, davanın görüldüğü mahkemeye göre hükmolunacak avukatlık ücreti ikinci kısmın ikinci
bölümünde yazılı miktarları geçemez.
(2) Davanın dinlenebilmesi için kanunlarda öngörülen ön şartın yerine getirilmemiş olması ve husumet nedeniyle davanın reddine karar verilmesinde,
davanın görüldüğü mahkemeye göre Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde yazılı miktarları geçmemek üzere üçüncü kısımda yazılı avukatlık ücretine
hükmolunur.
(3) Kanunlar gereği gönderme, yeni mahkemeler kurulması, işbölümü itirazı nedeniyle verilen tüm gönderme kararları nedeniyle görevsizlik, gönderme
veya yetkisizlik kararı verilmesi durumunda avukatlık ücretine hükmedilmez.
Karşılık davada, davaların birleştirilmesinde ve ayrılmasında ücret
MADDE 8 – (1) Bir davanın takibi sırasında karşılık dava açılması, başka
bir davanın bu davayla birleştirilmesi veya davaların ayrılması durumunda,
her dava için ayrı ücrete hükmolunur.
Nafaka, kira tespiti ve tahliye davalarında ücret
MADDE 9 – (1) Tahliye davalarında bir yıllık kira bedeli tutarı, kira tespiti ve nafaka davalarında tespit olunan kira bedeli farkının veya hükmolunan
nafakanın bir yıllık tutarı üzerinden Tarifenin üçüncü kısmı gereğince hesaplanacak miktarın tamamı, vekalet ücreti olarak hükmolunur. Bu miktarlar,
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Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde davanın görüldüğü mahkemeye
göre belirlenmiş bulunan ücretten az olamaz.
(2) Nafaka davalarında reddedilen kısım için avukatlık ücretine hükmedilemez.
Manevi tazminat davalarında ücret
MADDE 10 – (1) Manevi tazminat davalarında avukatlık ücreti, hüküm
altına alınan miktar üzerinden Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir.
(2) Davanın kısmen reddi durumunda, karşı taraf vekili yararına Tarifenin
üçüncü kısmına göre hükmedilecek ücret, davacı vekili lehine belirlenen ücreti
geçemez.
(3) Bu davaların tamamının reddi durumunda avukatlık ücreti, Tarifenin
ikinci kısmının ikinci bölümüne göre hükmolunur.
(4) Manevi tazminat davasının, maddi tazminat veya parayla değerlendirilmesi mümkün diğer taleplerle birlikte açılması durumunda; manevi tazminat
açısından vekalet ücreti ayrı bir kalem olarak hükmedilir.
İcra ve iflas müdürlükleri ile icra mahkemelerinde ücret
MADDE 11 – (1) İcra ve İflas Müdürlüklerindeki hukuki yardımlara ilişkin
avukatlık ücreti, takip sonuçlanıncaya kadar yapılan bütün işlemlerin karşılığıdır. Konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, bu
Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. Şu kadar ki takip miktarı 1.833,33
TL’ye kadar olan icra takiplerinde avukatlık ücreti, tarifenin ikinci kısmının,
ikinci bölümünde, icra dairelerindeki takipler için öngörülen maktu ücrettir.
Ancak bu ücret takip miktarını geçemez.
(2) Aciz belgesi alınması, takibi sonuçlandıran işlemlerden sayılır. Bu durumda avukata tam ücret ödenir.
(3) İcra mahkemelerinde duruşma yapılırsa Tarife gereğince ayrıca avukatlık ücreti hükmedilir. Şu kadar ki bu ücret, Tarifenin ikinci kısmının ikinci
bölümünün iki ve üç sıra numaralarında gösterilen iş ve davalarla ilgili hukuki
yardımlara ilişkin olup, Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenecek avukatlık
ücreti bu sıra numaralarında yazılı miktarları geçemez.
(4) Tahliyeye ilişkin icra takiplerinde bir yıllık kira bedeli tutarı, Nafakaya
ilişkin icra takiplerinde nafakanın bir yıllık tutarı üzerinden, icra mahkemelerinde açılan istihkak davalarında üçüncü kısım gereğince hesaplanacak ücretlere hükmolunur.
(5) Borçlu itiraz süresi içerisinde borcunu öderse tarifeye göre belirlenecek
ücretin dörtte üçü takdir edilir. Maktu ücreti gerektiren işlerde de bu hüküm
uygulanır.

Yararlı Bilgiler
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Tarifelerin üçüncü kısmına göre ücret
MADDE 12 – (1) Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde gösterilen
hukuki yardımların konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, (yedinci maddenin ikinci fıkrası, dokuzuncu maddenin birinci fıkrasının son cümlesi ile onuncu maddenin son fıkrası hükümleri saklı kalmak
kaydıyla,) Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir.
(2) Şu kadar ki asıl alacak miktarı 3.666,66 TL’ye kadar olan davalarda
avukatlık ücreti, tarifenin ikinci kısmının, ikinci bölümünde, icra mahkemelerinde takip edilen davalar için öngörülen maktu ücrettir. Ancak bu ücret asıl
alacağı geçemez.
Ceza davalarında ücret
MADDE 13 – (1) Kamu davasına katılma üzerine, mahkumiyete karar verilmiş ise vekili bulunan katılan lehine Tarifenin ikinci kısım ikinci bölümünde belirlenen avukatlık ücreti sanığa yükletilir.
(2) Ceza hükmü taşıyan özel yasa, tüzük ve kararnamelere göre yalnız para
cezasına hükmolunan davalarda tarifeye göre belirlenecek avukatlık ücreti
hükmolunan para cezası tutarını geçemez.
(3) CMK 141 ve devamı maddelerine göre tazminat için Ağır Ceza Mahkemelerine yapılan başvurularda, Tarifenin üçüncü kısmı gereğince avukatlık
ücretine hükmedilir. Şu kadar ki, hükmedilecek bu ücret ikinci kısmın ikinci
bölümünün onuncu sıra numarasındaki ücretten az olamaz.
(4) Çocuk mahkemelerinde görülen davalarda, asliye ceza; çocuk ağır ceza
mahkemelerinde görülen davalarda da ağır ceza mahkemeleri için Tarifenin
ikinci kısmının ikinci bölümünde öngörülen maktu ücretlere ilişkin hükümler
uygulanır.
(5) Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına hazine
aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmedilir.
Danıştay’da, Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde, bölge idare, idare
ve vergi mahkemelerinde görülen dava ve işlerde ücret
MADDE 14 – (1) Danıştay’da ilk derecede veya duruşmalı olarak temyiz
yoluyla görülen dava ve işlerde, idari ve vergi dava daireleri genel kurulları ile
dava dairelerinde, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde davaya cevap
verme sürelerinin bitimine kadar anlaşmazlığın feragat ya da kabul nedenleriyle ortadan kalkması veya bu nedenlerle davanın reddine karar verilmesi
durumunda Tarifede yazılı ücretin yarısına, diğer durumlarda tamamına hükmedilir.
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(2) Şu kadar ki, dilekçelerin görevli mercie gönderilmesine veya dilekçenin
reddine karar verilmesi durumunda avukatlık ücretine hükmolunmaz.
(3) Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde görülen dava ve işlerde de yukarıdaki fıkralarda belirtilen hükümler uygulanır.
Uzlaşma tutanağının hazırlanmasında ücret
MADDE 15 – (1) Avukatlık Kanununun 35/A maddesinde sözü edilen
uzlaşma tutanağının hazırlanmasında, konusu itibarıyla görevli mahkemeler
için, bu Tarifenin ilgili kısımlarında belirlenen ücretin 1/2 si uygulanır.
Tahkimde ücret
MADDE 16 – (1) Hakem önünde yapılan her türlü hukuki yardımlarda da
bu Tarife hükümleri uygulanır.
İş takibinde ücret
MADDE 17 – (1) Bu Tarifeye göre iş takibi; yargı yetkisinin kullanılması
ile ilgisi bulunmayan iş ve işlemlerin yapılabilmesi için, iş sahibi veya temsilci
tarafından yerine getirilmesi kanunlara göre zorunlu olan iş ve işlemlerdir.
(2) Tarifede yazılı iş takibi ücreti bir veya birden çok resmi daire, kurum
veya kuruluşça yapılan çeşitli işlemleri içine alsa bile, o işin sonuçlanmasına
kadar yapılan bütün hukuki yardımların karşılığıdır.
Dava vekili ve dava takipçileri eliyle takip olunan işlerde ücret
MADDE 18 – (1) Dava vekilleri tarafından takip olunan dava ve işlerde de
bu Tarife uygulanır.
(2) Dava takipçileri tarafından takip olunan dava ve işlerde bu Tarifede
belirtilen ücretin 1/4 ü uygulanır.
Tarifede yazılı olmayan işlerde ücret
MADDE 19 – (1) Tarifede yazılı olmayan hukuki yardımlar için, işin niteliği göz önünde tutularak, Tarifedeki benzeri işlere göre ücret belirlenir.
Uygulanacak tarife
MADDE 20 – (1) Avukatlık ücretinin takdirinde, hukuki yardımın tamamlandığı veya dava sonunda hüküm verildiği tarihte yürürlükte olan tarife esas
alınır.
Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yararlı Bilgiler
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BİRİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret
1.

Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar)

190,00 TL

takip eden her saat için

100,00 TL

Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma
(ilk bir saate kadar)

365,00 TL

takip eden her saat için

190,00 TL

3.

Yazılı danışma için

365,00 TL

4.

Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto
düzenlenmesinde

245.00 TL

2.

Sözleşmeler ve benzeri belgelerin hazırlanması
a) Kira sözleşmesi ve benzeri
5.

365,00 TL

b) Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf
senedi ve benzeri belgelerin hazırlanması

1.100,00 TL

c) Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi vb.
ticari işlerle ilgili sözleşmeler

1.100,00 TL

İKİNCİ BÖLÜM
İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret
1.

Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme aşamasındaki
paranın tahsili veya bir belgenin örneğinin çıkarılması gibi
işlerin takibi için

275,00 TL

2.

Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, değiştirilmesi,
sona erdirilmesi veya korunması gibi amaçlarla yapılan işler
için

465,00 TL

3.

Tüzel kişi tacirlerin ana sözleşmelerinin onanması, bu
tacirlerin çalışma konuları ile ilgili ruhsat ve imtiyazların
alınması, devri ve Türk vatandaşlığına kabul edilme gibi
işlerin takibi için

4.

Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işler için

1.980,00 TL

865,00 TL

Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işlerde
5.

a) Duruşmasız ise

3.960,00 TL

b) Duruşmalı ise

6.600,00 TL

c) Konusu para olan işlerde ise ücret Tarifenin üçüncü
kısmına göre belirlenir
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Avukatlık Kanunu'nun 35. Maddesi Gereğince Bulundurulması Zorunlu
Sözleşmeli Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret
1.

Yapı kooperatiflerinde

660,00 TL

Anonim şirketlerde
2.

1.100,00 TL

Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre
hesaplanacak vekalet ücreti yıllık avukatlık ücretinin
üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata
ayrıca ödenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Özel Kişi ve Tüzel Kişilerin
Sözleşmeli Avukatlarına Ödeyecekleri Aylık Avukatlık Ücreti
1.

1.100,00 TL

Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre
hesaplanacak vekalet ücreti yıllık avukatlık ücretinin
üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata
ayrıca ödenir.

İKİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
Yargı Yerlerinde, İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para
Olsa veya Para ile Değerlendirilebilse Bile Maktu Ücrete Bağlı Hukuki
Yardımlara Ödenecek Ücret

1.

Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyati haciz, ihtiyati
tedbir, delillerin tespiti, icranın geri bırakılması, ödeme ve tevdi yeri
belirlenmesi işleri için:
a) Duruşmasız ise

245,00 TL

b) Duruşmalı ise

330,00 TL

2.

Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak
işlerin takibi için

465,00 TL

3.

Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları için

990,00 TL

Vergi Mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için
4.

a) Duruşmasız ise

660,00 TL

b) Duruşmalı ise

990,00 TL

Yararlı Bilgiler
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İKİNCİ BÖLÜM
Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olmayan
veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret
1.

İcra Dairelerinde yapılan takipler için

220,00 TL

2.

İcra Mahkemelerinde takip edilen işler için

245,00 TL

3.

İcra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler
için

440,00 TL

4.

İcra Mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için

245,00 TL

5.

Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için

400,00 TL

6.

Sulh Mahkemelerinde takip edilen davalar için

660,00 TL

7.

Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için

8.

Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalar için

9.

Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde takip edilen davalar
için

1.980,00 TL

10.

Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için

2.640,00 TL

11.

Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için

12.

Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için

13.

Askeri Mahkemelerde takip edilen davalar için

990,00 TL

14.

Disiplin Mahkemelerinde takip edilen davalar için,

770,00 TL

1.320,00 TL
660,00 TL

990,00 TL
2.640,00 TL

İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar için
15.

a) Duruşmasız ise
b) Duruşmalı ise

660,00 TL
1.320,00 TL

Bölge Adliye Mahkemelerinde takip edilen istinaf yolu ile görülen işlerin
takipleri için
16.

17.

a) Bir duruşması olan işler için

660,00 TL

b) Birden fazla duruşması ve keşif gibi avukatın da
bulunması gereken sair işlemleri olan işler için

1.320,00 TL

Yargıtay’da ilk derecede görülen davalar için

2.640,00 TL

Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde ilk derecede görülen
davalar için
18.

a) Duruşmasız ise

1.320,00 TL

b) Duruşmalı ise

2.640,00 TL
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19.

Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayıştay’da temyiz yolu
ile görülen işlerin duruşması için

990,00 TL

20.

Uyuşmazlık Mahkemesindeki davalar için

990,00 TL

Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler için
21.

a) Yüce Divan sıfatı ile bakılan davalar

3.300,00 TL

b) Bireysel başvuru

2.640,00 TL

c) Diğer dava ve işler

2.640,00 TL

ÜÇÜNCÜ KISIM
Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya
Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret
1.

İlk 25.000,00 TL için

% 12

2.

Sonra gelen 35.000,00 TL için

% 11

3.

Sonra gelen 60.000,00 TL için

%8

4.

Sonra gelen 200.000,00 TL için

%6

5.

Sonra gelen 500.000,00 TL için

%4

6.

Sonra gelen 680.000,00 TL için

%3

7.

Sonra gelen 1.250.000,00 TL için

% 1,5

8.

2.750.000,00 TL’dan yukarısı için

% 0,1

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
Nispi Vekalet Ücreti Tablosu (29.12.2012 tarihinden itibaren)
Resmi Gazete: 29 Aralık 2012 Cumartesi
Sayı: 28512
Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya
Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

Kademe

DÜZENLEYEN: Av. Orhan YILMAZ (İstanbul Barosu)

TALEP

VEKÂLET ÜCRETİ

ORAN

MİKTARI
(TL)

1

%

Asliye

Fikri ve Sınaî
Haklar Mah.

Sulh
Tüketici

(HMK.md.4.1.a)

(Tahliye-Kira Tespiti)

%12
1.000.-

“

440.-2

440.-

440.-

660.660.-

2.000.-

“

440.-

440.-

440.-

3.666,66

“

440.-

440.-

440.-

660.-

4.000.-

“

480.-

480.-

480.-

660.-

5.000.-

“

5.500.6.000.-

“

1

600.-

600.-

600.-

660.-

660.-

660.-

660.-

660.-

720.-

720.-

720.-

720.-

6.500.-

“

780.-

780.-

780.-

780.-

7.000.-

“

840.-

840.-

840.-

840.-

8.000.-

“

960.-

960.-

960.-

960.-

9.000.-

“

1.080.-

1080.-

1.080.-

1.080.-

9.500.-

“

1.140.-

1.140.-

1.140.-

1.140.-

10.000.-

“

1.200.-

1.200.-

1.200.-

1.200.-

11.000.-

“

1.320.-

1.320.-

1.320.-

1.320.-

12.000.-

“

1.440.-

1.440.-

1.440.-

1.440.-

13.000.-

“

1.560.-

1.560.-

1.560.-

1.560.-

13.750.-

“

1.650.-

1.650.-

1.650.-

1.650.-

14.000.-

“

1.680.-

1.680.-

1.680.-

1.680.-

15.000.-

“

1.800.-

1.800.-

1.800.-

1.800.-

16.000.-

“

1.920.-

1.920.-

1.920.-

1.920.-

17.000.-

“

2.040.-

2.040.-

2.040.-

2.040.-

18.000.-

“

2.160.-

2.160.-

2.160.-

2.160.-

19.000.-

“

2.280.-

2.280.-

2.280.-

2.280.-

Kademe
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TALEP

VEKÂLET ÜCRETİ

ORAN

MİKTARI
(TL)

%

Asliye

Fikri ve Sınaî
Haklar Mah.

Sulh
Tüketici

(HMK.md.4.1.a)

(Tahliye-Kira Tespiti)

20.000.-

“

2.400.-

2.400.-

2.400.-

2.400.-

21.000.-

“

2.520.-

2.520.-

2.520.-

2.520.-

22.000.-

“

2.640.-

2.640.-

2.640.-

2.640.-

23.000.-

“

2.760.-

2.760.-

2.760.-

2.760.-

24.000.-

“

2.880.-

2.880.-

2.880.-

2.880.-

“

3.000.-

3.000.-

3.000.-

3.000.-

“

3.110.-

3.110.-

3.110.-

3.110.-

27.000.-

“

3.220.-

3.220.-

3.220.-

3.220.-

29.000.-

%11

3.440.-

3.440.-

3.440.-

3.440.-

30.000.-

“

3.550.-

3.550.-

3.550.-

3.550.-

35.000.-

“

4.100.-

4.100.-

4.100.-

4.100.-

40.000.-

“

4.650.-

4.650.-

4.650.-

4.650.-

45.000.-

“

5.200.-

5.200.-

5.200.-

5.200.-

50.000.-

“

5.750.-

5.750.-

5.750.-

5.750.-

55.000.-

“

6.300.-

6.300.-

6.300.-

6.300.-

“

6.850.-

6.850.-

6.850.-

6.850.-

25.000.2

%11
26.000.-

60.000.3

%8
65.000.-

“

7.250.-

7.250.-

7.250.-

7.250.-

70.000.-

“

7.650.-

7.650.-

7.650.-

7.650.-

75.000.-

“

8.050.-

8.050.-

8.050.-

8.050.-

80.000.-

“

8.450.-

8.450.-

8.450.-

8.450.-

85.000.-

“

8.850.-

8.850.-

8.850.-

8.850.-

90.000.-

“

9.250.-

9.250.-

9.250.-

9.250.-

95.000.-

“

9.650.-

9.650.-

9.650.-

9.650.-

100.000.-

“

10.050.-

10.050.-

10.050.-

10.050.-

105.000.-

“

10.450.-

10.450.-

10.450.-

10.450.-

110.000.-

“

10.850.-

10.850.-

10.850.-

10.850.-

115.000.-

“

11.250.-

11.250.-

11.250.-

11.250.-

120.000.-

“

11.650.-

11.650.-

11.650.-

11.650.-

4

1

%6
130.000.-

“

12.250.-

12.250.-

12.250.-

12.250.-

140.000.-

“

12.850.-

12.850.-

12.850.-

12.850.-

150.000.-

“

13.450.-

13.450.-

13.450.-

13.450.-

160.000.-

“

14.050.-

14.050.-

14.050.-

14.050.-

170.000.-

“

14.650.-

14.650.-

14.650.-

14.650.-
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VEKÂLET ÜCRETİ

ORAN

MİKTARI
(TL)

%

Asliye

Fikri ve Sınaî
Haklar Mah.

Sulh
Tüketici

(HMK.md.4.1.a)

(Tahliye-Kira Tespiti)

180.000.-

“

15.250.-

15.250.-

15.250.-

15.250.-

190.000.-

“

15.850.-

15.850.-

15.850.-

15.850.-

200.000.-

“

16.450.-

16.450.-

16.450.-

16.450.-

210.000.-

“

17.050.-

17.050.-

17.050.-

17.050.-

220.000.-

“

17.650.-

17.650.-

17.650.-

17.650.-

230.000.-

“

18.250.-

18.250.-

18.250.-

18.250.-

240.000.-

“

18.850.-

18.850.-

18.850.-

18.850.-

250.000.-

“

19.450.-

19.450.-

19.450.-

19.450.-

260.000.-

“

20.050.-

20.050.-

20.050.-

20.050.-

270.000.-

“

20.650.-

20.650.-

20.650.-

20.650.-

280.000.-

“

21.250.-

21.250.-

21.250.-

21.250.-

300.000.-

“

22.450.-

22.450.-

22.450.-

22.450.-

320.000.-

“

23.650.-

23.650.-

23.650.-

23.650.-

5

%4
330.000.-

“

24.050.-

24.050.-

24.050.-

24.050.-

350.000.-

“

24.850.-

24.850.-

24.850.-

24.850.-

400.000.-

“

26.850.-

26.850.-

26.850.-

26.850.-

450.000.-

“

28.850.-

28.850.-

28.850.-

28.850.-

500.000.-

“

30.850.-

30.850.-

30.850.-

30.850.-

550.000.-

“

32.850.-

32.850.-

32.850.-

32.850.-

600.000.-

“

34.850.-

34.850.-

34.850.-

34.850.-

650.000-

“

36.850.-

36.850.-

36.850.-

36.850.-

700.000.-

“

38.850.-

38.850.-

38.850.-

38.850.-

750.000.-

“

40.850.-

40.850.-

40.850.-

40.850.-

800.000.-

“

42.850.-

42.850.-

42.850.-

42.850.-

820.000.-

“

43.650.-

43.650.-

43.650.-

43.650.-

6

1

%3
830.000.-

“

43.950.-

43.950.-

43.950.-

43.950.-

850.000.-

“

44.550.-

44.550.-

44.550.-

44.550.-

900.000.-

“

46.050.-

46.050.-

46.050.-

46.050.-

950.000.-

“

47.550.-

47.550.-

47.550.-

47.550.-

1.000.000.-

“

49.050.-

49.050.-

49.050.-

49.050.-

1.100.000.-

“

52.050.-

52.050.-

52.050.-

52.050.-

1.200.000.-

“

55.050.-

55.050.-

55.050.-

55.050.-

1.300.000.-

“

58.050.-

58.050.-

58.050.-

58.050.-

1.400.000.-

“

61.050.-

61.050.-

61.050.-

61.050.-

1.500.000.-

“

64.050.-

64.050.-

64.050.-

64.050.-

Kademe

534

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 87 • Sayı: 1 • Yıl: 2013

TALEP

VEKÂLET ÜCRETİ

ORAN

MİKTARI
(TL)

7
1.600.000.1.700.000.1.800.000.1.900.000.2.000.000.2.100.000.2.200.000.2.300.000.2.400.000.2.500.000.2.750.000.8
2.800.000.3.000.000.3.500.000.4.000.000.5.000.000.5.500.000.6.000.000.6.500.000.7.000.000.-

%
%1,5
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
%0.1
“
“
“
“
%0.1
“
“
“
“

Asliye

Fikri ve Sınaî
Haklar Mah.

Sulh
Tüketici

(HMK.md.4.1.a)

1

(Tahliye-Kira Tespiti)

65.550.67.050.68.550.70.050.71.550.73.050.74.550.76.050.77.550.79.050.82.800.-

65.550.67.050.68.550.70.050.71.550.73.050.74.550.76.050.77.550.79.050.82.800.-

65.550.67.050.68.550.70.050.71.550.73.050.74.550.76.050.77.550.79.050.82.800.-

65.550.67.050.68.550.70.050.71.550.73.050.74.550.76.050.77.550.79.050.82.800.-

82.850.83.050.83.550.84.050.85.050.85.550.86.050.86.550.87.050.-

82.850.83.050.83.550.84.050.85.050.85.550.86.050.86.550.87.050.-

82.850.83.050.83.550.84.050.85.050.85.550.86.050.86.550.87.050.-

82.850.83.050.83.550.84.050.85.050.85.550.86.050.86.550.87.050.-

ÜÇÜNCÜ KISIM
Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen
Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

i

1.

İlk 25.000,00 TL için

% 12

2.

Sonra gelen 35.000,00 TL için

% 11

3.

Sonra gelen 60.000,00 TL için

%8

4.

Sonra gelen 200.000,00 TL için

%6

5.

Sonra gelen 500.000,00 TL için

%4

6.

Sonra gelen 680.000,00 TL için

7.

Sonra gelen 1.250.000,00 TL için

% 1,5

8.

2.750.000,00 TL’dan yukarısı için

% 0,1

%3

Nafaka, kira tespiti ve tahliye davalarında ücret

MADDE 9 – (1) Tahliye davalarında bir yıllık kira bedeli tutarı, kira tespiti ve nafaka davalarında tespit olunan kira bedeli
farkının veya hükmolunan nafakanın bir yıllık tutarı üzerinden Tarifenin üçüncü kısmı gereğince hesaplanacak
miktarın tamamı, vekalet ücreti olarak hükmolunur. Bu miktarlar, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde
davanın görüldüğü mahkemeye göre belirlenmiş bulunan ücretten az olamaz.
ii

Tarifelerin üçüncü kısmına göre ücret

MADDE 12 – (1) Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde gösterilen hukuki yardımların konusu para veya para ile
değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, (yedinci maddenin ikinci fıkrası, dokuzuncu maddenin birinci fıkrasının
son cümlesi ile onuncu maddenin son fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla,) Tarifenin üçüncü kısmına göre
belirlenir.
(2) Şu kadar ki asıl alacak miktarı 3.666,66 TL’ye kadar olan davalarda avukatlık ücreti, tarifenin ikinci kısmının,
ikinci bölümünde, icra mahkemelerinde takip edilen davalar için öngörülen maktu ücrettir. Ancak bu ücret asıl
alacağı geçemez.

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE
GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLERE
YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN 2013 YILI
TARİFESİ
Resmi Gazete: 29 Aralık 2012 Cumartesi
Sayı: 28512
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza
Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen müdafi veya vekillere ödenecek meblağları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tarife, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafi veya vekillerin yapacakları hukuki yardımlar için uygulanır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tarife, 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13 üncü
maddesi gereğince hazırlanmıştır.
Tarife
MADDE 4 – (1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince yapılan hukuki yardımlara yönelik işlemlerde;
a) Soruşturma evresinde takip edilen işler için 182 TL,
b) Sulh ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 282 TL,
c) Asliye ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 310 TL,
ç) Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 561 TL,
d) Çocuk mahkemeleri:
1) Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 310 TL,
2) Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 561 TL,
e) Askeri mahkemelerde takip edilen davalar için 310 TL,
f) İcra Ceza ve Fikrî ve Sınaî Haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler ile
İnfaz Hâkimliklerinde takip edilen davalar için 310 TL,
g) Kanun yolları mahkemeleri:
1) Bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 561 TL,
2) Yargıtayda görülen duruşmalı davalar için 630 TL,
Ödenir.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tarife 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girer.

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ
Resmi Gazete: 01 Ocak 2013
Sayı: 28515
Seri No: 69

492 sayılı Harçlar Kanunu'nun1 5281 sayılı Kanun2 ile değiştirilen mükerrer 138. maddesinde,
“…
Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu
harçlar (Maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.
Bu suretle hesaplanan harç tutarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri,
nazara alınmaz.
… Bakanlar Kurulu, bu Kanuna bağlı tarifelerde yer alan maktu harçları
veya bu harçların yeniden değerleme oranı uygulamak suretiyle belirlenmiş
olan tutarları (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen
hadler dahil) ile nispi harçları, tarifeler yahut tarifelerin ilgili fıkra ve bentleri
itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere; maktu harçlarda yirmi katına,
nispi haçlarda ise bir katına kadar artırmaya, uygulanmakta maktu harçları
yarısına, nispi harçları ise Kanunla belirlenen oranların onda birine kadar
indirmeye, bu had ve miktarlar arasında yeni had, miktar ve nispetler tespit
etmeye yetkilidir.”
hükmüne yer verilmiştir.
Bakanlığımızca 2013 yılı için yeniden değerleme oranı % 7,80 (yedi virgül
seksen) olarak tespit edilmiş ve (419) Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliği3 ile ilan edilmiş bulunmaktadır.
24/12/2012 tarihli ve 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/1/2013
tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, 492 sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan ve 2012 yılında uygulanan maktu ve nispi harçlar ( (4)
sayılı tarifenin “I-Tapu İşlemleri” başlıklı bölümünün 20 numaralı fıkrasında
sayılan tapu işlemleri hariç olmak üzere) yeniden değerleme oranı dahil olmak
üzere (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler
dahil), %15 oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 1/1/2013tarihinden itibaren uygulanmak üzere tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.
1
2
3

17/7/1964 tarihli ve 11756 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
31/12/2004 tarihli ve 25687 üçüncü Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
10/11/2012 tarihli ve 28463 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
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Ekli 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında beher rüsum tonilatosundan gibi birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki
sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10
Kuruşa kadarki kesirleri de tahsil edilmeyecektir.
Tebliğ olunur.

(1) SAYILI TARİFE
Yargı Harçları
A) Mahkeme harçları
(6217 Sayılı Kanun'un 13. maddesi ile değişen fıkra,
Yürürlük:14/04/2011) Hukuk, ceza ve ticaret davalarıyla,
idari davalarda ihtilafsız yargı konularında, Anayasa
Mahkemesine bireysel başvurularda ve icra tetkik mercilerinde
I- Başvurma harcı
Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale
veya tevdi mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz,
tesbiti delail ile ilgili taleplerde,
1. Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde

11,30

2. Asliye mahkemelerinde, idare mahkemelerinde

24,30

3. (5235 Sayılı Kanun'un 52. maddesi ile değişen bent.
Yürürlük:1/4/2005) Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare
Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare
Mahkemesinde (Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik
kararı vermesi sebebiyle yetkili veya görevli mahkemeye
yeniden başvurulması halinde bu harç alınmaz.)

37,25

4. (6216 Sayılı Kanun'un 75/8. maddesi ile eklenen bent.
Yürürlük: 03/04/2011) Anayasa Mahkemesi'nde
II- Celse Harcı
(Taraflar veya vekilleri tarafından ertelenmelerine sebebiyet verilen celselerden.)
1. Sulh mahkemeleri

198,35
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a) Konusu belli bir değerle ilgili davalarda dava konusu
miktardan (13,95 TL)’den aşağı olmamak üzere  
b) Belli bir değer bulunmayan davalarda   
2. Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde (24,30
TL)’den az olmamak üzere    

(Binde 2,27)
13,95
(Binde 2,27)

III- Karar ve ilam harcı
1. Nispi harç
a) Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda esas
hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan
anlaşmazlık konusu değer üzerinden

(Binde 68,31)

Bakanlar Kurulu, dava çeşitleri itibariyle birlikte veya ayrı
ayrı olmak üzere bu bentte yazılı nispeti binde 10’a kadar
indirmeye veya Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya
yetkilidir.
b) Bir gayrimenkulün hissedarlar arasında satış suretiyle
şuyuun izalesine dair olan hükümler (Gayrimenkulün satış
bedeli üzerinden)
c) Gayrimenkulün hissedarlar arasında taksimine dair
olan hükümler (Taksim edilen gayrimenkul değeri üzerinden)
d) Nafaka verilmesine dair hükümler (Bir senelik nafaka
bedeli üzerinden)

(Binde 11,38)

(Binde 4,55)

(Binde 11,38)

e) (5235 Sayılı Kanun'un 52. maddesi ile değişen bent.
Yürürlük:1/4/2005)  Yukarıdaki nispetler Bölge Adliye
Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Danıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Yargıtay’ın tasdik veya
işin esasını hüküm altına aldığı kararları için de aynen
uygulanır.
f) (5582 Sayılı Kanun'un 32. maddesi ile eklenen hüküm
Yürürlük:6/3/2007) Konusu belli bir değerle ilgili bulunan
davalarda ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun
38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut
finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut
İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının
takibinde, ihalenin feshi talepleri ile ilgili olarak esas
hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan
anlaşmazlık konusu değer üzerinden  

(Binde 68,31)
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Bakanlar Kurulu, dava çeşitleri itibarıyla birlikte veya
ayrı ayrı olmak üzere bu alt bentte yazılı nispeti binde
10’a kadar indirmeye veya Kanunda yazılı nispete kadar
çıkarmaya yetkilidir.
Nispi harçlar (24,30 TL)’den aşağı olamaz.
2. Maktu harç
a) 1. fıkra dışında kalan davalarla, taraf teşkiline imkan
bulunmayan davalarda verilen esas hakkındaki kararlarla,
davanın reddi kararı ve icra tetkik mercilerinin 1. fıkra
dışında kalan kararlarında

24,30

b)(5035 Sayılı Kanun'un 34. maddesi ile değişen bent.
Yürürlük:1/1/2004) (a) fıkrasında yazılı davalarda esasa
taalluk eden veya tashihi karar taleplerinin reddine dair
Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi
kararlarında

50,45

c)(5035 Sayılı Kanun'un 34. maddesi ile değişen bent.
Yürürlük:1/1/2004) Bölge Adliye Mahkemeleri, İdare
Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay
ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin icranın tehiri
kararlarında

40,00

d)Tespiti delail, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararlarında   

40,00

IV- Temyiz, istinaf ve itiraz harçları (6217 Sayılı Kanun'un 13. maddesi ile
değişen şekli. Yürürlük:14/04/2011)
a)(6217 Sayılı Kanun'un 13. maddesi ile eklenen fıkra.
Yürürlük:14/04/2011)Yargıtay hukuk dairelerine yapılacak
temyiz başvurularında                        

119,00

b)(Anayasa Mahkemesi’nin 20/10/2011 tarihli ve E:
2011/54, K: 2011/142 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir)
c)(6217 Sayılı Kanun'un 13. maddesi ile eklenen fıkra.
Yürürlük:14/04/2011)Danıştaya yapılacak temyiz
başvurularında

119,00

d)(6217 Sayılı Kanun'un 13. maddesi ile eklenen fıkra.
Yürürlük:14/04/2011)Yürütmenin durdurulmasına ilişkin
itirazlar dahil olmak üzere bölge idare mahkemelerine
itirazen yapılacak başvurularda

66,10

e)(6217 Sayılı Kanun'un 13. maddesi ile eklenen fıkra.
Yürürlük:14/04/2011) Bölge adliye mahkemeleri hukuk
dairelerine yapılacak istinaf yolu başvurularında

66,10
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f) (6217 Sayılı Kanun'un 13. maddesi ile eklenen fıkra.
Yürürlük:14/04/2011)Bölge adliye mahkemeleri ceza dairelerine yapılacak istinaf yolu başvurularında

26,45

g) (6217 Sayılı Kanun'un 13. maddesi ile eklenen fıkra.
Yürürlük:14/04/2011) İdari yaptırımlar konusunda sulh
ceza mahkemelerince verilen son karara karşı itirazen
yapılacak başvurularda

26,45

h) (6217 Sayılı Kanun'un 13. maddesi ile eklenen fıkra.
Yürürlük:14/04/2011)İcra mahkemelerinin kararlarına
karşı itirazen yapılacak başvurularda

26,45

(6009 Sayılı Kanun'un 20. maddesiyle eklenen fıkra,
Yürülük; 01/08/2010)
V- Keşif Harcı

170,80

(Mahkemelerce re’sen veya istem üzerine verilen keşif ya
da tespit kararlarını yerine getirmek için)
B) İcra ve iflas harçları
I. İcra harçları
1. İcraya başvurma harcı     

24,30

2. Değeri belli olmayan icra takiplerinde, icranın yerine
getirilmesi harcı

24,30

3. Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer
üzerinden:
a) Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel
ödenen paralardan

(Yüzde 4,55)

b) Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan

(Yüzde 9,10)

c) Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardan  

(Yüzde 11,38)

d) Resmi ve özel müesseseler memur ve hizmetlilerinin
maaş, ücret, gündelik ve sair hizmet gelirlerinin haczi
suretiyle tahsil olunan paralardan     

(Yüzde 4,55)

e) Takip talebi bulunmayan alacaklılara İcra ve İflas Kanununun 125. maddesinin 3. fıkrası gereğince ödenen paralardan

(Yüzde 2,27)

f) Gayrimenkullerin ve gemilerin tahliye ve tesliminde:
aa) İcra emrinin tebliği üzerine tahliye olunduğu takdirde    

(Yüzde 2,27)

bb) Tahliye ve teslim icra marifetiyle olduğu takdirde

(Yüzde 4,55)

Yararlı Bilgiler
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g) Menkul tesliminde;
aa) İcra emrinin tebliği üzerine teslim halinde

(Yüzde 2,27)

bb) İcra marifetiyle teslim halinde

(Yüzde 4,55)

h) (5582 Sayılı Kanun'un 32. maddesi ile eklenen
hüküm Yürürlük:6/3/2007) 2499 sayılı Sermaye
Piyasası Kanunu'nun 38/A maddesinin birinci fıkrasında
tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin
edilmiş alacaklarının takibinde, bu bentte belirtilen tahsil
harçları dörtte biri oranında uygulanır.
4.İdare harçları:
(Haczedilen gayrimenkullerin idaresi, kira mukaveleleri
düzenlenmesi ve hesap tutulması için)

16,90

II. İflas harçları
1. Maktu harç:
İflasın açılması veya konkordato isteği ve masaya katılma
harcı

40,00

2. Konunun değeri üzerinden harç:
a) İflasta paylaşılan para üzerinden
b) Konkordatoda alacaklılara verilmesi kararlaştırılan
para üzerinden

(Yüzde 4,55)
(Binde 11,38)

(6009 Sayılı Kanun'un 20. maddesiyle eklenen fıkra,
Yürülük;01/08/2010)
III. Haciz, teslim ve satış harcı

56,85

(Yukarıdaki (I) ve (II) numaralı fıkralarda yer alan icra
ve iflas işlemlerinin daire dışında memur eliyle yerine
getirildiği her bir işlem için)
C) Ticaret sicili harçları
I. Kayıt ve tescil harçları: (Ticari işletme rehni dahil)
1.Ticari işletmenin ve ünvanının tescil ve ilanında:
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde

180,05

b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

516,25

c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde
2. Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her
kişi için):

1.163,20
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a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde  

89,35

b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

127,95

c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

283,10

3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki
değişikliklerin tescilinde:
(Ticari işletme rehni ile ilgili vakalar dahil)
(Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç
alınmaz.)
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde  

89,35

b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

127,95

c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

283,10

4. Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydının silinmesi dahil)
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde  

34,90

b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

50,45

c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

89,35

Şubelerin herbiri (Yabancı müesseselerin Türkiye’deki
şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabidir.
II. Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları
1. Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların
tamamının veya bir kısmının veya memurlukta saklanan
bütün belgelerin örneğinin beher sayfasından (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde:11/1)

8,95

2.Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/2,
104, 105)  

29,80

D) Diğer yargı harçları (Müşterek kısım):
I. Suret harçları:
a) İlamın her sayfasının suretinden (Tasdikli fotokopiler
dahil)

1,55

b) Mahkeme ve merci zabıtnameleri ve diğer evrakın beher
sayfasının suretlerinden

1,55

(Tasdikli fotokopiler dahil)   
c) Avukatların tasdik ettiği vekaletname suretlerinden
(Tasdikli fotokopiler dahil)

3,75

Yararlı Bilgiler
d) Sulh hakimi tarafından tasdik edilen vekaletname
suretlerinden
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3,75

(Tasdikli fotokopiler dahil)
Re’sen verilmesi icap eden suretler hariç olmak üzere ceza
mahkemelerinden alınacak suretlerden de aynı harçlar
alınır.
II. Muhafaza harçları
Adliye veznelerine tevdi olunan kıymetli eşyanın kabul ve
muhafazası için, muhafaza olunan değer üzerinden:
a) Bir yıla kadar  
b) Bir yılı geçen her yıl ve kesirler için

(Binde 11,38)
(Binde 5,69)

III. Defter tutma harçları
a) Alelumum, defter tutma ve tahrir işlerinde (13,95
TL)’den az olmamak üzere deftere kaydolunan değer üzerinden

(Binde 4,55)

b) Miras işlerinde defter tutulmasında:
aa) Mevcut ve alacak bakiyesi hasıl olmuş ise bu bakiye
üzerinden        

(Binde 4,55)

bb) Borç bakiyesi hasıl olmuş veya mevcut ve alacaklar ile
borçlar bakiyesi eşit ise  

37,25

c) İflas dairesi tarafından tutulacak defterlerden  

37,25

IV. Miras işlerine ait harçlar
Terekenin tahrir ve tespiti, mirasın taksimi, tasfiyesi ve
idaresinde, bunların konusunu teşkil eden değerler üzerinden

(Binde 4,55)

(Miras idaresinde her sene ve kesirler için harç alınır.)
V. Vasiyetname tanzimine ait harçlar
Medeni Kanun'un 479. maddesine göre sulh hakimi
tarafından tanzim edilen resmi vasiyet senetleri:
a) Belli bir meblağı ihtiva edenler   
b) Belli bir meblağı ihtiva etmeyenler     

(Binde 1,13)
50,45
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(2) SAYILI TARİFE
Noter Harçları
I. Değer veya ağırlık üzerinden alınan nispi harçlar:
1. Muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve kağıtlardan beher imza için

(Binde 1,13)

Bütün imzalar için bu suretle alınacak harcın toplam
miktarı (50,45 TL)’den az, (25.874,70 TL)’den çok olamaz.
2. Emanet harçları
Saklanmak üzere noterlere tevdi edilen değeri belli
emanetlerden

(Binde 2,27)

Harç miktarı (3,75 TL)’den az olamaz, harç yıllık olarak
hesaplanır. Bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak
yarı harç alınır.
Yıl kesirleri tam itibar olunur.
3. Gayrimenkul ve menkullerin idaresi harcı:

(Binde 4,55)

Harç yıllık olarak hesaplanır, bir yıldan fazla olan her yıl
için ilave olarak yarı harç alınır.Yıl kesirleri tam itibar
olunur.Gayrimenkullerin değerleri belli değilse değerler
takdir yolu ile tespit edilir.
4. Konşimento yazılması harcı:
Konşimento yazılmasında eşyanın her gayrisafi tonundan

0,453

5. (3239 Sayılı Kanun'un 139. maddesiyle fıkra
kaldırılmıştır.)
II. Maktu harçlar
1. Belli meblağı ihtiva etmeyen ve alınacak harç miktarı
kanun ve tarife de ayrıca gösterilmemiş olan senet, mukavele ve kağıtlardaki imzaların beherinden
2. Her nevi tebliğ (6830 Sayılı Kanun hükümleri muvacehesinde noterlerce muhataba yapılacak tebliğler dahil)
ihbar, ihtar ve protestolardan muhataba tebliğ edilecek
beher nüsha için

7,90

13,95

3. Vekaletnameler
a) Özel vekaletnamelerde beher imza için
b) Genel vekaletnamelerde beher imza için

6,60
10,40
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4. Defter tasdiki:
a) Açılış, ara ve kapanış tasdik ve şerhleri (Beher defter
için)
aa) İşletme defteri ve diğer her türlü defterler

19,55

bb) Serbest meslek kazanç defteri

24,30

cc) Bilanço esasına göre tutulan defterler

24,30

b) Açılış tasdiklerinde sayfaların mühürlenmesi:
100 sayfaya kadar (100 dahil)

6,40

100 sayfadan yukarı beher 50 sayfa ve fazlası için

6,40

(5035 Sayılı Kanun'un 35. maddesi ile eklenen bent.Yürürlük:1/1/2004) Ticaret sicili memurluklarınca yapılacak
defter tasdiki işlemlerinden yukarıda belirtilen harçlar
aynen alınır.
5. Suretler ve tercümeler:
a) İlgililere veya ibraz edenlere verilecek her türlü mukavele, senet, yazılı kağıt ve kayıt suretlerinin ve fotokopilerinin beher sayfasından

1,55

b)Tercüme suretleri ve yabancı dille yazılmış kağıtların
suretleri ve tercümeleri beher sayfasından (Fotokopiler
dahil)

3,75

6. Saklanmak üzere noterlere tevdi olunan ve değeri belli
olmayan emanetlerle vasiyetnameler her yıl için (Yıl kesirleri tam sayılır)

13,95

7. Tespit ve tutanak harçları:
Mukavelename, senet veya yazılı kağıtların veya bir şeyin
veya bir yerin hal ve şeklinin ilgili şahısların hüviyet ve
ifadelerinin tespiti

13,95

8. Piyango, seçim ve toplantılarda hazır bulunmaktan
alınacak harçlar;
Davet üzerine piyango ve hususi müesseselerin kur’a,
seçim ve toplantılarında hazır bulunarak düzenlenecek
tutanaklarda

257,45

9. Düzeltme harcı:
Evvelki işin mahiyet ve değeri değişmemek şartıyla
yapılacak düzeltmelere ait beyannamelerden beher imza
için

2,95
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10. Mukavele feshi harcı:
Değeri belli bir borç veya bir taahhüdün ikrarını tazammun etmeyen mukavelelerin feshinde beher imza için
11. (6217 Sayılı Kanun'un 13. maddesi ile değişen fıkra,
Yürürlük:14/04/2011)Belli bir meblağı ihtiva etmeyen
umumi ibra, umumi makbuz, tahkimname, ölüme
bağlı tasarruf senet ve mukaveleleri, ölünceye kadar
bakma akdi, vakıf, aile vakıfları, evlat edinme, karı-koca
haklarının idaresi, babalığı tanıma senetleri, miras taksim
mukaveleleri, mirasçılık belgesi, ifraz mukaveleleri ve bunlardan rücu ve bunların feshi ve bunların teferruatına dair
senet, mukavele ve kağıtların düzenlenmesinden ve noter
tarafından re’sen düzenlenecek tutanaklardan

2,95

50,45

(3) SAYILI TARİFE
Vergi Yargısı Harçları
Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara
bağlı zam ve cezalara ilişkin uyuşmazlıklardan dolayı
Vergi Mahkemelerinde, Bölge İdare Mahkemelerinde ve
Danıştay’da açılan davalarda.
I- Başvurma harcı
a) Vergi Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerine
başvurma

24,30

b) Danıştaya başvurma

50,45

c) (5766 Sayılı Kanun'un 11. maddesi ile eklenen fıkra,
Yürürlük:6/6/2008) Danıştay’a temyiz başvurularında

105,10

d) (5766 Sayılı Kanun'un 11. maddesi ile eklenen fıkra,
Yürürlük:6/6/2008) Bölge İdare Mahkemesine itirazen
yapılan başvurularda

70,05

II- Nispi harçlar
a) Vergi mahkemesi ile bölge idare mahkemesi
kararlarında:
Tarhiyata ve ceza kesme işlemlerine karşı mükellefin
dava açması üzerine vergi mahkemesinin nihai kararları
ile bölge idare mahkemesinin kararlarında, karar altına
alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri
mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam
değer üzerinden (24,30 TL)’den az olmamak üzere

(Binde 4,55)

Yararlı Bilgiler
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b) Danıştay kararlarında:
Karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim,
harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve
cezaların toplam değeri üzerinden (50,45 TL)’den az olmamak üzere

(Binde 9,10)

(Bu miktardan evvelce ödenen nispi harç mahsup edilir)
III- Maktu harç:
Yukarıdaki pozisyonlarda gösterilen ve nispi harca
tabi tutulmamış olan tarhiyat veya ceza kesme ve diğer
işlemlerle ilgili:
a) Vergi mahkemesi ve bölge idare mahkemesi
kararlarında

24,30

b) Danıştay kararlarında

50,45

c) Bölge idare mahkemesi ve Danıştayın yürütmenin
durdurulması kararlarında

50,45

IV- Suret harçları
Tarafların isteği üzerine verilecek karar suretleri için karar
suretinin her sayfasından (Fotokopiler dahil)

1,15

(4) SAYILI TARİFE
Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar
I- Tapu işlemleri
1. Kayıt harici kalmış olan gayrimenkullerin tescilinden
takdir olunan değer üzerinden
2. Deniz, göl ve nehir kıyılarında izinli ve izinsiz doldurma
suretiyle iktisabedilen yerlerin tescilinden takdir edilecek
değer üzerinden

(Binde 11,38)
(Binde
1593,9)

3. (5831 Sayılı Kanun'un 6. maddesi ile değişen madde.
Yürürlülük: 27/1/2009)
a) Terekeye dahil taşınmaz malların kanuni ve atanmış
mirasçılar arasında aynen veya ifrazen yapılacak taksiminde kayıtlı değer üzerinden

(Binde 22,77)

b) Taşınmaz malların ve sınırlı ayni hakların, intikalinde
alınmamak kaydıyla, bağışlanmasından rücularda ve
vasiyetlerin infazında veya piyango ve ikramiye suretiyle
iktisabında kayıtlı değer üzerinden

(Binde 11,38)
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4.Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri ayni hakların
bağışlanmasında, kanuni mirasçılar dışında intifa
hakkından, kuru mülkiyet sahibi lehine ivazsız feragat
edilmesinde ve süreli intifa haklarında süre dolarak intifa
hakkının sona ermesinde kayıtlı değer üzerinden

(Binde 68,31)

5. Dalyan ve voli mahallerinin tescil, intikal, hibe, vasiyet,
temlik ve sair tasarrufi muamelelerde takdir olunacak
kıymet veya bildirilen bedelden yüksek olanı üzerinden

(Binde 68,31)

6. a) İfraz veya taksim veya birleştirme işlemlerinde kayıtlı
değerler üzerinden

(Binde 11,38)

b) (5831 Sayılı Kanun'un 7. maddesi ile değişen bent.
Yürürlük: 27/1/2009) İmar parselasyon planları uygulama sonucu şuyulanan parsellerin pay sahipleri arasında
rızaen veya hükmen taksiminde kayıtlı değer üzerinden

(Binde 11,38)

c) Yukarıdaki fıkralar dışında kalan ve müşterek mülkiyete
konu olanların rızaen veya hükmen pay sahipleri arasında,
aynen veya ifrazen taksiminde kayıtlı değer üzerinden

(Binde 4,55)

7. İpotek tesisinde:
a) İpotekte sağlanan borç miktarı üzerinden

(Binde 4,55)

b) İpoteğe dahil gayrimenkullerden birisinin çıkarılarak
başkasının ithalinde veya teminat ilavesinde borç miktarı
üzerinden

(Binde 4,55)

c) Mevcut ipotek derecelerinin sonradan istenilen
değişikliklerinde borç miktarı üzerinden

(Binde 2,27)

8. Muvakkat tesciller:
Medeni Kanun'un 92. maddesi (22/11/2001 gün ve 4721
sayılı Türk Medeni Kanununun 1011 inci maddesi)
gereğince yapılacak tescillerde kayıtlı değer üzerinden

(Binde 2,27)

9. Mal birliği ve mal ortaklığının, mukaveleden mütevellit
şüf’a, iştira ve vefa haklarının, aile yurtlarının mutlak veya
nakil ile mükellef mirasçı nasbının sicile şerhinden veya
tescilinden kayıtlı değer üzerinden

(Binde 6,83)

10. Adi veya hasılat kira mukavelelerinin tapu siciline
şerhinde mukavele müddetine göre hesaplanacak kira
toplamı ve mukavele mevcut değilse veya mukavelede
müddet belirtilmemişse bir yıllık kira bedeli üzerinden

(Binde 6,83)

Yararlı Bilgiler

549

11.Teferruatın tapu siciline kaydında beyan olunan değeri
üzerinden,

(Binde 4,55)

12. (5838 Sayılı Kanun'un 17. maddesiyle değişen fıkra,
Yürürlük: 28/2/2009) Satış vaadi sözleşmeleri ile irtifak
hakkı tesisi vaadi sözleşmelerinin tapu siciline şerhinde,
sözleşmede yazılı bedel üzerinden (Bu bedel, sözleşmeye
konu gayrimenkulün emlak vergisi değerinden az, emlak
vergisi değerinin iki katından çok olamaz.) bedelsiz olanlarda emlak vergisi değeri üzerinden

(Binde 6,83)

13. a) (5838 Sayılı Kanun'un 17. maddesiyle değişen bent,
Yürürlük: 28/2/2009) Arsa ve arazi üzerine inşa olunacak
bina vesair tesislerin tescilinde (Her bir bağımsız bölüm
vesair tesis için)
Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görüşü alınarak Maliye
Bakanlığınca tespit ve ilan edilmiş bulunan sosyal mesken,
işçi evleri ve bunlardan daha düşük nitelikteki meskenlerin tescilinde (Her bir bağımsız bölüm için)

156,55

78,25

Tapu siciline tescil yapılmaması halinde de bu harcın tahsili aynı esaslar dahilinde yürütülür.
b) Meşfu payın şüf’a hakkı sahibi tarafından ilama
müsteniden iktisabında, kayıtlı değer üzerinden

(Binde 22,77)

c) (5838 Sayılı Kanun'un 17.maddesiyle değişen bent,
Yürürlük: 28/2/2009) (a) fıkrası dışında kalan her nevi
cins ve kayıt tashihinde (her bir işlem için)

78,25

14.Tapu harcı mevzuuna giren işlemlerle ilgili tescil ve
şerhlerin terkininden

16,90

15. Yapı kooperatiflerinin ortaklarına dağıtacağı gayrimenkullerin ortaklar adına tescilinde kayıtlı değer üzerinden

(Binde 2,27)

16. Gayrimenkullere ait haritaların kopyalarının verilmesinde her parsele ait kopya için

34,90

17. İlgililerin isteği üzerine gayrimenkullere ait verilecek
kayıt örneklerinin her birisiyle çıkarılacak belge örneklerinin beher sayfasından (Fotokopiler dahil)

6,40

18. Taksim hakkının bertaraf edilmesinde bunun beyanlar hanesine işlenmesinde gayrimenkulün kayıtlı değeri
üzerinden
19. Muvazaa tarikiyle vaki tescillerin hükmen düzeltilmesinde kayıtlı değer üzerinden

(Binde 11,38)
(Binde
136,62)
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20. a) Gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine
göre devir ve iktisabında (4751 sayılı Kanunun 6/C maddesiyle değişen ibare.Yürürlük:9/4/2002) gayrimenkulün
beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak
üzere emlak vergisi değeri üzerinden (Cebri icra ve şuyuun
izalesi hallerinde satış bedeli, istimlaklerde takdir edilen
bedel üzerinden) devir eden ve devir alan için ayrı ayrı

(Binde 20)

Tapuda kaydı bulunmayan gayrimenkullerin, zilyetlik
devir sözleşmeleri ile devrinde de bu fıkra hükümleri
uygulanır.
Hesaplanacak harç, zilyetlik devir sözleşmeleri yapılmadan
önce, şekli ve muhtevası Maliye Bakanlığınca tespit edilecek bir beyanname ile bildirilir ve beyanname verme
süresi içinde ödenir.
b) (4842 Sayılı Kanun'un 36. maddesiyle değişen ibare.
Yürürlük:24/04/2003)
Gayrimenkullerin, irtifak haklarının ve gayrimenkul
mükellefiyetinin sermaye şirketlerine sermaye olarak
konulmasında ticaret mahkemesince tayin olunan değer
üzerinden devir alan için ve gayrimenkul devir hallerinde
devir eden için

(Binde 20)

c)(4369 Sayılı Kanun'un 78. maddesi ile değişen fıkra.
Yürürlük:29/7/1998)
Gayrimenkul mükellefiyetinin tesis ve devir yoluyla
iktisabında tesis ve devir için ödenen bedel üzerinden (Bu
bedel muayyen zamanlarda bir şey yapmak veya vermekten ibaret olduğu takdirde mükellefiyet bedeli beher sene
verilecek veya yapılacak şeylerin 20 misline eşit sayılır)
devir alan için

(Binde 20)

d) (4369 Sayılı Kanun'un 78. maddesi ile değişen fıkra.
Yürürlük:29/7/1998)
Gayrimenkul hükmündeki daimi ve müstakil hakların
tesis ve devri için ödenen bedel üzerinden (5615 Sayılı
Kanun'un 16. maddesi ile değiştirilen parantez içi hüküm.
Yürürlük;4/4/2007) (Bu bedel, üzerinde hak tesis edilen
gayrimenkulun emlak vergisi değerinin yarısından az, iki
katından çok olamaz) devir alan için

(Binde 20)

Yararlı Bilgiler
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e) (5838 Sayılı Kanun'un 17. maddesiyle değişen bent,
Yürürlük: 28/2/2009) Gayrimenkul üzerine irtifak hakkı
tesis ve devrinde (634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre
yapılan kat irtifakları hariç olmak üzere) tesis ve devir
için ödenen bedel (Bu bedel, üzerinde hak tesis edilen
gayrimenkulün emlak vergisi değerinin iki katından çok
olamaz) üzerinden devir alan için

(Binde 20)

f) (4369 Sayılı Kanun'un 78. maddesi ile değişen fıkra.
Yürürlük: 29/7/1998) İvaz karşılığında kuru mülkiyet
iktisabında devir bedeli üzerinden devir eden ve devir alan
için ayrı ayrı

(Binde 20)

g) (Ek: 21/11/2012-6361/51 md.) Satıp geri kiralama
yöntemi ile gerçekleştirilen kiralama sözleşmeleri
kapsamında kiracı tarafından sözleşme süresi sonunda
geri alınmak kaydıyla kiralanan taşınmazların kiralayana
satışı sırasında devredenden (Taşınmazın herhangi bir
şekilde kiracı tarafından geri alınmamasının tespiti durumunda ilgililerden (a) bendindeki oran ile bu bentteki
oran arasındaki farka tekabül eden harç tutarı 213 Sayılı
Kanun hükümlerine göre gecikme faizi ile birlikte alınır.)

(Binde 4,55)

Yukarıdaki (e) fıkrasında yer alan intifa hakkı ile (f)
fıkrasında yer alan kuru mülkiyetin değerleri bu Kanun'un
64. maddesinin son fıkrasına göre hesaplanan miktarlardan düşük olamaz.
II- Kadastro ve tapulama işlemleri
Kadastro ve tapulama işlemleri sonucunda tapu siciline
tescil edilen bazı gayrimenkullerde kayıtlı değer üzerinden:
a)Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da kadastroda beyanname verenlere, tapulamada tespitte hazır
bulunanlara ait gayrimenkullerin kadastrolanmasında
veya tapulanmasında,
b) Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da kadastroda beyanname vermeyenlere, tapulamada tespitte hazır
bulunmayanlara ait gayrimenkullerin kadastrolanması
veya tapulanmasında,
c) Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına
kadastrolanması veya tapulanmasında, beyanname verenler ile tespitte hazır bulunanlardan,

(Binde 6,83)

(Binde 11,38)

(Binde 9,10)

552

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 87 • Sayı: 1 • Yıl: 2013

d) Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına
kadastrolanması veya tapulanmasında, beyanname vermeyenler ile tespitte hazır bulunmayanlardan,

(Binde 13,66)

(Yukarıdaki fıkralar gereğince ödenecek harç miktarı her
parsel için (13,95 TL)’den aşağı olamaz.)
Tapu ve kadastro işlemlerinde de nispi harçların en az
miktarı (13,95 TL)’dir.
(5035 Sayılı Kanun'un 36. maddesi ile eklenen bent.Yürürlük:1/1/2004) Kadastro işlemlerinin yenilenmesinden harç
alınmaz.
(5838 Sayılı Kanun'un 32. maddesi ile yürürlükten
kaldırılmıştır. Yürürlük: 28/2/2009)

(5) SAYILI TARİFE
Konsolosluk Harçları :
I- Değer üzerinden alınacak harçlar
1. Tereke işlerinde:
a) Terekenin tahrir, tesbit, idare ve tasfiyesinden

(Binde 22,77)

b) Tereke, mahallin memurları tarafından tahrir, tesbit,
idare ve tasfiye olunduğu takdirde konsoloslukca yapılan
murakabeden

(Binde 11,38)

2. Sulhnameler:
(Kararda yazılı değer üzerinden):
a) (0,05 TL)’ye kadar olan kısmından (0,05 TL) dahil

(Binde 45,54)

b) (0,05 TL)’den sonra gelen kısmından ilaveten

(Binde 11,38)

3. Kıymetli eşyanın tesliminde:
Yurt dışında konsolosluklara ve büyükelçiliklere emaneten
bırakılan kıymetli eşyanın ilgililere tesliminde

(Binde 6,83)

4. Türkiye’ye ihraç edilecek mallardan listeleri konsolosluklarca tasdiki gerekenlerden

(Binde 2,27)

II. Gemicilik işlerinde ton üzerinden al1nacak harçlar
1.Gemilere konsolosluklarca verilecek bayrak
şahadetnameleri: Beher rüsum tonilatosundan

0,877

2.Ticaret eşyası manifestolarının tasdikinde eşyanın beher
gayrisafi tonundan

0,454

Yararlı Bilgiler
3. Sıhhiye patentası verilmesi veya vizesi, beher rüsum
tonilatosundan
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0,454

III. Maktu harçlar
1.Gemi jurnalinin tasdiki:
a) Jurnalin tasdiki

76,30

b) Jurnala sayfa ilavesi

29,80

2. Vizeye tabi olan yabancı hava ticaret ve gezinti gemilerinin vizeleri

309,25

3. İmza ve mühür tasdiki:
a) Bulunulan yabancı memleketteki yerli makamlarla o
memleketteki yabancı makamlar tarafından verilip Türk
makamlarına veya Türk makamları tarafından verilip
bulunulan yabancı memleketteki yerli ve yabancı makamlara ibraz edilecek olan yazılı kağıt ve suretlerdeki imza
ve mühürlerin veya tasdike müteallik imza ve mühürlerin
metne şamil olmamak üzere tasdiki (Fotokopiler dahil)

29,80

b) İmza ve mühürlerin metne şamil olmak üzere tasdiki
(Fotokopiler dahil)

60,50

4. Yabancı memlekette usulüne uygun olarak yetkili
makamlar tarafından tanzim olunan yazı, kağıt ve suretlerin o memlekette yürürlükte bulunan Kanunlara uygun
olduğunun tasdiki (Fotokopiler dahil)

29,80

5. İdari hususlara ait beyanname, ilmühaber, tutanaklar ve
şerhler:
a) Birinci sayfa için

29,80

b) Birinci sayfadan sonraki her sayfa için

13,95

6. Gerçek ve tüzel kişilerin isteği üzerine:
a) Türk Kanunlarının bir veya birkaç maddesinin aynının
verilmesi (Beher sayfa için)
b) Bunların tercümesinin tasdiki (Beher sayfa için)

50,45
102,45

7. Terekenin mühürlenmesi

76,30

8. Bilirkişi tayini ve bilirkişi raporlarının tasdiki

45,30

9. Bu tarife ile noter harçlarına ait (2) sayılı tarifede zikredilmeyen hukuk işlerine ait diğer yazılı kağıtlar ve kararlar

29,80

10. Bu tarifede sayılan yazılı kağıt ve işlemlerin konsoloshane haricinde düzenlenmesi ve icrasından asıl harca
ilave olarak

76,30
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(6) SAYILI TARİFE
Pasaport, Vize, İkamet Tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı
Tasdik Harçları ve Yabancılara Verilecek Çalışma İzin
Belgesi Harçları
(4817 Sayılı Kanun'un 33. maddesi ile değişen şekli)
I- Pasaport Harçları
1. Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlar:
(Konsolosluklarca verilen pasaportlar dahil)
6 aya kadar olanlar

92,55

1 yıl için olanlar

135,20

2 yıl için olanlar

220,65

3 yıl için olanlar

313,25

3 yıldan fazla süreli olanlar

441,40

Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlarda
pasaportta kayıtlı her kişi için ayrı ayrı harç alınır.
Refakatte kayıtlı 7 yaşından küçük çocuklardan harç
alınmaz. Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir.
2. 5682 sayılı Pasaport Kanununun 18 inci maddesinde
yer alan yabancılara mahsus damgalı pasaportlardan da 1
numaralı fıkradaki esaslara göre, umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlardan alınan harçlar aynen alınır.
3. Muteberlik müddeti sona eren pasaportların konsolosluklarca süre uzatımı, bu pasaportların sürelerinin
bitimi tarihinden itibaren ceza alınmaksızın yapılır.
II- Vize müracaat ve vize harçları
(5035 Sayılı Kanun'un 37. maddesi ile değişen şekli)
1. Giriş vizeleri:
a) Tek giriş
b) Müteaddit giriş

308,65
1.033,50

2. Transit vizeleri
a) Tek transit

308,65

b) Çift transit

619,15

(Müşterek pasaportlarda her şahıs için 1 ve 2. fıkralarda
gösterilen harçlar aynen alınır.)

Yararlı Bilgiler
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(5035 Sayılı Kanun'un 37. maddesi ile değişen fıkra.Yürürlük:1/1/2004) Hangi ülke vatandaşlarından vize müracaat
harcı, hangi ülke vatandaşlarından vize harcı alınması
gerektiği ile harç tutarlarının tespitine mütekabiliyet esası
gözönünde tutularak Dışişleri Bakanlığı yetkilidir.
3. Yabancıların Türkiye’den çıkışlarında istekleri üzerine
verilecek münferit pasaportlara ait dönüş vizeleri

515,75

III- Yabancılara verilecek ikamet tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı tasdik
harçları:
1. İkamet tezkeresi (5035 Sayılı Kanun'un 37. maddesi ile
değişen bent.Yürürlük:1/1/2004)
1 aya kadar her gün için (Bu tutar ilk ay için tezkere
başına (21,75 TL)’den az, (110,80 TL)’den çok olamaz.)

11,70

1 aydan sonraki her ay için

73,65

İlk aydan sonraki aylara ait harcın hesabında ay kesirleri
tam ay olarak dikkate alınır.
(4731 Sayılı Kanun'un 6. maddesiyle eklenen cümleler.
Yürürlük:30/12/2001) (İkamet tezkeresinin alınmaması
veya süresinin uzatılmaması, aşılan sürenin kapsadığı
tarife itibarıyla hesaplanacak harcın tahsilini engellemez. Bu suretle hesaplanan harç, ceza ve gecikme faizi
uygulanmaksızın bir kat fazlası ile tahsil edilir.)
(4761 Sayılı Kanun'un 7. maddesiyle eklenen cümle.Yürürlük:22/6/2002) İkamet tezkeresi harçlarının tespitine,
mütekabiliyet esası göz önünde tutularak, Maliye Bakanlığı
yetkilidir.
2. Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları

179,45

IV- Yabancılara Verilecek Çalışma İzinBelgeleri: (4817 Sayılı Kanun'un 34.
maddesi ile eklenen bölüm.Yürürlük:6/9/2003)
1. Süreli Çalışma İzin Belgesi:
a) 1 yıla kadar (1 yıl dahil)

158,25

b) 3 yıla kadar (3 yıl dahil)

476,30

Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir.
2. Süresiz Çalışma İzin Belgesi:
3. Bağımsız Çalışma İzin Belgesi:
Çalışma izin belgesi harçlarının tespitine, karşılıklılık ilkesi esası göz önünde tutularak Dışişleri Bakanlığı yetkilidir.

794,50
1.590,15
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(7) SAYILI TARİFE
Gemi ve Liman Harçları :
I- Gemi sicil işlemleri
1. Gemi tasdiknameleri, beher rüsum tonilatosundan:

0,187

(153,75 TL’den az, 10.349,30 TL’den çok olamaz.)
2.Gemi siciline kayıtlı gemilerin ivaz karşılığında temlikinde veya muvazaa yoluyla yapılan tescillerin düzeltilmesinde satış veya muvazaa belgelerinde yazılı bedel üzerinden

(Binde 22,77)

(Belge mevcut olmaması veya belgede bedeli yazılı
bulunmaması veya rayiç bedelden küçük olması hallerinde
emsal bedeli üzerinden harç alınır. Aile tesisleri, trampa,
iktisabi zaman aşımı tescilleri de bu esasa tabidir.)
3. Sicilde kayıtlı gemilerin, ölünceye kadar bakma akdi ile
temlikinde, emsal bedeli üzerinden

(Binde 5,69)

4. Gemi sicilinde kayıtlı gemiler üzerine ivaz karşılığında
mukavele ile intifa hakkı tesisinde, bedeli üzerinden

(Binde 5,69)

5. Gemi siciline kayıtlı gemiler üzerinde tesis olunacak
ipoteklerden sağlanan borç miktarı üzerinden

(Onbinde
11,38)

6. Kira mukavelelerinin gemi siciline şerhinde mukavelede
şart koşulan kira bedeli toplamı üzerinden

(Onbinde
11,38)

7. Harç mevzuuna giren işlemlerin terkininden (Tescilinde
alınan harç miktarını aşamaz)

13,95

8. Gemi sicilinde yapılan kayıt düzeltmelerinden beher
rüsum tonilatosundan

0,187

(13,95 TL’den az, 257,60 TL’den çok olamaz.)
9. İstek üzerine verilen ve gemi siciline atıf yapılmış olan
belge suretleri ile sicil kayıt suretlerinden (Fotokopiler
dahil)

6,40

II. Liman işlemleri
1. Denize elverişlilik belgesi:
En az 50,45 TL maktu harca ilave olunarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:
İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan
Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

0,578
0,312

Yararlı Bilgiler
500 tonilatodan yukarı beher rüsum tonilatosundan

557
0,156

(Harç tutarı 1.551,40 TL’den çok olamaz.)
2. Ölçme Belgesi:
En az (102,45 TL) maktu harca ilave olarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:
İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

0,767

Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

0,767

Sonra gelen 2.500 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

0,578

3.000 tonilatosundan yukarısı için beher rüsum tonilatodan (Harç tutarı 4.139,00 TL’den çok olamaz)

0,312

3. Yola elverişlilik belgesi:
Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:
11-150 rüsum tonilatoluk gemilerden

29,80

151-500 rüsum tonilatoluk gemilerden

50,45

501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden

102,45

3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden

127,95

10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.
4. Ulaştırma Bakanlığınca verilen bayrak şahadetnameleri
beher rüsum tonilatodan

0,578

(76,30 TL’den az 2.586,80 TL’den çok olamaz)
5. Gemi jurnallarının liman idarelerinde tasdiki

11,30

6. Yeterlik belgesi harçları:(5035 Sayılı Kanun'un 38. maddesi ile değişen fıkra.Yürürlük:1/1/2004)
a) Uzakyol Kaptanı, Uzakyol Başmakinist/Başmühendisi,
Uzakyol Birinci Zabiti, Uzakyol İkinci Mühendisi/Makinisti, Uzakyol Vardiya Zabiti, Uzakyol Vardiya Mühendisi/
Makinisti, Liman Kılavuz Kaptanı, İstanbul Boğazı Kılavuz
Kaptanı ve Çanakkale Boğazı Kılavuz Kaptanı

76,30

b) Kaptan, Başmakinist ve Deniz Kılavuz Kaptanı

50,45

c) Birinci Zabit, İkinci Makinist, Vardiya Zabiti, Telsiz
Zabiti/Operatörü, Makine Zabiti, Yat Kaptanı, Balıkadam,
1.Sınıf Dalgıç, 2. Sınıf Dalgıç, Balıkadam Gaz Karışım ve
Açık Deniz Balıkçı Gemisi Kaptanı

29,80
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d) Sınırlı Kaptan, Sınırlı Başmakinist, Sınırlı Vardiya
Zabiti, Sınırlı Makina Zabiti, Amatör Denizci ve Balıkçı
Gemisi Kaptanı

21,75

7. Türk denizci kütüğüne kayıt suretlerinden (Fotokopiler dahil) (5035 Sayılı Kanun'un 38. maddesi ile değişen fıkra.Yürürlük:1.1.2004) Gemiadamı
Cüzdanı, Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve
Vardiya Standartları Hakkında Uluslar arası Sözleşme
Kapsamında Verilen Eğitim Sertifikaları ve Kısa Mesafe
Telsiz Belgeleri

13,95

8. Gemi sörvey belgeleri:
a) Yolcu gemisi emniyet belgesi, yükgemisi teçhizat ve inşa
emniyet belgesi, uluslararası yükleme sınırı belgesi, yük
gemisi telsiz-telefon emniyet belgesi, telsiz-telgraf emniyet
belgesi, (Her bir belge için ayrı ayrı olmak üzere) En az
(24,30 TL) maktu harca ilave olarak beher rüsum tonilatosundan Her belgenin harç tutarı (257,60 TL)’den çok
olamaz.

0,046

b) Muafiyet belgesi

50,45

(Yukarıdaki bölümde yazılı belgelerin konsolosluklarca
yapılacak temdidi işleminden de aynı miktarda harç
alınır.)
9. Özel yat kayıt belgesi: (5281 Sayılı Kanun'un 10. maddesiyle eklenen fıkra. Yürürlük 1/1/2005) En az (50,45 TL)
maktu harca ilave olunarak aşağıdaki tarifeye göre harç
alınır:
İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

0,578

Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

0,312

500 tonilatodan yukarı beher rüsum tonilatosundan

0,156

(Harç tutarı 1.551,40 Türk Lirasından çok olamaz.)
10. Transitlog belgesi: (5281 Sayılı Kanun'un 10.
maddesiyle eklenen fıkra. Yürürlük 1.1.2005)
Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:
11-100 rüsum tonilatoluk gemilerden

10,65

101-250 rüsum tonilatoluk gemilerden

21,75

251-500 rüsum tonilatoluk gemilerden

44,15

Yararlı Bilgiler
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501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden
3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden

88,70
110,80

10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.

(8) SAYILI TARİFE
İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları
I- İmalat ruhsatları
1. Müstahzar ruhsatnameleri:
Tıbbi ve ispençiyari müstahzarların ticarete çıkarılması
için Sağlık Bakanlığınca verilecek ruhsatnameler:
a) Memleket dışında imal olunup ithal edilenler
b) Memleket içinde imal olunanlar

1.033,75
516,25

c) Ruhsatname verilmeden önce yapılacak tahlillerden
alınacak gider karşılığı:
Hariçten ithal edilenler

516,25

Memleket içinde imal olunanlardan

257,60

2. Patent ve faydalı modeller :(5228 Sayılı Kanun'un 37.
maddesi ile değişen bent. Yürürlük:31/7/2004)
a) Başvuru harcı

17,40

b) Patent/faydalı model başvurularında rüçhan hakkı talepleri

17,40

(Her bir rüçhan başvurusu ayrı harca tâbidir.)
c) Patent ve faydalı model belge düzenleme harcı

86,95

d) Ek patent belgesi düzenleme harcı

86,95

e) Enstitüce onaylı patent ve faydalı model belgesi suret
harcı

86,95

f) Sınaî mülkiyet koruma harcı (İkinci yıldan sonra geçerlilik süresince her yıl tahsil edilir.)

86,95

g) Patent/faydalı model başvuruları ve patent/faydalı model
belgeleri üzerinde tasarruf işlemleri;
Devir

86,95

Veraset

86,95

Lisans

99,70
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Rehin

86,95

Mevki fiil

86,95

h) Rüçhan belgesi düzenleme harcı

99,70

3. Endüstriyel tasarımlar
a) Tekli tasarım başvuru harcı

27,05

b) Çoklu tasarım (5’e kadar) başvuru harcı

71,60

c) 6 ve fazlası her bir tasarım için başvuru harcı

14,85

d) Tasarım tescil harcı

28,65

e) Yenileme harcı (her bir yenilemede)

170,90

f) Süre uzatımı ile yenileme (6’şar aylık her bir süre
uzatımı ile yenileme)

257,30

g) Devir şerhi tescil
h) Lisans işlemi kayıt harcı
ı) Veraset ve intikal işlemi harcı
i) Birleşme kayıt harcı

86,95
170,90
49,45
127,95

j) Rüçhan hakkı kayıt harcı

99,70

k) Enstitüce onaylı tasarım tescil belgesi ve sicil sureti
verilmesi

28,65

l) Menşei memleket belgelerinden

99,70

m) Endüstriyel tasarım erken inceleme harcı

618,50

4. Markalar
a) Marka başvuru harcı (ilk üç sınıf için)

71,60

b) Marka başvuru harcı (ilk üç sınıftan sonraki her sınıf
için ek olarak)

71,60

c) Marka yenileme harcı

186,15

d) Koruma süresi sona eren marka yenileme harcı

248,20

e) Marka tescil belgesi düzenleme harcı

150,85

f) Marka devir işlemi kayıt harcı

138,25

g) Lisans kayıt ve yenileme harcı

248,20

h) Veraset ve intikal işlemi kayıt harcı

91,25

ı) Rehine işlemi kayıt harcı

143,30

i) Rüçhan hakkı kayıt harcı

99,70

Yararlı Bilgiler
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j) Enstitüce onaylı marka sureti ve sicil sureti düzenleme
harcı

71,60

k) Öncelikli başvuru harcı

1.158,20

l) Uluslararası başvuru harcı

71,60

5. Coğrafi işaretler:
a) Başvuru harcı

17,40

b) Coğrafi işaret tescil belgesi ve sicil kayıt harcı

17,40

c) Enstitüce onaylı coğrafi işaret tescil belgesi ve sicil sureti
düzenleme harcı

17,40

6. Marka ve patent vekillerinden:
a) Sicil kayıt harcı

248,20

b) Sicil yenileme harcı

248,20

c) Marka ve patent vekilliği belge harcı

248,20

II- İhracatçı ruhsatnameleri ve İthalatla ilgili belgeler:
(4369 Sayılı Kanun'un 82. maddesiyle kaldırılmıştır.)
III- Maden arama ruhsatnameleri, işletme ruhsatnameleri, işletme
imtiyazları
1. Maden arama ruhsatnamesi taleplerinden

309,25

2. Maden arama ruhsatnameleri (Her yıl için)

775,10

3. Önişletme ruhsatnameleri (Her yıl için)

2.715,60

4. Maden işletme ruhsatnameleri (Her yıl için)
a) 10 yıla kadar olan (10 dahil) işletme ruhsatnameleri

4.656,60

b) 15 yıla kadar olan (15 dahil) işletme ruhsatnameleri

5.432,40

c) 40 yıla kadar olan (40 dahil) işletme ruhsatnameleri

7.761,45

d) 60 yıla kadar olan (60 dahil) işletme ruhsatnameleri

11.798,65

5. Mülga 6309 Sayılı Kanuna göre verilen (60-99) yıllık
işletme imtiyazları (Her yıl için)

15.524,50

6. Taşocağı Nizamnamesi gereğince verilecek ruhsatnameler (Her yıl için)

516,25

7. Arama, önişletme ve işletme ruhsatnameli sahalarla
işletme imtiyazlı sahalara fenni nezaretçi tayini taleplerinden

387,05
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8. İşletme ruhsat hakkı, birleştirme, uzatma, küçültme,
alan değiştirilmesi ve taşocağı maddelerinin Maden Kanunu kapsamına alınması taleplerinden

1.939,30

Maden arama ruhsatnamesi, önişletme ruhsatnamesi,
işletme ruhsat hakkı, işletme ruhsatnamesi, işletme
imtiyazı ve taşocağı maddelerinin Maden Kanunu
kapsamına alınması taleplerinin devir ve intikalleri
sırasında, bu hakların verilmesi sırasındaki harçlar
yeniden alınır.
IV- Petrol işlemleri
1. Sicil işlemleri:
a) Arama ve işletme ruhsatnameleri, kullanma hakkı ve
belge istihsali taleplerinin tescilinden

387,05

b) Arama ve işletme ruhsatnameleri, kullanma hakkı ve
belgelerin tescilinden

464,30

c) Arama ve işletme ruhsatnamelerinde ve belgelerde
yapılan değişikliklerin tescilinden

231,75

d) Arama ve işletme ruhsatnameleri ile belgelerin devirlerinin veya bunların sahiplerine verdiği haklardan muayyen
bir kısmında,diğer bir hükmi şahsa muvakkaten kullanma
hakkı tanınmasının tescilinden

387,05

e) Diğer hususların tescilinden

153,90

2. Ruhsatlar:
a) Müsaade vesikaları

1.033,75

b) Arama ruhsatnameleri

1.551,40

c) İşletme ruhsatnameleri

12.936,90

d) Belgeler

1.551,40

Arama ve işletme ruhsatnameleri ile belgelerin temdit veya
devrinden aynı miktarda harç alınır.
3. Tarifelerin tasdiki
V- Satış ruhsatnameleri
1. (5035 Sayılı Kanun'un 49/5 maddesi ile yürürlükten
kaldırılmıştır. Yürürlük:31/12/2003)
2. (5035 Sayılı Kanun'un 49/5 maddesi ile yürürlükten
kaldırılmıştır. Yürürlük:31/12/2003)

257,60

Yararlı Bilgiler
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3. Pul ve kıymetli kağıtlar bayilerine verilecek ruhsatnameler (Her yıl için, son nüfus sayımına göre):
Nüfusu 10.000’den aşağı yerlerde

19,55

Nüfusu 10.000-50.000 olan yerlerde

50,45

Nüfusu 50.000’den yukarı olan yerlerde

102,45

4. Tıbbi eczalar ve kimyevi maddeleri toptan satan ticarethanelerden alınacak ruhsat harçları:
Ecza ticarethaneleriyle sanat ve ziraat işlerinde kullanılan
zehirli ve müessir kimyevi maddelerin toptan satışına
mahsus ticarethaneleri açmak için Sağlık Bakanlığınca
verilecek ruhsatnameler (Son nüfus sayımına göre):
Nüfusu 30.000’e kadar olan mahallerde

516,25

Nüfusu 30.000 ile 50.000 arasında olan mahallerde

1.033,75

Nüfusu 50.000 ile 100.000 arasında olan mahallerde

1.551,40

Nüfusu 100.000 ile 400.000 arasında olan mahallerde

2.586,80

Nüfusu 400.000 ve daha yukarı olan mahallerde

5.173,95

VI- Meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnamelerden alınacak
harçlar
1. Eczane açanlardan alınacak ruhsat harçları:
Yeniden eczane açmak üzere verilen ruhsatnameler (Son
nüfus sayımına göre):
Nüfusu 5.000’e kadar olan mahaller için

50,45

Nüfusu 5.000 ile 10.000 arasında olan mahaller için

102,45

Nüfusu 10.000 ile 20.000 arasında olan mahaller için

257,60

Nüfusu 20.000 ile 40.000 arasında olan mahaller için

412,95

Nüfusu 40.000 ile 75.000 arasında olan mahaller için

619,95

Nüfusu 75.000 ile 100.000 arasında olan mahaller için

826,90

Nüfusu 100.000 ile 400.000 arasında olan mahaller için

1.033,75

Nüfusu 400.000 ve daha yukarı olan mahaller için

1.551,40

2. Mimarlık ve mühendislik ruhsatnameleri:
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a) Programlarının Türk yüksek mühendis ve yüksek mimar eğitim müesseseleri programlarına muadil olduğu kabul edilen bir ecnebi yüksek mühendis veya yüksek mimar
eğitim müessesesinden diploma almış olanlara usulüne
göre verilecek ruhsatnameler

516,25

b) Programlarının Türk Teknik Okulu mühendis kısmı
programlarına muadil olduğu kabul olunan bir ecnebi
mühendis veya mimar eğitim müessesesinden diploma
almış olanlara usulüne göre verilecek olan ruhsatnameler

309,25

3. Mütehassıs tabiplik vesikaları:
a) Türkiye’de ihtisas yapmış olan Türk hekimlerine verilecek ihtisas vesikaları

516,25

b)Yabancı memleketlerde ihtisas yapmış olan Türk hekimlerine verilecek ihtisas vesikaları

516,25

c)Yabancı memleketlerin tıp fakültesinden mezun Türk
hekimlerine Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde
tababet icra etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları

516,25

4. Mütehassıs kimyagerlik vesikaları:
a) Türkiye’de ihtisas yapmış olan Türk kimyagerlerine
verilecek ihtisas vesikaları

516,25

b) Yabancı memleketlerde ihtisas yapmış olan Türk kimyagerlerine verilecek ihtisas vesikaları

516,25

c) Yabancı memleketler mektep veya fakültelerinden mezun Türk kimyagerlerine Türkiye’de icrayı sanat etmek
üzere verilecek mezuniyet vesikaları

516,25

5. Dişçilere ait mezuniyet vesikaları:
Yabancı memleketler dişçi mektep veya fakültelerinden
mezun olan diş tabiplerine Türkiye’de icrayı sanat etmek
üzere verilecek mezuniyet vesikaları

516,25

6. Veterinerlere ait mezuniyet vesikaları:Yabancı memleketler mektep veya fakültelerinden mezun olan veterinerlere Türkiye’de icrayı sanat etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları

205,70

7. Ebe, hemşire, sünnetçilere verilecek ruhsatnameler:
a) Kurs ve imtihan sonu muvaffak olan hemşire,ebe ve
sünnetçilere verilecek ruhsatnameler

153,90

Yararlı Bilgiler
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b) Ecnebi memleketlerdeki mekteplerden mezun olan
Türk tebaası hemşire, ebe, sağlık memuru ve laborantlara
Türkiye’de icrayı sanat etmek üzere verilecek ruhsatnameler

153,90

c) Sağlık okullarından ve kolejlerinden mezun olanlara
verilecek şahadetnameler

153,90

8. Gözlükçülük ruhsatnameleri:
Hususi Kanununa göre verilecek fenni gözlükçülük ruhsatnameleri

775,10

9. Hususi hastaneler açma ruhsatnameleri
a) Para ile hasta bakan hususi hastanelere verilecek açma
ruhsatnameleri:
20 yataklıya kadar olanlar

1.033,50

20-50 yataklıya kadar olanlar

1.551,40

50-100 yataklıya kadar olanlar

2.586,80

100 yatak veya daha yukarı olanlar

4.139,00

(Son nüfus sayımına göre nüfusu 200.000 den aşağı bulunan mahallerde açılacak hastanelerden bu harçların dörtte
biri alınır.)
b) Radyoloji, radyo ve elektrikle teşhis ve tedavi ve diğer
fizyoterapi müesseseleri açmak için verilecek ruhsatnameler

1.033,75

10. Laboratuvarlara ait ruhsatnameler: Seriri ve gıdai
taharriyat ve tahliller yapılan ve misli teamüller aranılan
umuma mahsus bakteriyoloji ve kimya laboratuvarları
açmak için verilecek ruhsatnameler

516,25

11. Avukatlık ruhsatnameleri: Hususi Kanunu mücibince
verilecek avukatlık ruhsatnameleri

516,25

12. (4008 Sayılı Kanun'un 39. maddesi ile kaldırılmıştır.)
13. Eski eserler ve define arama ve sondaj ruhsatnameleri:
Eski eser ve define arama sondaj ruhsatnamelerinden :
a) Eski eser araştırmaları için verilecek hafriyat ruhsatnameleri (Beher yıl için)
b) Eski eser araştırmaları için verilecek sondaj ruhsatnameleri (Beher ay için)

102,45
50,45
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c) Define araştırmaları için verilecek ruhsatnameler (Beher
iki ay için)

257,60

14. Gümrük müşavirlerine verilecek izin belgeleri: (4503
Sayılı Kanun'un 4. maddesi ile değişen şekli)
Gümrük müşavirliği izin belgesi

2.069,30

Gümrük müşavir yardımcısı izin belgesi

1.033,75

15. Avcılık belgesi (5228 Sayılı Kanun'un 59. maddesi
ile değişen bent. Yürürlük:31/7/2004): Hususi Kanunu
gereğince verilecek avcılık belgeleri (Her yıl için)
a) Avcı derneklerine dahil olanlardan

135,50

b) Avcı derneklerine dahil olmayanlardan

148,10

16. Silah taşıma ve bulundurma vesikaları: (5035 Sayılı
Kanunun 39. maddesi ile değiştirilen bent. Yürürlük:1/1/2004)
a) Resmi makamlar tarafından gerçek kişilere verilecek
silah taşıma müsaade vesikaları (Her yıl için)

618,50

b) Bulundurma vesikaları

989,55

c) (5035 Sayılı Kanun'un 39. maddesi ile eklenen bent.
Yürürlük:1/1/2004) Özel kanuna göre verilecek yivsiz tüfek
ruhsatnameleri

24,15

17. (4008 Sayılı Kanun'un 39. maddesi ile kaldırılmıştır.)
18. (4369 Sayılı Kanun'un 81 ve 82. maddeleri ile değişen
bent.Yürürlük;29/7/1998) Özel okul ve özel dersane
işletme ruhsatnameleri:
a) İlköğretim seviyesindeki özel okullardan (Her yıl için)

1.033,75

b) Lise seviyesindeki özel okullardan (Her yıl için)

2.069,30

c) Özel dersanelerden (Her yıl için)

2.069,30

d) (4842 Sayılı Kanun'un 27. maddesi ile eklenen bent.
Yürürlük: 31/12/2003) Karayolları Trafik Kanununun 123.
maddesine göre özel kişi ve kuruluşlara sürücü kursları
açmak için ilgili Bakanlıkça verilecek okul açma belgelerinden (Her yıl için),
Son nüfus sayımına göre;
Nüfusu 200.000’e kadar olan şehirlerde

699,40

Nüfusu 500.000’e kadar olan şehirlerde

1.399,40

Yararlı Bilgiler
Nüfusu 500.000’den yukarı olan şehirlerde
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(Kazanç temini gayesi bulunmayan ve genel eğitime yararlı
olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca tasdik olunan özel okullar hariç)
19. Turizm müessese belgeleri: Merkez turizm komitesinin
kararı ve Kültür ve Turizm Bakanlığının onayı üzerine
a) Dördüncü sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden

153,90

b) Üçüncü sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden

257,60

c) İkinci sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden

309,25

d) Birinci sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden

412,95

e) Lüks sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden

619,95

f) Dördüncü sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden

153,90

g) Üçüncü sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden

257,60

h) İkinci sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden

309,25

i) Birinci sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden

412,95

j) Lüks sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden

619,95

Turistik müessese harcı alınır.
20. Müteahhitlik karneleri: Karnede yazılı değer üzerinden
(Geçerlilik süresi sonuna kadar)

(Binde 0,22)

Ancak, bu miktar (10.349,30 TL)’den fazla olamaz.
VII- Okul diplomaları
1. (4369 Sayılı Kanun'un 82. maddesiyle kaldırılmıştır.)
2. Lise veya bu dereceye muadil okullarda bu derecedeki
sanat ve meslek okul ve enstitülerinden mezun olacaklara
verilecek diplomalar

6,40

3. Üniversite haricinde kalan yüksek okullardan veya aynı
derecedeki sanat ve meslek okul ve enstitülerinden mezun
olacaklara verilecek diplomalar

10,40
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VIII – Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin
harcı: (Ek : 4/12/1985 - 3239/96-c md; Mülga : 28/5/1986 3293/7 md; Yeniden düzenleme: 31/5/2012-6322/20 md.)

115,00

1.Ticari mahiyette olmaksızın, yolcuların kendi
kullanımları için yurt dışından getirdikleri alıcısı bulunan verici portatif telsiz telefon cihazları kullanım izni
(Söz konusu harç, elektronik kimlik bilgisinin kayıt
altına alınması işleminden önce ödenir. Elektronik kimlik bilgisinin kayıt altına alınması için yapılan başvuru
sırasında harcın ödendiğine ilişkin belge aranır ve harç
ödenmeden kayıt işlemi yapılmaz. Harç ödenmeden kayıt
işlemi yapılan ve kullanıma açılan cihazlar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından kullanıma kapatılır.
Ödenmeyen harç %50 fazlasıyla ilk kayıt tarihinden itibaren 6183 sayılı Kanuna göre hesaplanan gecikme zammı
ile birlikte tahsil edilir. Bu tahsilat yapılmadan cihaz
kullanıma açılamaz.)
IX- Kapalı devre televizyon ruhsat harçları:
Kapalı devre televizyon sistemi kurulması ve işletilmesi
için Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu tarafından verilecek izin belgelerinden (Her yıl için)
a) 3-15 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden

1.551,40

b) 16-30 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden

3.104,00

c) 31-60 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden

6.209,75

d) 61 ve daha fazla TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden,

9.055,25

Birden fazla kanal ihtiva eden sistemlerden bu harçlar %
50 zamlı olarak tahsil edilir.
Genel ve katma bütçeli daire ve idarelerle il özel idareleri,
belediye ve köyler tarafından kurulan kapalı devre televizyon sistemleri bu harca tabi tutulmazlar.
X- Gümrük Kanunu hükümlerine göre verilen ruhsatname harçları:
(4503 Sayılı Kanun'un 4. maddesi ile değişen şekli)
1- Genel antrepo izin belgeleri
a) Genel antrepo işletmeciliği izin belgelerinden:
Açma
İşletme (Her yıl için)

27.168,45
9.055,25

Yararlı Bilgiler
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b) Yurt içi gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden:
Açma
İşletme (Her yıl için)

18.112,15
9.055,25

c) Giriş-çıkış kapılarında gümrük hattı dışı eşya satış
mağazası izin belgelerinden:
Açma
İşletme (Her yıl için)

18.112,15
9.055,25

d) Yat limanlarında gümrük hattı dışı eşya satış mağazası
izin belgelerinden:
Açma

18.112,15

İşletme (Her yıl için)

9.055,25

e) Uluslararası faaliyetlerin gerektirdiği yerlerde gümrük
hattı dışı eşya satış mağazası açma izin belgelerinden

4.526,90

f) Gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına ait depo açma
izin belgelerinden

4.526,90

2- Özel antrepo izin belgeleri:
Açma
İşletme (Her yıl için)

13.583,35
6.726,55

3- Geçici depolama yeri izin belgeleri:
a) Geçici depolama yeri işletmeciliği izin belgelerinden:
Açma
İşletme (Her yıl için)

27.168,45
9.055,25

b) Eşya sahibine ait geçici depolama yeri izin belgelerinden:
-Açma
-İşletme (Her yıl için)

13.583,35
6.726,55

XI- Finansal faaliyet harçları (5951 Sayılı Kanun'un 3. maddesi ile değişen
şekli, Yürürlük:05/02/2010)
1. Banka kuruluş ve faaliyet izin belgeleri:
a) Türkiye’de kurulan bankalar ile yabancı bankalarca
Türkiye’de açılan Merkez Şubelere ilişkin izin belgeleri
(her yıl için)

284.866,50
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b) Serbest bölgelerde faaliyet göstermek üzere kurulan
bankalar ve açılan yabancı banka şubelerine ilişkin belgeler (her banka, her şube ve her yıl için)

284.866,50

c) Bütün bankaların, serbest bölgelerdekiler de dahil
olmak üzere açılan şubeleri (yabancı bankalarca serbest
bölgelerde açılan şubeler hariç) için düzenlenen belgeler
(her şube ve her yıl için) bir önceki takvim yılı başındaki
nüfusa göre;
Nüfusu 5.000’e kadar olan belediyelerde

17.091,95

Nüfusu 5.000 ila 25.000 arasında olan belediyelerde

51.275,95

Nüfusu 25.000’den fazla olan belediyeler ile serbest bölge
sınırları içinde

68.367,95

2- (5951 Sayılı Kanun'un 3. maddesi ile yürürlükten
kaldırılmıştır. Yürürlük:05/02/2010)
3- Sermaye piyasasında aracılık yapan kurumlara verilen
yetki belgeleri (Her belge için ayrı olmak üzere) (Her yıl
için)

42.211,25

4- Yatırım ortaklığı kurma ve faaliyet izin belgeleri

42.211,25

5- Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri:
a) Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her
yıl için)

42.211,25

b) Finansal kiralama şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler
de dahil olmak üzere açacakları şubeler için düzenlenen
belgeler (Her şube için)

21.105,45

6- Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri:
a) Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

42.211,25

b) Faktoring şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dahil
olmak üzere açacakları şubeler için düzenlenen belgeler
(Her şube için)

21.105,45

7- Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri:
(5615 Sayılı Kanun'un 16. maddesi ile değiştirilen hüküm.
Yürürlük:1/1/2008)
a) Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

19.688,40

Yararlı Bilgiler
b) Yetkili müesseselerin (Döviz büfeleri) açacakları şubeler
için düzenlenen belgeler
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9.844,10

8- (5035 Sayılı Kanun'un 39. maddesi ile değişen bent.
Yürürl￼ k:1/1/2004)
a) Sigorta şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)
b) Emeklilik şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

105.529,50
74.278,20

(Ek:31/5/2012-6322/20 md.) (a) ve (b) bentlerinde yer alan
şirket kuruluş izin belgelerinin her ikisini de alanlardan,
izin belgelerinin alındığı yıldan sonraki yıllarda, bu belgelere ait harçlardan sadece yüksek olanı alınır.
9- Diğer finansal kurumlara ilişkin belgeler:
a) Diğer finansal kurumlar kuruluş ve faaliyet izin belgeleri
(Her yıl için)

42.211,25

(Diğer finansal kurumlar, yukarıda belirtilen kurumların
dışında kalan, ancak finansal hizmet vermek üzere
kuruluşu veya faaliyetleri yetkili kamu mercilerinin iznine
tabi gerçek ve tüzel kişilerdir.)
b) (a) fıkrasında belirtilen kuruluşların açacakları
şubelerle ilgili izin belgeleri (Her şube için)

21.105,45

10- (5582 Sayılı Kanun'un 33. maddesi ile yürürlükten
kaldırılmıştır. Yürürlük:21/2/2007)
XII-Transfer fiyatlandırması ile ilgili yöntem belirleme anlaşması harçları:
(5766 sayılı Kanunun 11. maddesi ile eklenen madde, Yürürlük:6/6/2008)
1- Başvuru harcı

43.869,35

2- Yenileme harcı

35.095,40

XIII- Bağlama kütüğü ruhsatnamelerinden ve bunların
vizelerinden alınacak harçlar:(5897 Sayılı Kanun'un
4. maddesiyle eklenen bölüm. Yürürlük: 30/06/2009)
10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre oluşturulan bağlama kütüklerine
kaydedilen gemi, deniz ve iç su araçlarına verilecek ruhsatnamelerden ve bunların vizelerinden (Gemi, deniz ve iç su
aracının boyuna göre):
5 metreden 9 metreye kadar olanlardan

313,25

9 metreden 12 metreye kadar olanlardan

626,55
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12 metreden 20 metreye kadar olanlardan

1.253,30

20 metreden 30 metreye kadar olanlardan

2.506,75

30 metreden büyük olanlardan

5.013,55

alınır.
Aracın boyunun tespitinde bir metreden küçük değerler
dikkate alınmaz. Münhasıran deniz taşımacılığı ve
balıkçılık faaliyetinde kullanılan gemi, deniz ve iç su
araçları için alınacak ruhsatname ve yapılacak vize
işlemleri bu bölümdeki harçlardan müstesnadır.
XIV- (Ek: 31/5/2012-6322/20 md.)Denetim yetkilendirme
belgeleri ve müşavirlik ruhsat harçları:
1- Denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri (Her yıl
için):
a) Kamu yararını ilgilendiren kuruluşları denetleyecek
bağımsız denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri:
aa) Belgenin verildiği yıl
bb) Takip eden yıllarda 11.500 TL’den az olmamak üzere
bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen bir önceki
yıl gayrisafi iş hasılatının

34.500,00
Binde 5,75’i

b) Diğer kuruluşları denetleyecek bağımsız denetim
kuruluşları yetkilendirme belgeleri:
aa) Belgenin verildiği yıl
bb) Takip eden yıllarda 5.750 TL’den az olmamak üzere
bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen bir önceki
yıl gayrisafi iş hasılatının

17.250,00
Binde 5,75’i

2- Denetim yetkilendirme belgeleri ve müşavirlik ruhsat
harçları
a) Yeminli mali müşavirlik ruhsatı

2.070,00

b) Bağımsız denetçi yetkilendirme belgesi

1.035,00

c) Serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatı
Bakanlar Kurulu gayrisafi iş hasılatı üzerinden hesaplanacak harcın oranını binde 2’den az, binde 10’dan çok
olmamak üzere yeniden belirlemeye yetkilidir. Bakanlar
Kurulu bu yetkisini denetim kuruluşlarının gayrisafi iş
hasılatlarına göre farklı oranlar belirleyerek de kullanabilir.

517,50

Yararlı Bilgiler
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(9) SAYILI TARİFE
Trafik Harçları
I- Tescil harçları
(4760 Sayılı Kanun'un 18/2. maddesi ile yürürlükten
kaldırılmıştır. Yürürlük:1.8.2002)
II- Sürücü belgesi harçları
(5281 Sayılı Kanun'un 11. maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2005) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğine
göre verilecek sürücü belgelerinden bir defaya mahsus
olmak üzere,
a) A sınıfı sürücü belgelerinden (A1 ve A2 dahil)

110,80

b) B sınıfı sürücü belgesinden

333,60

c) F ve H sınıfı sürücü belgelerinden

110,80

d) Uluslararası sürücü belgelerinden

222,40

e) Diğer sürücü belgelerinden

556,35

Stajyer sürücü belgeleri ilgili olduğu sınıfa ait harca tabi
tutulur.
III- Sınav harçları
(5281 Sayılı Kanun'un 11. maddesi ile yürürlükten
kaldırılmıştır. Yürürlük:1/1/2005)
IV- Sürücü belgesi vize harçları : (5281 Sayılı Kanun'un 11. maddesi ile
değişen bent. Yürürlük:1/1/2005) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik
hükümlerine göre yapılacak sürücü belgesi vize işlemlerinde “II-Sürücü
belgesi harçları” bölümünde belirtilen harçların ¼’ü oranında harç alınır.
Stajyer sürücü belgesinin asli sürücü belgesine dönüştürülmesi veya
mevcut stajyer sürücü belgesinin vize edilerek teslim edilmesi halinde bu
fıkra uyarınca harç alınır.
V- Teknik muayene harçları
(5228 Sayılı Kanun'un 60. maddesi ile kaldırılan bent.
Yürürlük:1/1/2005)
VI- Ruhsat (İzin) harçları:
Karayolları Trafik Kanununun;
a) 13. maddesine göre verilecek izin belgelerinden

308,65
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b) 16. maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her yıl
için)

619,15

c) 17. maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her y1l
için)

1.240,70

d) 33. maddesine göre verilecek her izin belgesinden
e) 35. maddesine göre verilecek işletme belgesinden (Her
yıl için)

619,15
3.103,60

f) (4842 Sayılı Kanun'un 27. maddesi ile kaldırılmıştır.)
VII- Geçici trafik belgeleri harçları:
a) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine
göre verilecek geçici trafik belgelerinden;
aa) A sınıfı trafik belgelerinden

1.809,50

bb) Diğerlerinden

179,45

b) Karayolu uygunluk belgesi verilmeyen araçlara verilen
izin belgesinden

205,50

Yararlı Bilgiler
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01.01.2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK
GİDER AVANSI TABLOSU
TANIK ASGARİ ÜCBİLİRKİŞİ
TEBLİGAT
RETİ 2 VE
1
ÜCRETİ 3
GİDERİ
TEBLİGAT
GİDERİ
MAHKEME (Taraf sayı- (Her tanık
sının 5 katı
için 15,00
tutarında
TL olmak
olmak
üzere en
üzere taraf
az üç tanık
sayısı iki
olarak )
olarak)

KEŞİF
GİDERİ 4

DİĞER GİDERLER 5

TOPLAM

(TL)

(170,80
TL. Keşif
harcı +
75.- TL
ulaşım
gideri )

(Diğer iş
ve işlemler
için)

(Asgari
olarak)

Sulh Hukuk

70,00

66,00

150,00

245,80

50,00

581,80

İcra Hukuk

70,00

66,00

150,00

245,80

50,00

581,80

Asliye Hukuk

70,00

66,00

250,00

245,80

50,00

681,80

Aile

70,00

66,00

200,00

245,80

50,00

631,80

İş

70,00

66,00

200,00

245,80

50,00

631,80

Kadastro

70,00

66,00

200,00

245,80

50,00

631,80

Tüketici

70,00

66,00

150,00

245,80

50,00

581,80

70,00

66,00

300,00

245,80

50,00

731,80

70,00

66,00

300,00

245,80

50,00

731,80

70,00

66,00

300,00

245,80

50,00

731,80

Fikri ve Sinai Haklar
Hukuk
Asliye Ticaret
Denizcilik
İhtisas

1
2
3
4
5

Tebligat gideri halen 7.-TL.olup, tebligat giderinde değişiklik olduğu takdirde toplam miktar
da değişiklik gösterecektir.
02.10.2012 tarihinden itibaren asgari tanık ücreti 15.- TL'dır. (R.G.02.10.2012/28429)
Bilirkişi ücreti 02.10.2012 tarihinden itibaren herhangi bir artış yapılmadan yeniden tespit
edilmiştir. (R.G.02.10.2012/28429)
01.01.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan (1) sayılı Harçlar Tarifesi’ne göre 2013 yılı için
keşif harcı 170,80 TL'dır. (R.G.01.01.2013/28515)
R.G.02.10.2012/2842
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KONUT KİRA GELİRLERİ İSTİSNA TUTARLARI
YILLAR

İSTİSNA TUTARLARI

2013

3,200 TL

2012

3,000 TL

2011

2,800 TL

2010

2,600 TL

2009

2,600 TL

2008

2,400 TL

2007

2,300 TL

2006

2,200 TL

2005

2,000 TL

2004

1,800 TL

2003

1,500 TL

2002

950 TL

2001

700 TL

YILLARA GÖRE YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI
YILI

ORANI (%)

DAYANAĞI

1990

55.5

207 Sayılı. VUK Gen. Tebliği

1991

54.1

214 Sayılı. VUK Gen. Tebliği

1992

61.5

219 Sayılı. VUK Gen. Tebliği

1993

58.4

223 Sayılı. VUK Gen. Tebliği

1994

107.6

233 Sayılı. VUK Gen. Tebliği

1995

99.5

245 Sayılı. VUK Gen. Tebliği

1996

72.8

252 Sayılı. VUK Gen. Tebliği

1997

80.4

259 Sayılı. VUK Gen. Tebliği

1998

77.8

267 Sayılı. VUK Gen. Tebliği

1999

52.1

279 Sayılı. VUK Gen. Tebliği

2000

56

288 Sayılı. VUK Gen. Tebliği

2001

53.2

301 Sayılı. VUK Gen. Tebliği

2002

59

311 Sayılı. VUK Gen. Tebliği

2003

28.5

325 Sayılı. VUK Gen. Tebliği

2004

11.2

341 Sayılı VUK Gen. Tebliği

2005

9.8

353 Sayılı VUK Gen. Tebliği

2006

7.8

363 Sayılı VUK Gen. Tebliği

2007

7.2

377 Sayılı VUK Gen. Tebliği

2008

12

387 Sayılı VUK Gen. Tebliği

2009

2.2

392 Sayılı VUK Gen. Tebliği

2010

7.7

401 Sayılı VUK Gen.Tebliği

2011

10.26

410 Sayılı VUK Gen.Tebliği

2012

7.8

419 Sayılı VUK Gen.Tebliği

Yararlı Bilgiler
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YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET TABLOSU
16 YAŞINI DOLDURANLAR

16 YAŞINI DOLDURMAYANLAR

RESMİ
GAZETE
YAYIN
TARİHİ VE

YÜRÜRLÜK
TARİHLERİ

GÜNLÜK

AYLIK

GÜNLÜK

AYLIK

40

1.200

34

1.020

60

1.800

50

1.500

110

3.300

70

2.100

180

5.400

120

3.600

333,33

10.000

223

6.690

540

16.200

370

11.100

817,50

24.525

562,50

16.875

1.380

41.400

950

28.500

2.475

74.250

1.710

51.300

4.200

126.000

2.895

86.850

7.500

225.000

5.175

155.250

13.800

414.000

10.125

303.750

26.700

801.000

19.590

587.700

48.300

1.449.000

37.230

1.116.900

83.250

2.497.500

67.950

2.038.500

SAYISI
30.06.1974 /

01.07.1974 -

14931

31.05.1976

31.05.1976 /

01.06.1976 -

15602 M.

31.12.1977

30.12.1977 /

01.01.1978 -

16155

30.04.1979

30.04.1979 /

01.05.1979 -

16624

30.04.1981

16.04.1981 /

01.05.1981 -

17312

31.12.1982

24.12.1982 /

01.01.1983 -

17908

31.03.1984

31.03.1984 /

01.04.1984 -

18358

30.09.1985

25.09.1985 /

01.10.1985 -

18879

30.06.1987

27.06.1987 /

01.07.1987 -

19500

30.06.1988

30.06.1988 /

01.07.1988 -

19858

31.07.1989

27.07.1989 /

01.08.1989 -

20234

31.07.1990

27.07.1990 /

01.08.1990 -

20587

31.07.1991

30.07.1991 /

01.08.1991 -

20945

31.07.1992

28.07.1992 /

01.08.1992 -

21298

31.07.1993

30.07.1993 /

01.08.1993 -

21653

31.08.1994
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10.08.1994 /

01.09.1994 -

22017

31.08.1995

11.08.1995 /

01.09.1995 -

22371

31.07.1996

31.07.1996 /

01.08.1996 -

22713

31.07.1997

31.07.1997 /

01.08.1997 -

23066

31.07.1998

31.07.1997 /

01.08.1998 -

23066

31.12.1998

31.12.1998 /

01.01.1999 -

23570

30.06.1999

31.12.1998 /

01.07.1999 -

23570

31.12.1999

31.12.1999 /

01.01.2000 -

23923

30.06.2000

31.12.1999 /

01.07.2000 -

23923

31.12.2000

22.12.2000 /

01.01.2001 -

24268

30.06.2001

22.12.2000 /

01.07.2001 -

24268

31.07.2001

26.07.2001 /

01.08.2001 -

24474

31.12.2001

29.12.2001 /

01.01.2002 -

24625

30.06.2002

28.06.2002 /

01.07.2002 -

24799

31.12.2002

31.12.2002 /

01.01.2003 -

24980

31.12.2003

139.125

4.173.750

116.250

3.487.500

282.000

8.460.000

236.250

7.087.500

567.000

17.010.000

480.000

14.400.000

1.181.250

35.437.500

997.500

29.925.000

1.594.650

47.839.500

1.355.475

40.664.250

2.602.500

78.075.000

2.212.125

66.363.750

3.120.000

93.600.000

2.652.000

79.560.000

3.660.000

109.800.000

3.120.000

93.600.000

3.960.000

118.800.000

3.375.000

101.250.000

4.665.000

139.950.000

3.965.250

118.957.500

4.898.250

146.947.500

4.164.000

124.920.000

5.598.000

167.940.000

4.758.300

142.749.000

7.400.025

222.000.750

6.290.025

188.700.750

8.362.500

250.875.000

7.107.000

213.210.000

10.200.000

306.000.000

8.550.000

256.500.000

14.100.000

423.000.000

12.000.000

360.000.000

14.805.000

444.150.000

12.600.000

378.000.000

16,29

488,70 YTL

13,86

415,80 YTL

17,70

531,00 YTL

15,00

450,00 YTL

01.01.200430.06.2004
01.07.200431.12.2004
01.01.200531.12.2005
01.01.200631.12.2006

Yararlı Bilgiler
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01.01.200718,75

562,50 YTL

15,89

476,70 YTL

19,50

585,00 YTL

16,38

491,40 YTL

20,28

608,40 YTL

17,18

515,40 YTL

21,29

638,70 YTL

18,02

540,60 YTL

22,20

666,00 TL

18,90

567,00 TL

23.10

693,00 TL

19,65

589,50 TL

24.30 TL

729,00 TL

20,70 TL

621,00 TL

25,35 TL

760,50 TL

21,60 TL

648,00 TL

26,55 TL

796,50 TL

22,65 TL

679,50 TL

27,90 TL

837,00 TL

23,85 TL

715,50 TL

29,55 TL

886,50 TL

25,35 TL

760,00 TL

31,35 TL

940,50 TL

26,85 TL

805,50 TL

32,62 TL

978,60 TL

27,97 TL

839,10 TL

34,05 TL

1.021,50 TL

29,25 TL

877,50 TL

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
31 Aralık
2009
27449

30.06.2010
01.07.2010
31.12.2010

29 Aralık

01.01.2011

2010

30.06.2011

27800

01.07.2011

6.Mükerrer

31.12.2011

30 Aralık

01.01.2012

2011

30.06.2012

28158

01.07.2012
31.12.2012
01.01.2013

29 Aralık
2012
28512

30.06.2013
01.07.2013
31.12.2013
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ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ
ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR.

01.01.2013-30.06.2013
16 YAŞINI DOLDURMUŞ İŞÇİLER İÇİN
ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY)

16 YAŞINI DOLDURMAMIŞ İŞÇİLER İÇİN
ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY)

ASGARİ ÜCRET

978,60

ASGARİ ÜCRET

839,10

SSK PRİMİ % 14

137,00

SSK PRİMİ % 14

117,47

9,79

İŞSİZLİK SİG.FONU % 1
GELİR VERGİSİ %15

51,37

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

73,40

İŞSİZLİK SİG.FONU % 1
(*)

7,43

DAMGA VERGİSİ % 07,59
KESİNTİLER TOPLAMI

205,59

NET ASGARİ ÜCRET

773,01

GELİR VERGİSİ %15

33,59

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

73,40

DAMGA VERGİSİ % 07,59

(**)

165,82

NET ASGARİ ÜCRET

673,28

İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)

ASGARİ ÜCRET

978,60

SSK PRİMİ % 14.5 ( İşveren Payı )

141,90

İŞVERENE TOPLAM MALİYET

6,37

KESİNTİLER TOPLAMI

İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)

İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU % 2

8,39

(***)

ASGARİ ÜCRET

839,10

SSK PRİMİ % 14.5 ( İşveren Payı )

121,67

19,57

İŞVEREN İŞSİZLİK SİG.FONU % 2

16,78

1.140,07

İŞVERENE TOPLAM MALİYET

977,55

KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRETİN HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)

(Not : Kapıcılar, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun
lV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır.)

NET ASGARİ ÜCRETİN HESABI

İŞVERENE MALİYETİ

ASGARİ ÜCRET

978,60

ASGARİ ÜCRET

978,60

SSK PRİMİ % 14

137,00

SSK İŞVEREN PRİMİ % 14.5

141,90

İŞSİZLİK SİG.FONU % 1

9,79

KESİNTİLER TOPLAMI

146,79

NET ASGARİ ÜCRET

831,81

İŞSİZLİK SİG.FONU % 2
İŞVERENE TOPLAM MALİYET

19,57
1.140,07

Not : 5083 Sayılı Kanunun 2. maddesi uyarınca; Türk Lirası değerlerin yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk
Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa
tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmamıştır.
(*) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanununun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece
kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.
(**) Net ele geçen asgari ücrete 73,40 TL asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.
(***) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren
payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için,
SGK primi işveren payı %19,5'dir.
HESAPLAMALAR BİLGİ İÇİNDİR. HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL EDİLMEZ
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KIDEM TAZMİNATI TAVAN MİKTARLARI
TARİHLERİ

MİKTAR (TL/YIL)

YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

MİKTAR (TL/YIL)

01.01.1985 - 30.06.1985

82.820

01.07.1999 - 31.12.1999

345.200.000

01.07.1985 - 31.12.1985

140.300

01.01.2000 - 14.06.2000

506.740.000

01.01.1986 - 30.06.1986

149.450

15.06.2000 - 30.06.2000

558.440.000

01.07.1986 - 31.12.1986

201.600

01.07.2000 - 14.12.2000

587.720.000

01.01.1987 - 30.06.1987

223.200

15.12.2000 - 31.12.2000

646.560.000

01.07.1987 - 31.12.1987

310.200

01.01.2001 - 14.04.2001

646.560.000

01.01.1988 - 30.06.1988

329.00

15.04.2001 - 14.05.2001

663.000.000

01.07.1988 - 31.12.1988

394.800

15.05.2001 - 14.06.2001

730.700.000

01.01.1989 - 14.04.1989

470.000

15.06.2001 - 30.06.2001

768.100.000

15.04.1989 - 30.06.1989

601.600

01.07.2001 - 15.09.2001

807.500.000

01.07.19989 - 14.07.1989

614.400

15.09.2001 - 14.10.2001

835.950.000

15.07.1989 - 31.12.1989

1.049.250

15.10.2001 - 14.11.2001

884.830.000

01.01.1990 - 30.06.1990

1.192.750

15.11.2001 - 14.12.2001

938.330.000

01.07.1990 - 31.12.1990

1.568.000

15.12.2001 - 31.12.2001

978.020.000

01.01.1991 - 30.06.1991

1.969.500

01.01.2002 - 14.05.2002

1.076.400.000

01.07.1991 - 14.07.1991

2.489.600

15.05.2002 - 30.06.2002

1.103.540.000

15.07.1991 - 31.12.1991

3.323.500

01.07.2002 - 30.09.2002

1.160.150.000

01.01.1992 - 14.01.1992

3.385.188

01.10.2002 - 30.09.2002

1.260.150.000

15.01.1992 - 30.06.1992

4.523.225

01.01.2003 - 01.07.2003

1.323.950.000

01.07.1992 - 31.12.1992

4.663.389

01.07.2003 - 31.12.2003

1.389.950.000

01.01.1993 - 30.06.1993

5.917.293

01.01.2004 - 30.06.2004

1.485.430.000

01.07.1993 - 14.07.1993

7.701.460

01.07.2004 - 31.12.2004

1.574.740.000

15.07.1992 - 30.09.1993

8.687.965

01.01.2005 - 31.12.2005

1.648,90 YTL

01.10.1993 - 31.12.1993

8.878.345

01.07.2005 - 31.12.2005

1.727,15 YTL

01.01.1994 - 31.03.1994

9.996.580

01.01.2006 - 30.06.2006

1.770,62 YTL

01.04.1994 - 30.06.1994

11.805.500

01.07.2006 - 31.12.2006

1.857,44 YTL

01.07.1994 - 30.09.1994

13.267.500

01.01.2007 - 30.06.2007

1,960,69 YTL

01.10.1994 - 31.12.1994

13.622.500

01.07.2007 - 31.12.2007

2.030,19 YTL

01.01.1995 - 31.03.1995

14.272.500

01.01.2008 - 30.06.2008

2.087,92 YTL

01.04.1995 - 14.04.1995

16.726.300

01.07.2008 - 31.12.2008

2.173,19 YTL

15.04.1995 - 14.11.1995

18.020.125

01.01.2009 - 30.06.2009

2.260,05 YTL

15.11.1995 - 31.12.1995

19.765.750

01.07.2009 - 31.12.2009

2.365,16 TL

01.01.1996 - 30.06.1996

31.311.650

01.01.2010 - 30.06.2010

2.427,04 TL

01.07.1196 - 31.12.1996

35.176.250

01.07.2010 - 31.12.2010

2.517,01 TL

01.01.1997 - 30.06.199

53.312.500

01.01.2011 - 30.06.2011

2.623,23 TL

01.07.1997 - 31.12.1997

77.219.375

01.07.2011 - 31.12.2011

2.731,85 TL

01.01.1998 - 30.06.1998

104.734.375

01.01.2012 - 30.06.2012

2.805,04 TL

01.07.1998 - 30.09.1998

181.685.00

01.07.2012 - 31.12.2012

3.033,98 TL

01.10.1998 - 31.12.1998

200.625.000

01.01.2013 - 30.06.2013

3.125,01 TL

01.01.1999 - 30.06.1999

286.341.250

01.07.2013 - 31.12.2013

3.218,88 TL
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KIDEM TAZMİNATI FAİZİNİN HESAPLANMASI
Bilindiği gibi, kıdem tazminatı alacağına iş akdinin feshi tarihinden itibaren
en yüksek banka mevduat faizi işletilmesi gerekmektedir. (1475 S.İş K. 14)
Bu hesaplama yapılırken; feshin gerçekleştiği tarihte piyasada bankalarca
fiilen uygulanan en yüksek mevduat faizi oranının esas alınacağı, faizin miktarı konusunda uyuşmazlık doğmuş ise davanın veya icra takibinin taraflarının
bildireceği bankalardan fesih tarihinde fiilen uygulanan faiz oranının sorulmasıyla elde edilecek olan bilgiler doğrultusunda hesaplama yapılacağı yerleşik
Yargıtay uygulamasıdır. (Örnekler: Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 20.9.2006
T.2006/12-594 2006/534 İstanbul Barosu Dergisi İş Hukuku Özel Sayısı 2007/
Eylül Sh.305, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 13.3.2006 T.2006/2522-2006/5088
İstanbul Barosu Dergisi 2006/2 Sh.836, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 21.4.2008
T.2008/5489-2008/8277 İstanbul Barosu Dergisi 2009/4 Sh.2226, Dergimizin
2010/6. sayısında yayımlanan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararları)
Burada önemle üzerinde durulacak olan husus, T.C. Merkez Bankası’nın
bankalardan aldığı bilgilere dayanarak yayımladığı en yüksek mevduat faizi
oranlarının Yargıtay tarafından en yüksek mevduat faizi olarak kabul edilmemesidir.Bu nedenle,az yukarda da belirtildiği gibi kıdem tazminatı faizi hesaplanırken mutlaka herhangi bir bankanın piyasada fiilen verdiği faiz oranı
öğrenilmelidir.
Öte yandan,kıdem tazminatına işletilecek olan en yüksek mevduat faizi hesaplanırken Yargıtay uygulaması doğrultusunda; fesih tarihinde ve fesih tarihini izleyen müteakip senelerin aynı tarihlerinde uygulanan en yüksek mevduat
faizi oranları esas alınarak, birer senelik zaman dilimleri için hesaplama yapılmalıdır. Bir diğer deyişle fesih tarihinden itibaren zaman içinde değişen bütün
faiz oranları dikkate alınarak hesaplama yapılmamalıdır. (Örnekler: Yargıtay
Hukuk Genel Kurulu 10.12.1997 T.1997/12-807 1997/1052 İstanbul Barosu
Dergisi 1998/2 Sh.495 ve yukarıdaki paragrafta belirtilen kararlar)
Fiilen uygulanan faiz oranları bilgilerinin bankalardan getirtilmesi uygulamanın içinde sorun oluşturmakta ve zaman kaybına da yol açmaktadır.
T.C Ziraat Bankası’nın İnternet Sitesi’nde “Geçmiş Dönem Mevduat/ Kredi
Faizi Oranları” başlığı altında bu banka tarafından uygulanan en yüksek mevduat faizi oranları dönemler itibariyle yayımlanmaktadır.
T.C. Ziraat Bankası’nın İnternet Sitesi’nden aldığımız faiz oranları listesini
okurlarımızın bilgilerine sunuyoruz.
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BANKAMIZCA TL
TL MEVDUAT
MEVDUAT HESAPLARINA
HESAPLARINA UYGULANAN
UYGULANAN FAİZ
BANKAMIZCA
FAİZ ORANLARI
ORANLARI
www.ziraatbank.com.tr

UYGULAMA
VADESİZ
TARİHİ
29.11.1994
5

1 AY
VADELİ
58

3 AY
VADELİ
74

6 AY
VADELİ
78

1 YIL VADELİ
90

ENF.+10

06.01.1995
31.03.1995
13.04.1995
17.07.1995
09.11.1995

5
5
5
5
5

68
60
60
55
69

85
78
73
68
76

88
88
78
73
82

95
95
90
85
89

ENF.+10
ENF.+10
ENF.+10
ENF.+10
TEFE+10

05.02.1997
24.07.1997

5
5

64
75

76
80

82
90

89
95

TEFE+10
TEFE+10

17.04.1998
08.06.1998
03.07.1998
09.07.1998
17.09.1998

5
5
5
5
5

73
70
65
65
72

78
75
70
68
75

88
85
80
73
80

93
90
85
80
87

TEFE+10
TEFE+10
TEFE+10
TEFE+10
TEFE+10

13.09.1999
22.10.1999
10.11.1999
25.11.1999
13.12.1999

5
5
5
5
5

67
67
62
62
60

70
70
65
65
55

75
73
68
64
45

82
77
72
60
40

TEFE+10
TEFE+10
TEFE+10
TEFE+10
TEFE+10

05.01.2000
14.01.2000
21.02.2000
12.04.2000
27.04.2000
02.05.2000
31.05.2000
29.06.2000
19.07.2000
25.07.2000
27.07.2000
31.07.2000
07.09.2000
15.09.2000
25.09.2000
04.10.2000
12.10.2000
22.11.2000
28.11.2000

5
5
5
5
5
5
5
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

42
37
37
37
35
35
35
35
35
33
31
28
28
32
32
32
32
32
32

41
36
36
36
34
34
34
34
34
32
31
28
28
32
32
32
32
32
32

40
35
35
35
34
34
34
34
34
32
30
27
27
31
31
31
31
31
31

42
35
35
35
33
33
33
33
33
31
28
26
26
30
30
30
30
30
30

TEFE+2
TEFE+2
TEFE+2
TEFE+2
TEFE+2
TEFE+2
TEFE+2
TEFE+2
TEFE+2
TEFE+2
TEFE+2
TEFE+2
TEFE+2
TEFE+2

27.07.2000
0
31
31
30
31.07.2000
0
28
28
27
07.09.2000
0
28
28
27
15.09.2000
0
32
32
584
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25.09.2000
0
32
32
31
04.10.2000
0
32
32
31
12.10.2000
0
32
32
31
22.11.2000
0
32
32
31
28.11.2000
0
32
32
31
08.12.2000
0
32
32
31
19.12.2000
0
32
32
31
08.01.2001
16.01.2001
22.01.2001
29.01.2001
09.02.2001
27.02.2001
22.03.2001
24.04.2001
30.04.2001
02.05.2001
03.05.2001
15.05.2001
17.05.2001

0
0
0
0
0
0
5
5
5
5
5
5
3

32
32
32
32
32
95
90
95
88
85
80
75
70

32
32
32
32
32
55
90
90
86
83
78
73
68

31
31
31
31
31
40
70
70
70
70
65
60
60

28
TEFE+2
26
TEFE+2
26
TEFE+2
30
1 • Yıl:TEFE+2
2013
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
40
70
70
70
70
65
60
60
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BANKAMIZCA TL
BANKAMIZCA
TL MEVDUAT
MEVDUAT HESAPLARINA
HESAPLARINA UYGULANAN
UYGULANAN FAİZ
FAİZ ORANLARI
ORANLARI

UYGULAMA
VADESİZ
TARİHİ
18.05.2001
3
18.06.2001
3
25.06.2001
3
16.10.2001
3
18.10.2001
3
25.10.2001
3
02.11.2001
3
16.11.2001
3

1 AY
VADELİ
67
64
66
65
65
61
61
59

3 AY
VADELİ
67
65
65
63
63
62
61
58

6 AY
VADELİ
60
60
60
59
59
62
60
58

1 YIL VADELİ
60
60
60
59
59
62
60
58

11.01.2002
06.03.2002
13.03.2002
15.03.2002
20.03.2002
28.03.2002
09.04.2002
16.04.2002
17.04.2002
24.04.2002
01.05.2002
19.06.2002
31.10.2002
12.11.2002
20.11.2002

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

57
56
55
54
53
51
49
49
48
47
45
47
45
43
41

56
56
55
54
53
51
49
49
48
47
45
47
45
43
42

56
56
55
54
53
51
51
49
48
47
45
47
45
43
43

56
56
55
54
53
51
51
49
48
47
45
47
45
43
43

09.01.2003
24.03.2003
25.04.2003
22.05.2003
05.06.2003
17.07.2003
07.08.2003
02.09.2003
15.09.2003
19.09.2003
08.10.2003
16.10.2003

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

42
43
40
39
36
34
32
31
30
28
26
24

43
44
41
40
37
35
33
32
31
29
27
25

44
45
42
41
38
35
33
31
30
28
26
24

44
45
42
41
38
35
33
31
30
28
26
24

07.01.2004
06.02.2004
18.03.2004
21.12.2004

1
1
1
1

22
21
19
19

23
22
20
19

22
21
19
18

22
21
19
18

02.09.2003
3
31
32
31
15.09.2003
3
30
31
30
19.09.2003
3
28
29
28
08.10.2003
3
26
27
586
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16.10.2003
3
24
25
24

31
30
28
126
• Yıl: 2013
24

07.01.2004
06.02.2004
18.03.2004
21.12.2004

1
1
1
1

22
21
19
19

23
22
20
19

22
21
19
18

22
21
19
18

03.01.2005
21.02.2005
09.03.2005
13.10.2005
27.10.2005

1
1
1
1
1

18
17
16
15
15

18
17
16
15
15

17
16
15
15
15

17
16
15
15
15

16.02.2006
16.03.2006
27.06.2006

1
1
1

15
14
15

15
14
15

15
14
15

15
14
15

02.04.2007

1

15

15

15

15

12.05.2008
08.09.2008

1
0

15
15

15
15

15
15

15
15

19.01.2009
09.02.2009
23.02.2009
23.03.2009

0
0
0
0

13
12,25
11,50
11,00

13
12,25
11,50
11,00

13
12,25
11,50
11,00

13
12,25
11,50
11,00
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BANKAMIZCA TL
BANKAMIZCA
TL MEVDUAT
MEVDUAT HESAPLARINA
HESAPLARINA UYGULANAN
UYGULANAN FAİZ
FAİZ ORANLARI
ORANLARI

UYGULAMA
VADESİZ
TARİHİ
20.04.2009
0
27.05.2009
0
08.07.2009
0
29.07.2009
0
12.08.2009
0
31.08.2009
0
24.09.2009
0
06.10.2009
0
19.10.2009
0

1 AY
VADELİ
10,50
10,25
9,75
9,50
9,00
8,50
8,25
8,00
7,75

3 AY
VADELİ
10,50
10,25
9,75
9,50
9,00
8,50
8,25
8,00
7,75

6 AY
VADELİ
10,50
10,25
9,75
9,50
9,00
8,50
8,25
8,00
7,75

10,50
10,25
9,75
9,50
9,00
8,50
8,25
8,00
7,75

1 YIL VADELİ

11.01.2010
04.10.2010

0
0

7,50
7,00

7,50
7,00

7,50
7,00

7,50
7,00

03.01.2011
28.03.2011
07.09.2011

0
0
0

6,25
6,00
5,75

6,50
6,25
6,00

6,50
6,50
6,00

6,75
7,00
6,00

03.12.2012

0

5,50

5,75

5,75

5,75
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BANKAMIZCA
USD CİNSİ
DÖVİZ
TEVDİAT
HESAPLARINA
UYGULANAN FAİZ
BANKAMIZCA
USD
CİNSİ
DÖVİZ TEVDİAT
HESAPLARINA
UYGULANAN FAİZ
ORANLARI - www.ziraatbank.com.tr
ORANLARI
Uygulama Tarihi

Vadesiz

1 Ay

3 Ay

6 Ay

1 Yıl

25.01.1984
24.10.1985

7,00%

8,00%

9,00%

10,00%

7,00%

7,50%

8,00%

8,50%

20.01.1986

7,00%

7,25%

7,50%

7,75%

14.11.1988

5,00%

7,00%

7,25%

7,50%

7,75%

09.10.1989

3,00%

5,00%

6,00%

6,50%

7,00%

06.08.1990

3,00%

5,00%

6,00%

6,50%

7,00%

01.10.1990

3,00%

6,00%

6,50%

7,00%

7,50%

11.12.1990

3,00%

6,00%

7,00%

7,50%

8,00%

11.01.1991

2,00%

2,00%

7,00%

7,50%

8,00%

18.11.1991

2,00%

2,00%

6,00%

6,50%

7,00%

18.12.1991

1,00%

1,00%

4,00%

5,00%

5,50%

02.03.1992

1,00%

1,00%

3,50%

4,00%

4,50%

01.04.1993

0,50%

1,00%

2,50%

3,00%

3,50%

01.07.1994

0,00%

0,00%

2,00%

2,50%

3,00%

01.08.1996

0,00%

1,00%

3,00%

4,00%

4,50%

15.07.1997

0,00%

2,00%

4,50%

6,00%

6,50%

15.08.1997

0,00%

3,00%

6,25%

6,75%

7,25%

04.01.1999

0,00%

3,00%

6,25%

6,75%

7,25%

11.12.2000

0,00%

6,00%

6,25%

6,75%

7,25%

06.09.2001

0,00%

5,50%

5,75%

6,00%

6,25%

09.10.2001

0,00%

4,00%

4,25%

4,50%

4,75%

16.10.2001

0,00%

4,00%

4,25%

4,50%

4,75%

25.10.2001

0,00%

3,50%

3,75%

4,00%

4,25%

16.11.2001

0,00%

3,00%

3,25%

3,75%

4,00%

13.12.2001

0,00%

2,50%

3,00%

3,50%

3,75%

10.04.2002

0,00%

2,00%

2,75%

3,25%

3,50%

12.08.2002

0,00%

2,00%

2,75%

3,25%

3,50%

15.01.2003

0,00%

2,00%

2,75%

3,25%

3,50%

23.01.2004

0,00%

2,00%

2,75%

3,25%

3,50%

23.09.2004

0,00%

2,00%

2,75%

3,25%

3,50%

24.11.2004

0,00%

2,00%

2,25%

2,50%

3,00%

16.02.2006

0,00%

2,00%

2,25%

2,50%

3,00%

13.07.2006

0,00%

2,50%

3,00%

3,50%

4,00%

02.04.2007

0,00%

2,50%

3,00%

3,50%

4,00%

01.11.2007

0,00%

2,50%

3,00%

3,25%

3,25%

28.01.2009

0,00%

2,25%

2,25%

2,25%

2,25%

20.08.2009

0,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

14.10.2009

0,00%

1,50%

1,50%

1,75%

1,75%
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BANKAMIZCA
DEM VE
EUR CİNSİ
CİNSİ DÖVİZ
DÖVİZ TEVDİAT
TEVDİAT HESAPLARINA
BANKAMIZCA DEM
VE EUR
HESAPLARINA
UYGULANAN
FAİZ ORANLARI
- www.ziraatbank.com.tr
UYGULANAN
FAİZ ORANLARI
Uygulama Tarihi

Vadesiz

1 Ay

3 Ay

6 Ay

25.01.1984

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

24.10.1985
20.01.1986
14.11.1988
09.10.1989
06.08.1990
01.10.1990
11.12.1990
11.01.1991
18.11.1991
18.12.1991
02.03.1992
01.04.1993
01.07.1994
01.08.1996
15.07.1997
15.08.1997
*04.01.1999
11.12.2000
06.09.2001
09.10.2001
16.10.2001
25.10.2001
16.11.2001
13.12.2001
10.04.2002
12.08.2002
15.01.2003
23.01.2004
23.09.2004
24.11.2004
16.02.2006
13.07.2006
02.04.2007
01.11.2007
28.01.2009
20.08.2009
14.10.2009

4,50%
4,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
1,00%
1,00%
0,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

5,00%
4,25%
4,00%
2,50%
4,00%
5,00%
5,00%
2,00%
2,00%
1,00%
1,00%
1,00%
0,50%
1,50%
2,50%
3,25%
3,25%
3,25%
3,25%
3,25%
4,00%
3,50%
3,00%
2,50%
2,50%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
2,00%
2,00%
2,25%
2,25%
2,25%
2,25%
2,00%
1,50%

5,50%
4,50%
4,25%
3,00%
5,00%
6,00%
7,00%
7,00%
7,00%
6,00%
6,00%
5,50%
5,00%
3,50%
4,50%
4,50%
4,50%
4,50%
4,50%
4,50%
4,25%
3,75%
3,25%
3,00%
3,00%
3,25%
3,25%
3,25%
3,25%
2,50%
2,50%
2,50%
2,50%
2,50%
2,50%
2,00%
1,50%

6,00%
4,75%
4,50%
3,50%
5,50%
7,00%
8,00%
8,00%
8,00%
7,00%
7,00%
6,50%
6,50%
4,00%
5,00%
5,25%
5,25%
5,25%
5,25%
4,75%
4,50%
4,00%
3,75%
3,50%
3,50%
3,50%
3,50%
3,50%
3,50%
2,50%
2,50%
2,75%
2,75%
2,75%
2,50%
2,00%
1,75%

1 Yıl

4,75%
4,50%
6,50%
7,50%
9,00%
9,00%
9,00%
8,00%
7,50%
7,00%
7,00%
4,50%
5,50%
5,75%
5,75%
5,75%
5,75%
5,00%
4,75%
4,25%
4,00%
3,75%
3,75%
3,75%
3,75%
3,75%
3,75%
2,75%
2,75%
3,00%
3,00%
3,00%
2,75%
2,00%
1,75%
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GELİR VERGİSİ TARİFESİ (2013)
10.700 TL’ye kadar

%15

26.000 TL’nin 10.700 TL’si için 1.605 TL, fazlası

%20

60.000 TL’nin 26.000 TL’si için 4.665 TL fazlası

%27

60.000 TL’den fazlasının 60.000 TL'si için 13.845 TL fazlası

%35

GELİR VERGİSİ TARİFESİ (2013) (ÜCRETLİLER) (GVK TEBLİĞİ 284)
10.700 TL’ye kadar

%15

26.000 TL’nin 10.700 TL’si için 1.605 TL, fazlası

%20

94.000 TL'nin .26.000 TL’si için 4.665 TL, fazlası

%27

94.000 TL’den fazlasının 94.000 TL’si için 23.025 TL, fazlası

%35

Yararlı Bilgiler
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HUKUKUMUZDA PARASAL SINIRLAR
(6100 sayılı HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU’NA GÖRE)
Düzenleyen: Av. Orhan YILMAZ
01.10.2011'den
önce açılan davalarda

Açıklama

Senetle / Tanıkla İspat

2.500,00

(6100 sayılı HMK.md.200)

Temyiz / Kesinlik

1.820,00

(*) ( BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ GÖREVE
BAŞLAYINCAYA KADAR DEĞİŞİKLİK YOKTUR )
(1086 sayılı HUMK.md.427/2)

Temyiz - İcra Mahkemeleri

5.240,00

( ** ) ( BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ GÖREVE
BAŞLAYINCAYA KADAR DEĞİŞİKLİK YOKTUR)

Karar Düzeltme

11.100,00

(*) ( BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ GÖREVE
BAŞLAYINCAYA KADAR DEĞİŞİKLİK YOKTUR )
(1086 sayılı HUMK.md.440)

Mürafaa

18.560,00

(*) ( BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ GÖREVE
BAŞLAYINCAYA KADAR DEĞİŞİKLİK YOKTUR )
(1086 sayılı HUMK.md.438/1)

(*) YARGI HİZMETLERİNİN HIZLANDIRILMASI AMACIYLA BAZI 		
KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kanun No. 6217 Kabul Tarihi: 31/3/2011
(Resmi Gazete: 14.04.2011 tarih 27905 sayılı)
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 Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemeleri'nin Kuruluş,
Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun geçici 2. maddesi uyarınca Resmî Gazete'de
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 aleyhine temyiz yoluna başvurulmuş olan kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar 1086 Sayılı
Kanun'un 26/9/2004 tarihli ve 5236 Sayılı Kanun'la yapılan değişiklikten önceki 427
ilâ 454 üncü madde hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
(3) Bu Kanun'da bölge adliye mahkemelerine görev verilen hallerde bu mahkemelerin göreve başlama tarihine kadar 1086 Sayılı Kanun'un bu Kanuna aykırı
olmayan hükümleri uygulanır.
(**) İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kanun No. 5311 Kabul Tarihi: 02/03/2005
MADDE 29. İcra ve İflâs Kanunu'na aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 7. Bölge adliye mahkemelerinin, 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 göreve başlama tarihinden önce verilen kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar İcra ve İflâs Kanunu'nun
bu Kanun'la yapılan değişiklikten önceki temyiz ve karar düzeltmeye ilişkin hükümleri uygulanır.
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YASAL FAİZ ORANLARI
01.07.2003 - 31.12.2003 arası için

184 gün

%50

01.01.2004 - 30.06.2004 arası için

181 gün

%43

01.07.2004 - 01.05.2005 arası için

300 gün

%38

01.05.2005 - 31.12.2005 arası için

240 gün

%12

01.01.2006 - 31.12.2006 arası için

365 gün

%9

01.01.2007 - 31.12.2007 arası için

365 gün

%9

01.01.2008 - 31.12.2008 arası için

365 gün

%9

01.01.2009 - 31.12.2009 arası için

365 gün

%9

01.01.2010 - 31.12.2010 arası için

365 gün

%9

01.01.2011 - 31.12.2011 arası için

365 gün

%9

----

%9

01.01.2012 - --

(6100 Sayılı Hukuk Muhakemesi Kanunu’nun Yürürlüğe Girmesinden Sonra)
HUKUKUMUZDA SÜRELER
Mahkeme

Cevap+Cevaba
Cevap+İkinci
Cevap

Bilirkişi
Raporuna
İtiraz

İht. Tedbir
/Yürütmenin
Durdurulması
Kararına
İtiraz

Temyiz
Tefhim

1

Tebliğ

Temyize
Cevap

Karar
Düzeltme

Karar
Düzeltmeye
Cevap

Asliye Hukuk

İki Hafta

İki Hafta

Bir Hafta

15 Gün

10 Gün

15 Gün

15 Gün

Asliye Ticaret

İki Hafta

İki Hafta

Bir Hafta

15 Gün

10 Gün

15 Gün

15 Gün

2

15 Gün

15 Gün

Temyiz
Dilekçesinin
Reddi
Kararının
Temyizi

7 Gün
7 Gün
3

7 Gün

Sulh

İki Hafta

İki Hafta

Bir Hafta

8 Gün

10 Gün

İş

İki Hafta

İki Hafta

Bir Hafta

8 Gün

8 Gün

10 Gün

Tüketici

İki Hafta

İki Hafta

Bir Hafta

---

15 Gün

10 Gün

15 Gün

15 Gün

7 Gün

Aile

İki Hafta

İki Hafta

Bir Hafta

---

15 Gün

10 Gün

15 Gün

15 Gün

7 Gün

Fikri - Hukuk

İki Hafta

İki Hafta

Bir Hafta

---

15 Gün

10 Gün

15 Gün

15 Gün

7 Gün

İcra - Hukuk

İki Hafta

İki Hafta

10 Gün

10 Gün

10 Gün

10 Gün

10 Gün

7 Gün

İdare

30 Gün

İki Hafta

7 Gün

30 Gün

30 Gün

15 Gün

30 Gün

7 Gün

Vergi

30

İki Hafta

7 Gün

30 Gün

30 Gün

15 Gün

30 Gün

7 Gün

7 Gün

(1)
Bölge
Adliye
Mahkemeleri’nin
Resmî
Gazete’de
ilan
edilecek
göreve
başlama
tarihine
kadar,
1086
Sayılı
Kanun’un
temyize
ilişkin
yürürlükteki
hükümlerinin
uygulanmasına 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 )

Yararlı Bilgiler
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Ocak

9.68

6.08

12.81

1.14

8.89

11.11

Şubat

10.08

5.94

12.63

1.20

9.23

10.96

Mart

10.63

5.95

11.99

1.63

9.36

10.79

Nisan

11.01

6.39

10.65

2.52

9.17

10.72

Mayıs

10.95

7.20

8.96

3.50

9.21

10.57

Haziran

10.09

8.39

7.34

4.30

9.42

10.24

Temmuz

9.03

9.76

5.47

5.33

9.59

9.88

Ağustos

8.29

10.68

4.19

6.18

9.76

9.33

Eylül

7.77

11.29

3.22

6.89

10.03

8.60

Ekim

7.23

12.03

2.20

7.71

10.26

7.80

Kasım

6.75

12.56

1.37

8.27

10.72

6.98

Aralık

6.31

12.72

1.23

8.52

11.09

6.09

Ocak

0.42

0.23 0.58 2.36 0.38

0.80 0.29 1.85 0.41 0.56

Ocak

0.42

0.23 0.58 2.36 0.38 0.80 0.29 1.85 0.41

0.56

Şubat

2.56

1.17 1.66 1.72 -0.09

1.29 -0.34 1.45 0.73 0.56

Şubat

3.00

1.40 2.25 4.13 0.29 2.11 -0.06 3.32 1.14

1.13

Mart

3.17

0.29 1.94 1.22 0.36

0.96 1.10 0.58 0.42 0.41

Mart

6.26

1.70 4.24 5.40 0.65 3.09 1.05 3.93 1.57

1.55

Nisan

4.50

0.65 2.35 0.61 0.08

1.68 0.02 0.60 0.87 1.52

Nisan

11.04

2.35 6.69 6.04 0.73 4.82 1.07 4.55 2.45

3.09

Mayıs

2.12 -0.05 -1.15 0.15 0.53

1.49 0.64 -0.36 2.42 -0.21

Mayıs

13.39

2.30 5.47 6.20 1.27 6.38 1.71 4.17 4.93

2.87

Haziran

0.32

0.94 -0.50 0.01 -1.49 -0.36 0.11 -0.56 -1.43 -0.90

Haziran 13.76

3.27 4.93 6.21 -0.24 6.00 1.83 3.59 3.43

1.95

0.58 0.25 -0.48 -0.41 -0.23

Temmuz 15.18

2.54 4.77 6.18 -0.56 6.61 2.08 3.09 3.00

1.71

Ağustos -2.34

0.42 1.15 1.76 0.26 -0.24 -0.30 0.40 0.73 0.56

Ağustos 12.49

2.97 5.98 8.05 -0.30 6.35 1.78 3.50 3.75

2.28

Eylül

-0.90

0.62 0.51 1.55 1.03

0.45 0.39 1.23 0.75 1.03

Eylül

11.48

3.60 6.52 9.72 0.72 6.83 2.18 4.77 4.53 -3.34

Ekim

0.57

0.28 1.21 1.60 0.17

2.60 2.41 1.83 3.27 1.96

Ekim

12.11

3.90 7.80 11.48 0.90 9.60 4.64 6.69 7.95

5.36

Kasım

-0.03

1.29 -0.31 0,65 1.66

0.83 1.27 0.03 1,73 0.38

Kasım

12.08

5.24 7.47 12.20 2.58 10.52 5.96 6.72 9.82

5.76

Aralık

-3.54

0.66 1.31 1.00 0.12 -0.41 0.53 -0.30 0.58 0.38

Aralık

8.11

Ocak

6.44 7.90 6.30 10.80 11.13 8.17 9.50 8.19 4.90 10.61

Ocak

6.08 12.81 1.14 8.89 11.11 8.61 10.54 6.16 8.28 6.95

Şubat

8.15 6.43 6.82 10.87 9.15

9.10 7.73 10.13 4.16 10.43

Şubat

5.94 12.63 1.20 9.23 10.96 8.53 10.41 6.38 7.76 7.48

Mart

10.50 3.46 8.58 10.08 8.22

9.15 7.89 9.56 3.99 10.43

Mart

5.95 11.99 1.63 9.36 10.79 8.40 10.29 6.53 7.29 8.02

Nisan

14.56 -0.35 10.42 8.21 7.65

9.66 6.13 10.19 4.26 11.14

Nisan

6.39 10.65 2.52 9.17 10.72 8.33 9.98 6.87 6.79 8.59

Mayıs

16.53 -2.46 9.21 9.63 8.06 10.74 5.24 9.10 7.17

8.28

Mayıs

7.20

8.96 3.50 9.21 10.57 8.47 9.49 7.20 6.64 8.68

Haziran 17.03 -1.86 7.64 10.19 6.44 10.61 5.73 8.37 6.24

8.87

Haziran

8.39

7.34 4.30 9.42 10.24 8.64 9.08 7.41 6.47 8.89

Temmuz 18.41 -3.75 8.24 10.34 6.13 12.06 5.39 7.58 6.31

9.07

Temmuz 9.76

5.47 5.33 9.59 9.88 9.07 8.52 7.59 6.37 9.11

Ağustos 14.67 -1.04 9.03 11.00 4.56 11.77 5.33 8.33 6.65

8.88

Ağustos 10.68

4.19 6.18 9.76 9.33 9.43 7.99 7.83 6.24 9.29

Eylül

12.49 0.47 8.91 12.15 4.03 11.13 5.27 9.24 6.15

9.19

Eylül

11.29

3.22 6.89 10.03 8.65 9.76 7.52 8.16 6.00 9.53

Ekim

13.29 0.19 9.92 12.58 2.57 11.99 5.08 8.62 7.66

7.80

Ekim

12.03

2.20 7.71 10.26 7.80 10.12 6.95 8.45 5.93 9.53

Kasım

12.25 1.51 8.17 13,67 3.60 10.76 5.53 7.29 9,48

6.37

Kasım

12.56

1.37 8.27 10.72 6.98 10.31 6.53 8.59 6.13 9.26

8.11 5.93 8.87 13.33 2.45 10.06 6.53 6.40 10.45 6.16

Aralık

12.72

1.23 8.52 11.09 6.09 10.44 6.25 8.57 6.47 8.89

Temmuz 1.25 -0.71 -0.16 -0.03 -0.31

Aralık

5.93 8.87 13.33 2.45 10.06 6.53 6.40 10.45 6.16

YİTİRDİKLERİMİZ
NAKİLLER / AYRILMALAR

YİTİRDİKLERİMİZ
Baromuzun 2183 sicil sayısında kayıtlı
Av. CELALETTİN GİRDİVAN
14/11/2012 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1919 yılında Erzurum'da doğmuş, 1942 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun
olmuş, stajını Baromuzda yaparak, 1949 yılında Baromuz
levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 9193 sicil sayısında kayıtlı
Av. ÖMER ATTİLA
16/11/2012 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1945 yılında Elazığ'da doğmuş, 1973 yılında
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş,
stajını Baromuzda yaparak, 1974 yılında Baromuz levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 11521 sicil sayısında kayıtlı
Av. SÜMER ONGUN
18/11/2012 tarihinde vefat etmiştir.
Merhume 1937 yılında Ankara'da doğmuş, 1961 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 1962 yılında Ankara Barosu'nda mesleğini ifaya başlamış, 1979 yılında Ankara Barosu'ndan naklen Baromuz
levhasına kaydolmuştur.
Merhumeye Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
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Baromuzun 5735 sicil sayısında kayıtlı
Av. AHMET CELİLOĞLU
27/11/2012 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1930 yılında Elazığ'da doğmuş, 1954 yılında
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş,
stajını Baromuzda yaparak, 1966 Elazığ Barosu'ndan
naklen Baromuz levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 10091 sicil sayısında kayıtlı
Av. ŞAHABETTİN BAKIRSAN
02/12/2012 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1920 yılında Erzurum'da doğmuş, 1944 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun
olmuş, stajını Baromuzda yaparak, 1977 yılında Baromuz
levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 10352 sicil sayısında kayıtlı
Av. TURGUT KURAN
02/12/2012 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1924 yılında İskenderun'da doğmuş, Yargıtay
Üyeliği'nden emekli olarak, 1976 yılında Baromuz levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
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Baromuzun 30569 sicil sayısında kayıtlı
Av. AKTAN ATAKAV
02/12/2012 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1940 yılında Siirt'de doğmuş, 1969 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş,
stajını Baromuzda yaparak, hakimlikten emekli olarak
2005 yılında Baromuz levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 2104 sicil sayısında kayıtlı
Av. MEHMET NUR ÖLMEZ
04/12/2012 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1922 yılında Üsküdar'da doğmuş, 1943 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun
olmuş, stajını Baromuzda tamamlayarak 1949 yılında Baromuza kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 3444 sicil sayısında kayıtlı
Av. AHMET ERTUĞRUL ADALI
06/12/2012 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1924 yılında Heybeli'de doğmuş, 1953 yılında
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş,
stajını Baromuzda yaparak, 1954 yılında Baromuz levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
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Baromuzun 3790 sicil sayısında kayıtlı
Av. NUH ATEŞÖZ
09/12/2012 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1924 yılında Konya'da doğmuş, 1954 yılında
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş,
stajını Baromuzda yaparak, 1956 yılında Baromuz levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
Baromuzun 12872 sicil sayısında kayıtlı
Av. ADNAN SEKİZKÖK
10/12/2012 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1923 yılında Trabzon'da doğmuş, 1951 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, stajını Baromuzda yaparak, 1983 yılında Baromuz
levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
Baromuzun 7178 sicil sayısında kayıtlı
Av. HASAN BALİ BİRDEN
11/02/2012 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1940 yılında Üsküdar'da doğmuş, 1970 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun
olmuş, stajını Baromuzda yaparak, 1972 yılında Baromuz
levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
Baromuzun 15106 sicil sayısında kayıtlı
Yrd. Doç. Dr. GÜRHAN YAHYAOĞLU
16/12/2012 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1964 yılında Ankara'da doğmuş, 1986 yılında
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş,
stajını Baromuzda yaparak, 1988 yılında Baromuz levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Yitirdiklerimiz / Nakiller / Ayrılmalar

601

Baromuzun 4245 sicil sayısında kayıtlı
Av. ÖZHAN GÜRKAN
16/12/2012 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1927 yılında Bergama'da doğmuş, 1951 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, stajını Baromuzda yaparak, 1958 yılında Baromuz
levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
Baromuzun 6717 sicil sayısında kayıtlı
Av. FİLİZ İNANÇ
28/12/2012 tarihinde vefat etmiştir.
Merhume 1941 yılında Manisa'da doğmuş, 1967 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 1970 yılında Baromuza kaydolmuştur.
Merhumeye Tanrı’dan rahmet,
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

kederli ailesine

ve

Baromuzun 12254 sicil sayısında kayıtlı
Av. AHMET KARAMAN
08/01/2013 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1954 yılında Boyabat'ta doğmuş, 1978 yılında
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş,
stajını Baromuzda yaparak, 1981 yılında Baromuz levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
Baromuzun 5321 sicil sayısında kayıtlı
Av. ORHAN BAYRAMOĞLU
11/01/2013 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1935 yılında Pazar'da doğmuş, 1962 yılında
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş,
stajını Baromuzda yaparak, 1964 yılında Baromuz levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
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NAKİLLER - I

Sıra No

Sicil No

Adı

Soyadı

Hareket Tarihi

Nakil Baro

1

37595

BURÇİN

CEYLAN

09.11.2012

BURSA BAROSU

2

39459

TÜLAY

AKYÜZ

09.11.2012

BURSA BAROSU

3

41462

BİLGEHAN

09.11.2012

TEKİRDAĞ BAROSU

4

33841

NURDAN

15.11.2012

ÇANAKKALE BAROSU

5

36801

ŞEHNAZ

YAĞCI
PAMAK ÖZTOPRAK
AYBAR

15.11.2012

İZMİR BAROSU

6

41044

GÜLŞAH

GÖKALP

15.11.2012

KIRKLARELİ BAROSU

7

43621

OSMAN SEFA

UZUNER

15.11.2012

KOCAELİ BAROSU

8

17480

BİRCAN

YETİMOĞLU

22.11.2012

MUĞLA BAROSU

9

19675

İBRAHİM

KARATAŞ

22.11.2012

AMASYA BAROSU

10

23861

İBRAHİM

OKUYAN

22.11.2012

HATAY BAROSU

11

35335

ZİYA

PARLAKYILDIZ

22.11.2012

DİYARBAKIR BAROSU

12

36598

HEDİYE

ÖZKAN ZENGİN

22.11.2012

DENİZLİ BAROSU

13

36863

CEREN

KARAKAŞ

22.11.2012

MUĞLA BAROSU

14

39101

MÜRSEL

EKİCİ

22.11.2012

DİYARBAKIR BAROSU

15

40484

EMRE

AYKIN

22.11.2012

MUĞLA BAROSU

16

41421

AYDAN

KAŞLI

22.11.2012

MUĞLA BAROSU

17

41664

KADİR

KÜTÜK

22.11.2012

ERZİNCAN BAROSU

18

41695

MUSTAFA EDİZ

YILDIRIM

22.11.2012

HATAY BAROSU

19

43326

GİZEM

ÇELİK

22.11.2012

ANKARA BAROSU

20

28831

ALİ ANIL

YALÇINKAYA

29.11.2012

SAMSUN BAROSU

21

29790

MEHMET ÇAĞRI

ÇUHADAR

29.11.2012

ANKARA BAROSU

22

30733

ERDAL

IŞIK

29.11.2012

ANKARA BAROSU

23

35922

ÇAĞLA DENİZ

FELAMUR

29.11.2012

İZMİR BAROSU

24

39065

EMİN

GÖKŞENLİ

29.11.2012

KOCAELİ BAROSU

25

42834

SİBEL

BALIKESİR BAROSU

43805

SEVCAN

27

43870

HAMDİ CEMAL

EFE
DALAN LOSTUVALI
YILMAN

29.11.2012

26

29.11.2012

İZMİR BAROSU

29.11.2012

İZMİR BAROSU

28

25913

BEYZEN

TUNÇ TURGUT

06.12.2012

KAYSERİ BAROSU

29

36829

SEDA

ERDUN

06.12.2012

KÜTAHYA BAROSU

30

39770

TAHSİN

HATİPOĞLU

06.12.2012

SAKARYA BAROSU

31

39913

ARİFE

GÜLTEN

06.12.2012

KOCAELİ BAROSU

32

42250

SEYİT AHMET

06.12.2012

BURSA BAROSU

33

42606

ŞEYMA

06.12.2012

İZMİR BAROSU

34

38059

EMİNE

DOĞRU
UZUNKAYA
ERTÖZ
KILIÇ

20.12.2012

KONYA BAROSU

35

41437

EFE

TANAY

20.12.2012

ANKARA BAROSU

36

41634

SİNEM

EVLİYAOĞLU

20.12.2012

MALATYA BAROSU

37

41919

HATİCE

BACIK

20.12.2012

ANKARA BAROSU

38

43225

CEREN PINAR

AYDIN

20.12.2012

ANKARA BAROSU

39

30551

EMİNE NUR

ÇÖLLER

28.12.2012

BALIKESİR BAROSU

40

34489

GÖKAY

YALÇIN

28.12.2012

KONYA BAROSU

41

36905

DUYGU

ERYILMAZ ERTAN

28.12.2012

MUĞLA BAROSU

42

40140

İREM

YALÇINER

28.12.2012

HATAY BAROSU

43

42247

İBRAHİM HALİL

KARAKAYA

28.12.2012

ŞANLIURFA BAROSU

44

42972

TUĞÇE

ÖZBAY

28.12.2012

KOCAELİ BAROSU

45

43074

CEMİL

HANÇER

28.12.2012

ŞANLIURFA BAROSU
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NAKİLLER - II
Sıra No

Sicil No

Adı

Soyadı

Hareket Tarihi

Nakil Baro

46

44160

MEHMET

47

35163

MERVE

ÇETİNER

28.12.2012

DİYARBAKIR BAROSU

EFE

03.01.2013

48

35947

BOLU BAROSU

ZEYNEP

AYDEMİR

03.01.2013

SAMSUN BAROSU

49
50

36585

OĞUZKAN

GÜZEL

03.01.2013

ANKARA BAROSU

38316

ZEYNEP

TAŞÇI

03.01.2013

ANTALYA BAROSU

51

41888

ÖZGÜR

52

43576

NURBANU

TAŞÇI

03.01.2013

ANTALYA BAROSU

DURAN

03.01.2013

53

44320

ŞİLAN

ÇORUM BAROSU

KARABULUT

03.01.2013

DİYARBAKIR BAROSU

54

23184

METİN

KIRMIZITAŞ

10.01.2013

ANTALYA BAROSU

55

24455

MELTEM

HASGÜL

10.01.2013

TEKİRDAĞ BAROSU

56

31689

PELİN

VURAL

10.01.2013

KONYA BAROSU

57

33766

SİNE

ERKILIÇ

10.01.2013

İZMİR BAROSU

58

37302

SUAT

AKBAŞ

10.01.2013

MARDİN BAROSU

AYRILMALAR
Sıra No

Sicil No

Adı

Soyadı

Hareket Tarihi

1

24225

2

42074

MÜRVET

BAŞCI

15.11.2012

FATİH

ALKAN

3

15.11.2012

29693

ŞANVER

KESKİN

22.11.2012

4

40190

ABDURRAHİM

ÖZEN

22.11.2012

5

41361

HAYRETTİN

UYSAL

22.11.2012

6

43857

BARIŞ

DEMİRSATAN

29.11.2012

7

28812

KERİM ORAY

ATİLLA

06.12.2012

8

29927

ERDEM

ATEŞAĞAOĞLU

06.12.2012

9

36091

ALPEREN FATİH

GÜRGÖZELER

06.12.2012

10

37289

SERAP

ÖZSOY

06.12.2012

11

38488

MERT

AKTAN

06.12.2012

12

6282

RASİM

ÖZ

20.12.2012

13

36162

DEMET

AKKOÇ

20.12.2012

14

41027

ÇİĞDEM SERRA

DURAN

20.12.2012

15

41939

MUSA

KARCI

20.12.2012

16

11863

SADIK

KURU

28.12.2012

17

24718

ELİF

TÜRK

28.12.2012

18

25047

AVNİ

EMİRLER

28.12.2012

19

25417

FATMA

KÜÇÜKKAVRUK

28.12.2012

20

29167

DEVRİM ÖZGE

KINKIT

28.12.2012

21

4956

KADRİ NUR

ANOL

03.01.2013

22

9899

HÜSEYİN

ULUS

03.01.2013

23

11596

ADNAN

UĞURLU

03.01.2013

24

13261

GÖKÇEN

KÜL

03.01.2013

25

43031

GÜLKIZ

DÜĞEROĞLU

03.01.2013

26

5518

ZEKİ MAZHAR

YEMLİHAOĞLU

10.01.2013

27

12045

KEMALETTİN

HALICI

10.01.2013

KAVRAM DİZİNİ

KAVRAMLARA GÖRE ARAMA DİZİNİ
-AAÇILMAMIŞ SAYILMA............................................................................... 440
ADRES KAYIT SİSTEMİNDE GÖRÜNEN ADRESE TEBLİGAT................... 404
ALTI AYLIK KIDEM................................................................................... 462
ANAYAPININ YIKILMASI............................................................................ 434
ARAÇ İŞLETENİN SORUMLULUĞU.......................................................... 349
ARSA PAYLARININ TESPİTİ...................................................... 434, 435, 437
AVUKAT BÜROSUNDA GEÇEN HİZMETLER............................................ 449
AVUKATLIK ÜCRETİ................................................................................. 393
AYNEN TAKSİM......................................................................................... 354
-BBABALIĞIN TESPİTİ................................................................................. 342
BAKİYE SÖZLEŞME ÜCRETİ.................................................................... 411
BANKANIN SORUMLULUĞU..................................................................... 400
BANKA ŞUBESİNDE KAYBOLAN ÇEK....................................................... 399
BAŞKA BİR İŞYERİNDE ÇALIŞMA............................................................. 379
BEKLETİCİ MESELE................................................................................. 357
BELİRLİ SÜRELİ SÖZLEŞME................................................................... 411
BİRDEN FAZLA PARSELLER İÇİN AÇILAN DAVA..................................... 417
BOŞANMA SEBEBİ................................................................................... 343
-C/ÇCEBRİ İCRA TEHDİTİYLE ÖDEME........................................................... 403
ÇEK İPTALİ............................................................................................... 425
ÇEKİŞMESİZ YARGI.......................................................... 325, 425, 426, 432
ÇEKTE ZAMANAŞIMI................................................................................ 402
ÇELİŞKİLİ RAPORLAR.............................................................................. 304
ÇİFT İMZAYLA TEMSİL............................................................................. 324
ÇOCUĞUN ERGİN KILINMASI.................................................................. 426
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-D-

DAVADA DEFİ YOLUYLA TENKİS TALEBİ................................................ 344
DAVADA GÖREV............................................................................... 398, 423
DAVA HARCI............................................................................................. 441
DAVALARIN TEFRİKİ................................................................................ 447
DAVALI KADININ GERÇEK İKAMETGAHI................................................. 340
DAVANIN TEFRİKİ.................................................................................... 417
DAVA ŞARTI.............................................................................................. 372
DEĞER GÜNCELLEMESİ HESABI............................................................ 413
DELİL İKAMESİ AVANSI........................................................................... 372
DENKLEŞTİRİCİ ADALET İLKESİ............................................................. 413
DEPREM İÇİN GÜÇLENDİRME................................................................. 438
DİNLENME ARALARI................................................................................ 304
DOKTOR VE HASTANENİN SORUMLULUĞU........................................... 414
DURUŞMA SAATİ...................................................................................... 424
-EEĞİTİM DÖNEMİ....................................................................................... 462
EVLENEN KADIN...................................................................................... 379
-FFASILALI ÇALIŞMA................................................................................... 462
FAZLA ÇALIŞMADA İSPAT........................................................................ 304
FESHİN SON ÇARE OLMASI..................................................................... 464
FESİH VE SONUÇLARI............................................................................. 421
FİİLEN ÇALIŞILMAYAN KAMPANYA DÖNEMİ........................................... 393
-GGEÇERSİZ BOŞANMA............................................................................... 340
GERÇEK ÜCRET....................................................................................... 445
GEREKÇELİ KARARIN VE KISA KARARIN TAŞIMASI
GEREKEN HÜKÜMLER............................................................................. 383
GİDER AVANSI.................................................................................. 372, 416

Kavram Dizini
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GİDER AVANSININ TAMAMLANMASI........................................................ 406
GİRİŞ BİLDİRGESİ.................................................................................... 446
GÖREVLİ MAHKEME........................................................ 425, 426, 427, 428
GÜÇLÜ DELİL.......................................................................................... 389
GÜNDE YİRMİDÖRT SAAT ÇALIŞMA........................................................ 376
-HHAFİF KUSUR.......................................................................................... 414
HAK DÜŞÜMÜ SÜRESİ............................................................................. 320
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE.................................................................... 389, 446
HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI............................................................ 310
HAKLI FESİH............................................................................................ 456
HAK SAHİBİ.............................................................................................. 435
HAKSIZ FESİH.......................................................................................... 411
HAKSIZ TAHRİK........................................................................................ 473
HAYSİYETSİZ HAYAT OLGUSU................................................................ 343
HAZİNENİN SORUMLULUĞU................................................................... 298
HESAPLAMA YÖNTEMİ............................................................................. 376
HESAP YÖNTEMİ...................................................................... 289, 435, 437
HİZMET TESPİTİ.............................................................. 320, 393, 445, 446
HİZMET TESPİTİ DAVASI......................................................................... 447
-İİHBAR ÖNELİ.................................................................................... 289, 367
İHBAR ÖNELİ İÇİNDE İKİNCİ FESİH......................................................... 367
İHTİYATİ TEDBİR KARARINA İTİRAZIN REDDİ......................................... 360
İLAMIN İCRASI.......................................................................................... 366
İMAR DURUMU......................................................................................... 357
İMAR PLANI.............................................................................................. 352
İMAR PLANI UYGULAMALARI................................................................... 351
İMAR UYGULAMASI.................................................................................. 337
İNSAN ÖLDÜRME SUÇU........................................................................... 473
İNTERNET HESABI................................................................................... 400
İŞ ARAMA İZNİ.......................................................................................... 289
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İŞÇİLİK ALACAKLARI................................................................................ 327
İŞÇİNİN İŞYERİNİN BAŞKA KISIMLARINDA ÇALIŞTIRILMASI İMKANI.....464
İŞÇİNİN ÜCRETSİZ İZİNE ÇIKARILMASININ SONUÇLARI........................ 368
İŞÇİYİ NAKİL YETKİSİ............................................................................... 456
İŞE İADE DAVASINDA GEÇERLİ NEDEN.................................................. 454
İSİM DEĞİŞİKLİĞİ..................................................................................... 427
İCRANIN GERİ BIRAKILMASI.................................................................... 402
İŞLETEN KAVRAMI................................................................................... 349
İŞÇİLİK HAKLARI DAVASI......................................................................... 447
İŞE İADE DAVASI.............................................................................. 460, 462
İSTİNABE YOLUYLA YAPILAN İŞLEMLER................................................ 416
İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET.................................................................. 418
İŞVERENİN FESHİ.................................................................................... 367
İŞYERİNDE YENİ YAPILANMA................................................................... 460
İŞYERİ SİGORTA POLİÇESİ...................................................................... 396
İZLENECEK YÖNTEM............................................................................... 346
-KKAİM BEDEL İLKESİ................................................................................. 337
KAMU DÜZENİ.......................................................................................... 423
KAMULAŞTIRMA....................................................................................... 351
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