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YAYIN KURULU'NDAN

SAVCI'NIN ÖLÜMÜ
İstanbul
Adliyesi
Çağlayan
Yerleşkesi, gerek mimarisi gerekse
de çevreye olan uyumu nedeniyle
Türkiye’deki Kamu binaları arasında yıldızı parlayan yapılardandır.
Avukatlar olarak bu Adliye’de
yargısal faaliyetlerdeki rolümüzü eksiksiz şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Adliyede bulunan birden çok
kapıdan giriş olanağını sağlanması,
koridorlar arasındaki kolay geçiş
ve asansör seçeneklerine eşlik eden
merdivenler zamana karşı yarışan
İstanbul Avukatları için paha biçilemez önemde.
Gelgelelim Adliye içerisinde görevini yerine getiren Cumhuriyet
Savcısı Mehmet Selim Kiraz meslektaşımız, açık güvenlik zafiyeti sonucunda şehit edildi. Adliye tarihimize derin yara açan bu sarsıcı olay,
yalnız hukuk camiasını değil, tüm
Ülkeyi de derinden etkiledi. Acımız
büyük. Başta ailesi ve sevenleri olmak üzere hepimizin başı sağ olsun.
Yaşanan olayda ve ihmali bulunanlar arasında avukatların hiç kusuru
en ufak katkıları olmamasına karşın,
olayın sorumluluğu adeta avukatların
üzerine atılmaya çalışıldı.
Adliyeye avukatların girişi engellendi. Türlü zorluklar çıkarıldı. Üst
araması teşebbüsünde bulunuldu.
Oysa Yasa maddesi açıktı. Avukatlık
Kanunu m. 58 gereği, Ağır ceza
mahkemesinin görev alanına giren
bir suçtan dolayı suçüstü hali dışında avukatın üzeri aranamaz.
Adalet Sarayı’ndaki yoğunluk
büyük kent olmanın verdiği kalabalıklar bir güvenlik gereksinimini de
beraberinde getiriyor elbette.

Sultanahmet Adliyesi polislerce güvenliği sağlanan ve elim olayların çok da yaşanmadığı bir yer
idi. Ancak Hükümet tasarrufu ile
Çağlayan Adliyesi’ndeki güvenliği
özel güvenlik şirketlerinin sağladığını gördük, daha doğrusu sağlayamadığını…
Kapıdan her girildiğinde her dakika değişen başka deneyimsiz güvenlik elemanlarının bulunduğunu
görüyoruz.
Savcımızı şehit edenler, Adliyeye
hakim cübbesi ile de girebilirlerdi.
Öyle bir durumda Hakimleri suçlamak ne derece yanlışsa bu olayda da
avukatları suçlamak ve avukatların
üzerini aramaya çalışmak o derece
hatalı bir davranıştır.
Çağdaş bir ülkede böylesine bir
olay yaşansaydı Adalet Bakanı istifa
eder, güvenlik zaafında sorumluluğu
bulunanlar hukuken hesap verirlerdi.
Bizim gibi hukukun işletilmesinin lüks olduğu ülkelerde ise sorumlular asla hesap vermez; sadece halkı sakinleştirecek popülist yollara
başvurulur. Şehit savcımızın adının
adliyeye verilmesi gibi…
Oysa sorumluların yargı önünde
hesap vermesinin sağlanması büyük
olasılıkla hem Savcımızın ailesi hem
de Kamuoyu için daha bir anlamlı
olacaktı.
Olmadı.
***
Yeni yayınlarda daha güzel günlerde buluşmak dileği ile…
Yayın Kurulu

YAZILAR

6572 SAYILI YASA'NIN CEZA YARGILAMA
YASASI'NDA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER
Prof. Dr. Süheyl DONAY1
A. Genel olarak
“Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” adını taşıyan bu yasa
Resmi Gazetenin 12.12.2014 tarih ve 29203 Mükerrer sayılı nüshasında
yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun teklifi olarak TBMM sunulan bu
teklif Adalet ve Kalkınma Partili bazı milletvekilleri tarafından imzalanmıştır.
Bilindiği üzere Ceza Yargılama Yasanın uygulanmasında, temeli 5271
sayılı “Ceza Muhakemesi Kanunu” teşkil etmektedir. Bu yasa esas itibarı
ile 04.12.2004 tarihinde kabul edilmiş ve Resmi Gazete'nin 17.12.2004
tarih ve 25673 tarihli nüshasında neşredilmiştir. Bununla beraber bu
yasa neşrolunduktan sonra, bazı eksiklikler fark edilmiş ve 5328 sayılı
Yürürlük Yasasının 19. maddesi ile yürürlüğü 1 Haziran 2005'te olanaklı
hale gelmiştir. Bu süre zarfında yasada bazı değişikler ve eklemeler yapılmıştır. Böylece uygulamaya henüz konulmamış bir yasada ilk kez değişiklik yapılmıştır. Bununla beraber bu yasa günümüze kadar özellikle torba
yasa sisteminin uygulanması ile birlikte, birçok değişikliklere tabi olmuştur. Bu yasalarla da onlarca değişiklik yapılmıştır. Elbette temel bir yasa
olan Ceza Yargılama Yasası'nda bu kadar sık değişiklik yapılması bazen
özensizlikten, bazen de sosyal ve toplumsal nedenlerdeki değişikliklerden
kaynaklanmıştır. Son değişiklik ise, yazımıza konu teşkil eden 6572 sayılı
yasa ile yapılmıştır.
Bu şekilde temel yasalardan olan bu yasalarda, her gereksinim duyulduğunda değişiklik yapılması hem yasaların iç insicamını bozmuş, hem
de yasanın ilk yapılışında ve daha sonra kısa sürelerde noksanların ve hataların bulunduğu bizzat yasa koyucu tarafından ikrar edilmiş olmaktadır. Elbette yasalar hayat boyu sürede hiç değişmeyecek metinler değildir.
Sosyal değişikliklerin oluşması halinde her yasada değişiklik yapılabilir.
Ancak bu değişikliklerin her olguda ve sık bir biçimde yapılması doğru
değildir. Özellikle temel yasalarda yasa koyucunun oluşabilecek sosyal
olguları önceden öngörmek sureti ile uzun ömürlü hükümler getirmesi
gerekir. Aksi takdirde her toplumsal olgularda yasaların değiştirilmesi
söz konusu olacaktır.
1

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Ceza Yargılama Hukuku Ana
Bilim Dalı Başkanı
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Uygulamada torba yasa denen sistemle yeni yasalar yapılması veya yasalarda değişiklik yapılması bu konuda torba yasanın ne olduğunun açıklanmasına gerektirmektedir. Genelde temel yasalarda yapılan değişiklikler TBMM’ İç Tüzüğünde yer almaktadır. TBMM içtüzüğün 91. maddesine
göre bu yasaların nitelikleri belirlenmiştir. Buna göre:
Temel kanunlar
a) Bir hukuk dalını sistematik olarak bütünü ile ve kapsamlı olarak
değiştirecek biçimde genel ilkeleri içermesi; kişisel veya toplumsal yaşamın büyük bir bölümünü ilgilendirmesi; kendi alanındaki özel kanunların dayandığı temel kavramları göstermesi, özel kanunlar arasında uygulamada ahenk sağlaması, düzenlediği alan yönünden bütünlüğünün ve
maddeler arasındaki bağlantıların korunması zorunluluğunun bulunması; önceki yasalaşma evrelerinde de özel görüşme ve oylama usulüne bağlı
tutulması gibi özellikleri taşıyan kanunları ve iç tüzüğü bütünü ile veya
kapsamlı olarak değiştiren veya yürürlüğe koyan tasarı veya tekliflerin genel kurulda bölümler halinde görüşülmesini ve her bölümün en çok otuz
maddeyi geçmemek kaydı ile hangi maddelerden oluşacağına hükümetin
esas komisyonunun veya gurupların teklifi, danışma kurulunun oybirliği
ile önerisi üzerine genel kurulca karar verilebilir. Bu takdirde bölümler,
maddeler okunmaksızın maddenin görüşülmesindeki usule göre ayrı ayrı
görüşülür ve bölümdeki maddeler ayrı ayrı oylanır. Milletvekilleri tarafından Anayasaya aykırılık önergeleri dâhil madde üzerinde iki önerge
verilebilir. Ancak, her siyasi parti grubuna mensup milletvekillerinin
birer önerge verme hakkı saklıdır.”
Görüleceği gibi torba yasa olarak isimlendirilen bu sistemin, Tüzüğün deyimiyle temel yasaların TBMM İç Tüzüğünde yeri vardır. Ancak
bu sisteme başvurabilmek için yasaların toplumsal yaşamı ilgilendiren
temel yasalardan, başka bir deyişle Tüzükte öngörülen tipteki yasalar türünden olması gerekir. Ancak bu tür sistemde ve uygulamada tüzükte
nitelikleri öngörülmeyen yasalar da torba yasaya katılmaktadır. Bununla
beraber uygulamada bu sistem, yasaların çabuk bir şekilde yasalaşması
için özellikle son dönemlerde sık sık başvurulan bir yoldur. Bunun en
önemli sakıncası birçok yasanın kamuoyu tarafından öğrenilmesinin güçlüğü olarak karşımıza çıkmasıdır. Bunun dışında bu kadar çeşitli yasanın
bir arada yasalaşması bireylerin hatta hukukçuların bile bu yasaları takip
etmelerini adeta olanaksız hale sokmaktadır.
B. Anayasamız ve Ceza Yargılama Hukuku
Bilindiği üzere Anayasamızın “Anayasanın Bağlayıcılığı ve Üstünlüğü”
başlığını taşıyan 11.maddesi: Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve
yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan
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temel hukuk kurallarıdır.” hükmünü içermektedir. Böylece Anayasa, tüm
hukuk kurallarının üstünde olup, hiçbir düzenleme buna aykırılık teşkil
edemez. Ayrıca Anayasa hükümleri yasama, yürütme ve yargı organlarını
da bağlamaktadır.
Bunun yanında 9. madde yargı yetkisinin bağımsız mahkemeler tarafından kullanılacağını öngörerek, bu bağımsızlığın hiçbir şekilde engellenemeyeceğini belirtmektedir. Anayasamız bağımsızlıktan söz etmesine
rağmen, yargı erki için açıkça tarafsızlık kavramını kullanmamaktadır.
Gerçekten bağımsızlık ile beraber yargının tarafsız olması da gerekir. İşte
bu tarafsız olma ilkesi yasalara bırakılmıştır. Örneğin taraflı bir yargıcın
davaya bakamayacağı yasalarda öngörülmüştür. Bununla beraber bağımsız bir yargıç, aynı zamanda da tarafsız olacağından veya olması gerektiğinden bu kavrama Anayasada yer verilmemesi çok önemli bir eksiklik
değildir. Başka bir deyişle tarafsızlık yargıçlığın doğal bir niteliğidir.
Gerçekte bağımsız ve de tarafsız mahkeme kavramı Anayasamızın 2.
maddesinde düzenlenen hukuk Devleti ilkesinin de bir sonucudur. Bu
açıdan bağımsız ve tarafsız mahkeme demokratik ve sosyal hukuk Devlet
ilkesinin doğal bir görünümüdür.2 Bununla beraber Anayasamızın “Mahkemelerin Bağımsızlığı” başlığı altında yargıçların görevlerinde bağımsız
olacaklarını açıkça belirlemiştir. Ancak Anayasamız mahkemelerin ve
yargıçların bağımsızlığından söz ederken savcılardan söz etmemiştir. Bağımsızlık aynı zamanda tarafsızlığı da içerdiğinden kanaatimizce burada bu iki kavramı birlikte anlamak gerekir. Şunu söylemek de olanağı
vardır. Muhakeme kavramı içinde savcılık da yer aldığına göre bunların
da bağımsız olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Ceza Yargılama Yasasından Adalet Bakanların savcılara talimat veren hükmün kaldırılmasından
sonra buraya savcıların da dâhil edilmesi olanağı vardır. Elbette yargıçlık
ve savcılık makamlarının teminatlı olması da bu kapsam içinde mütalaa edilmelidir. Bu nedenledir ki yargıç ve savcıların azledilemeyeceği ve
Anayasada öngörülen yaştan önce emekliye ayrılamayacakları Anayasamızın 139. maddesinde ifadesini bulmuştur. Bu açıdan ileride yapılması
düşünülen Anayasa değişiklikleri hep bu ilkeleri ilerletmeli ve özellikle
yargıç ve de savcı güvencesini ve tarafsızlığını ileriye götüren hükümleri
içermelidir.
2

Nitekim Anayasa Mahkememiz de E.2008/, K.2010/42 sayı ve 26.02.2010 tarihli kararında “Anayasanın 2. maddesinde belirtilen hukuk Devleti, insan haklarına dayanan ve
özgürlükleri koruyup güçlendiren, eylem ve işlemleri hukuka uygun olan, her alanda
adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren Anayasa ya aykırı durum
ve tutumlardan kaçınan hukuku tüm Devlet organlarına egemen kılan yasa koyucunun
da bozamayacağı temel hukuk ilkeleri bulunduğu bilincinde olan devlettir”.içtihadında
bulunmuştur.
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Genelde Anayasamızın 38. maddesi “Suç ve Cezalara İlişkin Esaslar”
başlığı altında gerek genel ceza hukuku ve gerekse de Ceza Yargılama
hukukuna ilişkin temel esasları içermektedir. Örneğin “suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz” cümlesi kişilerin mahkemenin kesinleşen hükmüne kadar suçlu olarak nitelendirilemeyeceği
evrensel hükmünü getirmiştir. Masumluk ilkesi veya masumiyet karinesi
olarak isimlendirilen de bu ilkeye göre kim olursa olsun kesin hükümle
mahkûm olana kadar masum sayılır ve bu ilkenin getirdiği kurallardan
yararlanır. Nitekim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 2 Haziran 2009
tarihli Borovsky/Slovakei kararında buna değinmiş ve bir kimsenin bir
suç nedeniyle yargılanması sırasında ona suçlu işlemi yapılmasının masumluk karinesini ihlal edeceği sonucuna varmıştır. AİHM kararlarının
bu konuda çok titiz kararlar verdiğini de belirtmek isteriz.3 Bir başka
deyişle masumiyet karinesinin de adil yargılamanın bir parçası olduğu
kabul edilmektedir.
Yine aynı maddede, yasalara aykırı olarak elde edilmiş bulguların kanıt olarak kabul edilemeyeceğini; hiç kimsenin yakınlarını suçlayacak beyanda bulunmaya ve bu yolda kanıt göstermeye zorlanamayacağını belirlemiştir. Böylece hukuka uygun kanıt elde etme kavramını anayasal bir
hüküm haline getirmiştir.
Bu maddenin dışında Anayasamız Ceza yargılama hukukunun uygulanmasına dolayısı ile adil yargılanmaya ilişkin bir takım anayasal ilkeleri
de hüküm altına almıştır. Bunların önemli gördüğümüz bazılarını aşağıda
ifade edeceğiz. Bu genel düzenlemenin yanında yukarıda da belirttiğimiz
gibi Anayasamız özellikle Ceza yargılamasına ilişkin önemli bazı özel hükümleri de getirmiştir.
Örneğin 9. madde, ”Yargı yetkisi Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır.” hükmü ile mahkemelerin bağımsız olduğunu ve hiçbir
makam ve merciden hüküm verirken talimat almayacağını ve kararlarını
hiçbir etki altında kalmadan, yargıçların hukuka ve kendi vicdanlarına
göre vereceğini öngörmektedir. Anayasamız bu konuda 138. maddesinde ayrıntılı bir biçimde konuyu düzenlemiştir. Örneğin mahkemelerin
3

Mahkeme, genel kural olarak, sunulan ve toplanan delilleri değerlendirmenin ulusal
mahkemelerin işi olduğunu, Mahkeme’nin görevinin ise yargılamanın bir bütün olarak
adil olup olmadığını saptamak olduğunu hatırlatır. Bu görev, ceza davalarında masumiyet karinesine uyulmasını da içerir. 6. Madde 2. fıkra, diğer hususların yanı sıra,
bir mahkeme heyetinin görevini yaparken işe sanığın isnat edilen suçu işlemiş olduğu
konusunda bir önyargıyla başlamamasını gerektirir; ispat yükü iddia makamındadır;
var olan her tür kuşku sanık lehinde yorumlanmalıdır ( Barberà, Messegué ve Jabardo-İspanya davası ,). Yani, ispat yükünün iddia makamından savunmaya aktarıldığı durumda masumiyet karinesi çiğnenmiş demektir ( John Murray-Birleşik Krallık davası)
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bağımsız olacağını belirttikten sonra, biraz yukarıda da ifade ettiğimiz
gibi hiçbir makam ve merciin veya kişinin mahkeme ve yargıçlara talimat
ve emir veremeyeceğini belirtmiştir. Ayrıca görülmekte olan bir dava konusunda Yasama Meclisinde görüşme yapılamayacağı gibi, herhangi bir
beyanda da bulunulamayacağını öngörmüştür. 139. maddesinde ise bağımsızlığın kapsamı içine yargıçlık ve savcılık güvencesini de koymuştur.
15. madde ise mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar kimsenin suçlu
sayılamayacağını belirtmek sureti ile ancak kesinleşmiş yargı kararı ile
bir kişinin suçlu olarak belirleneceğini hüküm altına almıştır.
Herkesin yasa önünde eşit olduğu evrensel hukuk kuralı da Anayasamızın 10. maddesinde düzenlenmiştir. Böylece ırk, dil, din, cinsiyet
ayrımı yapılmayıp, herkesin yargı organı önünde eşit muameleye tabi olacakları belirtilmiştir.4 Ancak aşağıda da belirttiğimiz gibi bu eşitlik aynı
hukuki durumda olanlar için söz konusu olacaktır. Yine Anayasamızın
36. maddesi herkesin meşru vasıta ve yollardan yararlanmak sureti ile
davacı ve davalı olarak iddia ve savunmada bulunmaya hakkının bulunduğunu belirtmiştir.5

4

Nitekim Anayasa Mahkememiz de yukarıda belirttiğimiz E.2008/38, K.2010/39 sayılı
kararında aynen: “maddesinde öngörülen eşitlik ilkesi hukuksal durumları aynı olan
için söz konusudur. Bu ilke eylemli Anayasamızın 10. değil hukuksal eşitlik öngörülmektedir. Eşitlik ilkesinin amacı, aynı durumda olan kişilerin aynı işleme bağlı tutulmasını sağlamak ve kişilere yasa karşısında ayırım yapılmasını ve ayrıcalık tanınmasını
önlemektir. Bu ilkeyle aynı durumda olan kimi kişi ve topluluklara ayrı kurallar uygulayarak yasa karşısında eşitliğin ihlali yasaklanmıştır. Yasa önünde eşitlik herkesin
her yönden aynı kurallara bağlı tutulacağı anlamına gelmez. Durum ve konumlarındaki
özellik, kimi kişiler ya da topluluklar için değişik kuralları öngörebilir. Aynı hukuksal
kurallar aynı, ayrı hukuksal durumlar farklı kurallara tabi tutulursa Anayasanın öngördüğü eşitlik ilkesi ihlal edilmiş olmaz.”şeklinde karar vermiştir.
5 Anayasa Mahkememizin 2013/23,2013/123 sayı ve 31.10.2013 tarihli kararında : İtiraz
konusu kurala ilişkin yasama belgelerinde, tarım ve orman işçilerinin çok farklı alanları ilgilendirmesi nedeniyle ortak bir tanım altına alınamadığı, ülkede faaliyet gösteren
tarım işletmelerinin büyük çoğunluğunun aile işletmeleri olduğu, tabii şartlara bağlı
olarak genellikle mevsimlik çalıştıkları, istihdamlarına yönelik tam ve doğru bilgilere
ulaşılamadığı belirtilmektedir. Bu nedenlerle yasa koyucunun ancak 50’den fazla çalışanı olan işyerlerinin süreklilik ve kontrol edilebilirlik nitelikleri gereği İş Kanunu
kapsamına alınabildikleri, bunun dışındaki tarım ve orman işyeri ve işletmelerinde İş
Kanunu hükümlerinin uygulanamayacağını öngördüğü anlaşılmaktadır Tarım ve orman iş ve işçilerinden, çalışma farklılıkları ve koşulları nedeniyle bir bütün halinde İş
Kanunu kapsamına alınmayan istisnai haller kapsamında kalanlara 6098 sayılı Türk
Borçlar Kanunu’nun hizmet sözleşmesine ilişkin hükümlerinin uygulanacağı açıktır.
Kanun koyucunun tarım ve orman işyeri veya işletmelerinin kendine özgü farklılıklarını gözeterek 50’den az (50 dâhil) işçi çalıştıran yerleri farklı kategoride ele alıp farklı
hukuki düzenlemelere tabi kılmasında eşitlik ilkesine aykırı bir yön bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, itiraz konusu kural Anayasa’nın 10. maddesine aykırı değildir.
İptal isteminin reddi gerekir. Şeklinde içtihat etmiştir.
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a. Adil yargılanma hakkı

Aynı maddenin içinde bulunan “Adil yargılanma” hakkı ise kanaatimizce en önemli haklardan biridir. Avrupa İnsan Hakları sözleşmesinin
6. maddesi tamamen bu konuya ayrılmıştır. Önemine binaen bu maddeyi
aynen aşağıda aktarmaktayız.
“1. Herkes, gerek medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgili nizalar,
gerek cezai alanda kendisine yöneltilen suçlamalar konusunda karar
verecek olan, yasayla kurulmuş bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından davasının makul bir süre içinde, hakkaniyete uygun ve açık
olarak görülmesini istemek hakkına sahiptir. “6
Hüküm açık oturumda verilir; ancak, demokratik bir toplumda genel
ahlak, kamu düzeni ve ulusal güvenlik yararına, küçüklerin korunması
veya davaya taraf olanların özel hayatlarının gizliliği gerektirdiğinde
veya davanın açık oturumda görülmesinin adaletin selametine zarar
verebileceği bazı özel durumlarda, mahkemenin zorunlu göreceği ölçüde, duruşmalar dava süresince tamamen veya kısmen basına ve dinleyicilere kapalı olarak sürdürülebilir.
2. Bir suç ile itham edilen herkes, suçluluğu yasal olarak sabit oluncaya kadar suçsuz sayılır.
3. Her sanık en azından aşağıdaki haklara sahiptir:
a) Kendisine yöneltilen suçlamanın niteliği ve nedeninden en kısa
zamanda, anladığı bir dille ve ayrıntılı olarak haberdar edilmek;
b) Savunmasını hazırlamak için gerekli zamana ve kolaylıklara sahip olmak;
c) Kendi kendini savunmak veya kendi seçeceği bir savunmacının
yardımından yararlanmak ve eğer savunmacı tutmak için mali olanaklardan yoksun bulunuyor ve adaletin selameti gerektiriyorsa, mahkemece görevlendirilecek bir avukatın para ödemeksizin yardımından
yararlanabilmek;
d) İddia tanıklarını sorguya çekmek veya çektirmek, savunma tanıklarının da iddia tanıklarıyla aynı koşullar altında çağırılmasının ve
dinlenmesinin sağlanmasını istemek;
e) Duruşmada kullanılan dili anlamadığı veya konuşamadığı takdirde bir tercümanın yardımından para ödemeksizin yararlanır.”
6

Nitekim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de Geffre/Fransa davasında dava açmak isteyen kişilerin mahkemeye ulaşmada açık, pratik ve etkili olanaklara sahip olmasını,
uygulamadaki belirsizliklerin tarafların mahkemeye erişimlerine zarar verdiği için hak
ihlaline karar vermiştir.
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Görüleceği gibi sözleşmenin 6. maddesinde yer alan adil yargılama
hakkına ilişkin kurallar, Anayasamızın 36. maddesinde açıkça ifadesini
bulduktan sonra çeşitli maddelerinde dağınık bir şekilde olsa da yer almaktadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tercümandan yararlanmayı
da geniş bir biçimde yorumlamıştır. Örneğin 19.12.1989 tarihli Kamasinski/Avusturya davasında “6. maddenin 3-e paragrafında belirtilen... bir
tercümanın yardımından para ödemeksizin yararlanma hakkı, sadece asliye mahkemesi duruşmalarında yapılan sözlü ifadeler için değil,
aynı zamanda belgeler ve duruşma öncesi işlemler için de geçerlidir.”
Hükmünü vermiştir.” Bununla beraber yüksek mahkeme 24.09.2002 tarihli Cuscanı/İngiltere davasında “Mahkeme’nin kararından, başvuranın
Fransa’da doğduğu ve eğitim gördüğü ve yargılamanın yürütüldüğü
Fransızca dilini anlamak ve konuşmakta hiçbir sıkıntısının olmadığı
açıktır. AİHS’nin 6. maddesinin 3-e paragrafında yer alan bir tercümanın yardımından para ödemeksizin yararlanma hakkı, açıkça, sanığın
mahkemenin kullandığı dili anlayamadığı veya konuşamadığı durumlarda geçerlidir.” demek sureti ile konuşulan dili anlayıp anlamadığının
da araştırılmasını öngörmüştür.
Her ne kadar Anayasamızda açık bir şekilde yer almamakla birlikte
davaların makul bir süre içinde bitirilmesi de adil yargılamanın temel
öğelerinden birisidir. Nitekim Anayasa Mahkememiz de bu yönde birçok
karar vermiştir. Örneğin Anayasa Mahkemesine yapılan bir Bireysel başvuruda, Yüksek Mahkemenin 1. Bölümü, 02.07.2013 tarihli kararında
hem uzun yargılama süresinin, hem de tutukluluk süresinin makul ve
yasal süreleri aşmayacağına karar vermiştir. Elbette tutuklama gibi önlemlerin ancak zorunlu hallerde ve olanaklar ölçüsünde kısa tutulması
da gereklidir. Nitekim AİHM birçok kararında olduğu gibi örnek olarak
verdiğimiz Neumeister/Avusturya davasında makul sürenin gözaltına
alınmasından başlayıp, yargılama ve tutuklulukta da bunu aramaktadır.
Hatta bu durumlarda iç hukuk yollarının tüketilmiş olmasını da aramamaktadır.
Anayasamızda ayrıntılı bir şekilde yer almasına rağmen 2010 Ocak ayı
itibarı ile adil yargılanma hakkının ihlali iddiası ile Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesine Türkiye aleyhine bu konuda açılmış 657 dava bulunmaktadır. Bu davalardan 204’ü dostane çözüm ile bitirilirken, sadece 46’sında
ihlal olmadığı sonucuna varılmıştır. Kalanlar hakkında Türkiye aleyhine
karar verilmiştir. Bu açıdan adil yargılama hakkının sadece yasalarda yer
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alması önemli olmakla beraber içeriğinin uygun bir şekilde anlaşılması
bu kavramın nitelendirilmesinde etkili olacaktır. Adil yargılamanın niteliğine gerekçede de yer verilmiştir.7
aa) Adil yargılamanın, sadece yargılama evresini değil, soruşturma evresini de kapsadığını belirtmemiz gerekir. Nitekim Anayasa Mahkemesi
bir bireysel başvuruda, 1. Bölümü 02.10.2013 tarihli kararında konuyu
tartışmış ve adil yargılama ilkelerinin savcılık soruşturmasında da geçerli
olduğunu ancak bireysel başvuruda bulunanın bunu ispat edici kanıtlar
ileri sürmediğini beyan etmiştir.
bb)Bilindiği üzere, adil yargılamanın en önemli öğelerinden birisi silahların eşitliğidir. Silahların eşitliği tarafların yani iddia eden taraf ile
hakkında suç isnat edilen tarafın aynı haklara sahip olmasıdır. Bu açıdan
soruşturma veya kovuşturma evresinde savcıya veya katılan varsa ona
tanınan haklar aynen şüpheliye de tanınmalıdır. Örneğin iddia makamı
savunmanın bilgisi olmadan bazı kanıtları mahkemeye sunarsa bu silahların eşitliği ilkesine aykırı olur. Nitekim AİHM Zahirovic /Hırvatistan, davasında bu yolda karar vermiştir. Örneğin avukatın tutuklu sanıkla görüşme hakkının sınırlanmaması gerekir. Böyle bir sınırlama silahların
eşitliği ilkesine aykırıdır.8
cc) Bunun yanında tutuklama evresinin makul süreyi aşmaması ve
özellikle yargılamanın kısa bir süre içinde bitirilmesi gerekir. Bu kısa
süre makul süre olarak anlaşılmak gerekir. Elbette bu makul süreyi belirlerken sanık sayısı, kanıtların kapsamı ve yargılamaya ilişkin dosyaların
adedi de göz önünde bulundurulmalıdır.9 Anayasa Mahkemesi 2.Ağustos
7

8
9

Yukarıda belirtilen temel stratejinin direktiflerine uygun olarak Tasarıda gerçeğin adil
yargılanma, ceza davasına muhatap olma hakkına saygılı olarak meydana çıkarılmasını
sağlayacak ve yukarıda kısmen değinilen kavram, ilke ve esaslara tam olarak yer verilmesine çalışılmıştır. Bu maksatla Tasarı meydana getirilirken geniş bir karşılaştırmalı
ceza usul hukuku araştırmasına girişilmiş; Alman Kanununun bugün aldığı son şekil
bütünüyle Türkçeye çevrilmiş, Fransız Ceza Usulü Kanunu'nun pek çok maddesi de son
değişiklikler dahil, keza Türkçeye çevrilerek Komisyon üyelerinin incelemesine sunulmuş, İtalyan hukuku ve Common Law sistemi gözden geçirilmiş ve karşılaştırmalı ceza
usul hukukunda yerleşmiş uluslararası Siracuza Suç Bilimleri Uluslararası Yüksek
Enstitüsünün etkinlikleri çerçevesinde ve idaresi altında düzenlenmiş uluslararası beş
ayrı mukayeseli seminer çalışmalarına sunulan raporların sentezi özellikle ve özenle
değerlendirilmiş, Yargıtay ve Askerî Yargıtayın yerleşmiş kararları göz önünde bulundurulmuş ve bunun dışında burada zikredilmesi güç sayılabilecek diğer kaynaklara da
başvurularak karşılaştırmalar yapılmıştır
Nitekim AİHM de 9 Ekim 2008 tarihli Moiseyev v. Rusya, davasında bu yolda içtihat
etmiştir.
Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz Donay Süheyl, İnsan Hakları Açısından Sanığın Hakları ve Türk Hukuku, İstanbul 1982, s.40 ve devamı Ayrıca ayrıntılı bilgi için bkz. DONAY
Süheyl, Güncelleştirilmiş Ceza Yargılama Hukuku, İstanbul, 2015
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2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan bir kararında “Tutuklama önleminin demokratik toplumda gerekli olması yeterli olmayıp ölçülü olması da gereklidir. Bu çerçevede adil ve etkili bir yargılamanın sağlanması
şeklinde kamu yararı ile kişilerin özgürlük ve güvenlik hakkı arasında
makul bir dengenin bulunması ve tutuklama önleminin kişi yönünden
bir cezaya dönüşecek şekilde orantısız olarak uygulanmasına izin verilmemesi gerekir.”Bunun yanında bir suçla itham edilen kişinin en kısa
süre içinde yargıç önüne çıkarılması ve savunmasını yapması da adil yargılamanın önemli unsurlarından birisidir.” Elbette bu kısa sürenin nasıl
belirleneceği her yargıcın kendi anlayışına göre ve de yargılamadaki sanık
sayısı ve dosyaların kapsamına göre değişmektedir. Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi de Stubbungs/Birleşik Kırallık davasında hak aramaya ilişkin
bir dava açılabilmesi için makul bir süre sınırlaması getiren müdahaleler meşru bir nitelik taşıdığı sürece hak arama özgürlüğünü ihlal etmez
yolunda karar vermiştir. Ancak burada bazı objektif kriterlerin konması olanağı vardır. Örneğin yasalarda süreler kesin olarak belirlenmelidir.
Bunun yanında oturum araları olanaklar elverdiği sürece otuz günü geçmemelidir. Elbette orantılılık ilkesi de en önemli ilkelerden birisidir bu
kavrama ceza yargılama hukukunun özellikle önlemler uygulamasında
dikkat edilmesi gerekir.
dd) Duruşmaların açık ve kararlarının gerekçeli olması da Anayasamızın 141. maddesinde ifadesini bulmuştur. AİHM, Cook/Avusturya davasında sanığın, hakkında açılan davaya fiilen ve gerçekten katılıp katılmadığının saptanmasını aramaktadır. Anayasa Mahkemesi bir Bireysel
başvuru sonucu 2. Bölümün 20.03.2014 tarihli kararında, gerekçeli kararının tarafların kendisine tebliğ edilmemesini ve mahkemenin tarafların
görüşlerini alıp açık olarak kararını tebliğ etmediği gerekçesi ile başvurucuyu haklı bulmuştur. AİHM de Hadjianatassiou/Yunanistan davasında
gerekçeli karar kendisine tebliğ edilmeden temyiz başvurusunu yapmak
adil yargılama hakkını ihlal eder yolunda içtihat etmiştir. Böylece yüksek
mahkeme gerekçe yazılmış olsa bile tarafa tebliğ edilmemesini aykırılık
olarak nitelendirmiştir. Anayasa Mahkemesi 2. Bölümü de başka bir bireysel başvuruda 20.03.2014 tarihinde aynı karara atıf yaparak, kararın
kendisine tebliğ edilmeden Yargıtay tarafından onanmasını aykırılık olarak kabul etmiştir.
Anayasamız belirli ayrıklar dışında öncelikle duruşmalara herkesin
katılabileceğini ve böylece kapalılıktaki sakıncaların ortadan kaldırılmasını istemiştir. Bu nedenledir ki, yargılamanın açık yapılması adil yargılanma hakkının ayrılmaz bir parçasıdır. Yargılamanın kapalı yapılma
yasal zorunluluğun bulunduğu hallerde dahi, son karar daima açık olarak
verilmelidir.
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ee) Yine mahkemelerin yukarıda da ifade ettiğimiz gibi her türlü kararlarının gerekçeli olması aranmıştır. Anayasamız her türlü karar demek
sureti ile yalnız son kararların değil bir karar niteliğinde olan her türlü
mahkeme işlemlerinin gerekçeli olmasını istemiştir. Örneğin ara kararlar
da buna dâhildir. Böylece taraflar kendileri hakkında verilen her türlü
kararın hangi nedenlere dayandığını öğrenme olanağına kavuşacaklardır.
Bir karara muhalefet gösterilmesi halinde, bunun dahi gerekçeli olması
gerekir. Bu açıdan 6352 Sayılı Yasa'nın CYY’nin 101/2. maddesini değiştiren 97. maddesinde:
“Tutuklamaya, tutuklamanın devamına veya bu hususta bir tahliye isteminin reddine ilişkin kararlarda;
a)kuvvetli suç şüphesini,
b)tutuklama nedenlerinin varlığını,
c)tutuklama tedbirinin ölçülü olduğunu gösteren deliller somut olgularla gerekçelendirilerek açıkça gösterilir.” hükmünü içerir.
Tabiatı ile maddedeki kuvvetli suç şüphesini, somut kanıtlarla birlikte
olarak anlamamız gerekir. Bu hüküm olmasa idi dahi bu tür kararlar bir
ara kararı olduğundan gerekçe göstermek zorunluluğu esasen vardı. Ancak
kanımızca yasa koyucu burada doğru olarak biraz daha ileri giderek gerekçelerin somut olgulara dayandırılmasını da aramıştır. Bu hükmün kıyasen
bütün kararlarda, ister ara, ister nihai olsun uygulanması gerekir.
b)Basın ve yayın ile ilgili hükümleri
a) Özellikle Anayasamızın 28. ve takip eden maddelerinde yer alan
Basın ve Yayınla ilgili hükümler basın özgürlüğünün kısıtlanamayacağını
belirtirken, bu konuda ancak mahkeme kararı ile bazı sınırlamalar getirileceğini düzen altına almıştır. Bu arada düşünceyi yayma ve açıklama ve
bilim ve sanat özgürlüğünün sınırlamasının Anayasanın 26. ve 27. maddelerine göre düzenleneceğini belirtmiştir. Basın özgürlüğünü de güvence altına alan Anayasamız bu maddede, öncelikle sansürü yasaklamıştır.
Böylece yayın gerçekleşmeden önce, basındaki yazıların denetlenmesi engellenmiştir. Bunun yanında yargıç kararı dışında olaylar hakkında yayın
yasağı konulamayacağını belirtmek sureti ile vatandaşların habere ulaşma hakkının keyfi olarak engellenemeyeceğini öngörmüştür. 29. maddesinde ise, süreli ve süresiz yayının önceden izin alma ve mali teminat yatırma koşuluna bağlanamayacağını ifade ederek basının serbestçe faaliyet
göstermesini sağlamıştır.
Geçici maddede de bulunsa basın ve yayın yolu ile ya da sair düşünce
ve kanaat açıklanmasını iyileştirici bir hüküm 6352 Sayılı Yasa'da yer
almaktadır. Buna göre:
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“(1) 31.12.2011 tarihine kadar, basın ve yayın yoluyla ya da sair düşünce ve kanaat açıklama yöntemleriyle işlenmiş olup; temel şekli itibarıyla adlî para cezasını ya da üst sınırı beş yıldan fazla olmayan hapis
cezasını gerektiren bir suçtan dolayı;
aa) Soruşturma evresinde, 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 171. maddesindeki şartlar aranmaksızın kamu davasının açılmasının ertelenmesine,
bb) Kovuşturma evresinde, kovuşturmanın ertelenmesine,
cc) Kesinleşmiş olan mahkûmiyet hükmünün infazının ertelenmesine,
Karar verilir.
(2) Hakkında kamu davasının açılmasının veya kovuşturmanın ertelenmesi kararı verilen kişinin, erteleme kararının verildiği tarihten itibaren üç yıl içinde birinci fıkra kapsamına giren yeni bir suç işlememesi
hâlinde, kovuşturmaya yer olmadığı veya düşme kararı verilir. Bu süre
zarfında birinci fıkra kapsamına giren yeni bir suç işlenmesi hâlinde, bu
suçtan dolayı kesinleşmiş hükümle cezaya mahkûm olunduğu takdirde,
ertelenen soruşturma veya kovuşturmaya devam olunur.
(3) Mahkûmiyet hükmünün infazı ertelenen kişi hakkında bu mahkûmiyete bağlı olarak herhangi bir hak yoksunluğu doğmaz. Ancak bu kişinin, erteleme kararının verildiği tarihten itibaren üç yıl içinde birinci fıkra
kapsamına giren yeni bir suç işlemesi hâlinde, bu suçtan dolayı kesinleşmiş hükümle cezaya mahkûm olunduğu takdirde, ertelenen mahkûmiyet
hükmüne bağlı hukuki sonuçlar kişi üzerinde doğar ve ceza infaz olunur.
(4) Bu madde hükümlerine göre cezanın infazının ertelenmesi hâlinde
erteleme süresince ceza zamanaşımı durur; kamu davasının açılmasının
veya kovuşturmanın ertelenmesi hâlinde, erteleme süresince dava zamanaşımı ve dava süreleri durur.
(5) Birinci fıkra kapsamına giren suçlardan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmiş olması hâlinde dahi, bu madde
hükümleri uygulanır.
(6) Birinci fıkra kapsamına giren suçlardan dolayı verilmiş mahkûmiyet hükmünün infazının tamamlanmış olması hâlinde bu mahkûmiyet
hükmüne bağlı yasaklanmış hakların 25.5.2005 tarihli ve 5352 sayılı Adlî
Sicil Kanunu'nun 13/A maddesindeki şartlar aranmaksızın geri verilmesine karar verilir.
(7) Bu madde hükümlerine göre verilen kamu davasının açılmasının,
kovuşturmanın veya cezanın infazının ertelenmesi kararları adlî sicilde
bunlara mahsus bir sisteme kaydedilir. Bu kayıtlar, ancak bir soruştur-
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ma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet savcısı, hâkim veya
mahkeme tarafından istenmesi hâlinde, bu maddede belirtilen amaç için
kullanılabilir.
(8) Bu madde hükümlerine göre kamu davasının açılmasının, kovuşturmanın veya cezanın infazının ertelenmesi kararlarının verildiği hâllerde, bu suçlar 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun
erteleme ve tekerrüre ilişkin hükümlerinin uygulanmasında göz önünde
bulundurulmaz.”
Böylece hem basın yolu ile hem de diğer yollarla fikir açıklanmasından
soruşturulan, yargılanan ve mahkûm olanlar hakkında önemli bir hüküm
getirilmiştir. Temennimiz odur ki, bu geçici hüküm asal bir hüküm halini
alsın.
c) Mahkeme kararlarının özellikleri
Anayasamız herkesin kişi özgürlük ve güvenliğine sahip olduğunu belirttikten sonra, mahkemelerce verilen karar olmadığı sürece bu özgürlüklerden mahrum edilemeyeceğini öngörmektedir.
Anayasamızın bu hükmü Ceza Yargılaması Yasasında da tekrarlanmaktadır. Ancak bu konuda mahkemeler karar verirken fevkalade dikkatli olmalı ve hakkın kötüye kullanılması sonucuna varacak şekilde özgürlüklerini kısıtlama yoluna gitmemelidir. Maalesef ülkemizde özellikle
tutuklama kurumu amaçların dışında olacak kadar sık uygulanmakta ve
gereğinden fazla uzun tutulmaktadır. Hatta bu uzun tutma, cezanın infazı
gibi bir sonuç dahi doğurmaktadır. Bu sürelerin uzunluğunu engellemek
için CYY’ni n 102. maddesi Asliye Ceza Mahkemesinin görevine giren işlerde tutukluluk süresini bir yıl olarak belirlemiş, ancak bu sürenin zorunlu
hallerde ve gerekçeleri göstermek koşulu ile altı ay daha uzatılabileceğini;
ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde ise bu sürenin ençok iki
yıl olacağını zorunlu hallerde gerekçesi gösterilerek toplam süresi üç yılı
geçmeyecek şekilde uzatılabileceğini öngörmüştür.
d)Özel hayata müdahale yasağı
Anayasamız 20. ve takip edilen maddelerinde, özel hayata müdahale edilemeyeceğini, yargıç kararı veya onun onayı olmaksızın, üstü, özel
kâğıtları ve eşyasının aranmayacağı gibi el konulamayacağını da hüküm
altına almıştır. Aynı şekilde konut dokunulmazlığı da Anayasal güvence
altına alınmıştır. Anayasamızın 22. maddesi son dönemlerde büyük tartışmalara yol açan, iletişim özgürlüğünü de güvence altına almıştır. İletişim özgürlüğü içine her türlü yazılı haberleşmeler girdiği gibi, telefon,
bilgisayar aracılığı ile konuşmalar da girer. Bu konuda yargıç kararı veya
onayı olmaksızın kimsenin telefon ve benzeri muhaberatı dinlenemez.
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e) Yasama dokunulmazlığı da Anayasa'nın 83. maddesi ile güvence altına alınmıştır.
Ancak Anayasa'nın 83. maddesinde yer alan bu güvence, esas itibarı ile
kürsü dokunulmazlığı olarak anlaşılmak gerekir. Başka bir deyişle yasama dokunulmazlığı sadece düşünce açıklamasına ilişkin oy ve sözlerin ve
de bunların mecliste ve meclis çalışmaları sırasında sarf edilmesi olarak
anlaşılmak gerekir. Bu açıdan dokunulmazlık sadece kürsü içinde değil,
örneğin yasama faaliyetlerinin dolaylı olarak yapıldığı grup salonlarında,
, milletvekillerine tahsis edilmiş odalarda ve hatta meclis koridorlarında, meclis yemekhanesinde sarf edilmiş sözleri ve ifade açıklamalarını
da kapsaması gerekir.10 Aynı madde Başkanlık Divanı'nın teklifi üzerine,
Meclis tarafından aksine bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında da
açıklayabilirler.
Türk öğretisinde geçici dokunulmazlık olarak isimlendirilen 83. maddenin 2. fıkrasında yer alan seçimden önce veya sonra suç işleyen milletvekilinin, Meclisin kararı olmadıkça tutulamayacağı, sorguya çekilemeyeceği, tutuklanamayacağı, yargılanamayacağı hükmünü biz dokunulmazlık
değil, soruşturma ve kovuşturma yasağı olarak kabul etmekteyiz.11
Soruşturma ve kovuşturma yasağının iki ayrığı vardır: birincisi işlenen suçun ağır cezayı gerektiren suçüstü halinde bulunması; ikincisi ise,
Anayasanın 14. maddesinde korunan değerlere karşı suç işlenmiş olması
hali. Ağır cezayı gerektiren suç hali, yasada ağır ceza mahkemesinin görev
alanına giren suçları içermektedir. Ancak bu suçun failinin, öngörülen
suçu suçüstü halinde işlenmesi halinde yakalanması gerekir. Bunun yanında Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü bozan ve demokratik ve laik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetlerin
oluşturduğu suçlarda da kovuşturma yasağı ortadan kalkar.
C. 6572 Sayılı Yasa'da yapılan değişikliklerin genel olarak eleştirisi
Bu yasa ile yapılan değişikliğin eh önemli bir sakıncası da, bu kadar
önemli konuları içeren bir yasanın yasa teklifi olarak yapılmasından kaynaklanmaktadır. Nitekim bu yasa da önce iki milletvekili tarafından hazırlanmış ve daha sonra diğer milletvekillerinin imzasına açılmıştır. Bu
nedenle yasanın hem genel gerekçesi, hem de madde gerekçeleri tatmin
edici olmaktan uzaktır. Hatta bazı maddelerin gerekçesi dahi yok hükmündür. Nitekim MHPli komisyon üyeleri bu konuya değinmişler ve “iktidarın sıkıntılı tavrının yasama faaliyetlerine yansıdığı, Meclisteki sayısal
çoğunluğa dayanarak Meclis İz Tüzüğü, Meclis teamülleri, Mevzuat Ha10 Bkz İçel, Donay. Karşılaştırmalı ve Uygulamalı Ceza hukuku, Genel Kısım 1. Kitap,
5.Bası İstanbul 2006, s. 152 ve son.
11 İçel, Donay, age. S.155
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zırlama Yönetmeliğinin hiçe sayıldığı ve Hükümet tasarısı olarak gelmesi
gereken birçok düzenlemenin kanun teklifi yolu ile getirildiği, torba yasanın yasama kalitesi diye bir şey bırakmadığı, Meclis Başkanının yazılı
görüşüne rağmen birbiri ile alakası olmayan değişikliklerin hukuk güvenliği ve istikrarına yönelik endişelerini derinleştirdiğini “ ifade etmişlerdir.
Siyasal eleştiri kısmı hariç bu eleştiriye biz de katılmaktayız.
Benzer eleştiriler Mersin Milletvekii Ali Riza Öztürk tarafından da
yapılmıştır. Burada konu ile ilgili kurum ve kuruluşların görüşünü almamak için Bakanlar Kurulunda tasarı olarak düzenlenip, görüşülmeden
metinlerin milletvekilleri tarafından teklif olarak getirildiği, Adalet Komisyonunda konunun uzmanları, üniversite hocaları olman sadece hükümet
bürokratların hazırladığı önergeler ile yasalaşmanın sağlandığı ifade edilmektedir.
Kanaatimizce bu tür temel yasalarda yapılan değişikliklerin İçtüzüğe
uygun olmayan biçimde birbirleri ile alakasız metinlerin, bazıları temel
yasa olmamak gibi bir araya getirilerek sunulması uygun olmamaktadır.
Bunun yanında temel yasaların bu kadar sık aralıklarla değiştirilmesi de
uygun değildir. Bu nedenle gerçek uzman kişiler yasaların hazırlanmasında sosyal olguları da nazara alarak yardımcı olmaları gerekir.
Bu yasada yapılan değişiklikleri ilgili konulara ayırarak aşağıda incelemekteyiz:
I.Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulu Yasası'nda yapılan değişiklik
Bu kuruluş için önemeli bir yetkinin 6572 Sayılı Yasa ile getirilmiş
olmasıdır. Yasanın 39. maddesi ile 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun'un 9/5 maddesine eklenen cümleler ile Özel kanunlarda başkaca hüküm bulunmadığı
takdirde ihtisaslaşmanın sağlanması amacı ile gelen işlerin yoğunluğu ve
niteliği dikkate alınarak daireler arasında iş dağılımı, HSYK tarafından
belirlenir. Bu kararlar Resim Gazete'de yayımlanır. Daireler tevzi edilen
davalara bakmakla yükümüdür. HSYK, iş dağılımının yapıldığı tarih itibarı ile görülen davalar da dairler işbölümü gerekçesi nedeni ile dosyaları
başka daireye gönderemez. Böylece HSYK ilk derece mahkemelerinin görev bölümünü de yapabilecektir. Gerçekten 5235 Sayılı Yasa'nın 9. maddesi ilk derece ceza mahkemeleri ile ilgilidir. Böylece HSYK henüz derdest
olmayan bir ceza davasının hangi daireye gönderileceği konusunda yetkili
kılınmaktadır. Bu hüküm Anayasaya aykırı olmamakla birlikte, HSYK’ ya
böyle bir görev yüklemek ileride bazı sorunların çıkmasına neden olabilecektir
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Bununla birlikte son dönemlerde HSYK’nın özellikle terör ve şiddet
suçlarının yargılanmasını temin edecek yeni ihtisas mahkemeleri kurabilmesi bu hükümle olanaklı hale gelmiştir. Ancak bu mahkemelerin yeni
bir mahkeme türü olduğu söylenmemelidir. Bu mahkemelerde belirlenen
suçlardan yargılanacaklar genel olarak 5271 sayılı Ceza Yargılama Yasası'nda öngörülen kurallara göre yargılanacaklardır. Başka bir deyişle daha
önceleri kurulmuş olan Özel yetkili Mahkemeler gibi ayrıcı özel yargılama
kurallarını da içeren özel yetkili bir mahkeme olmayacaktır. Esasen böyle
bir mahkeme kuruluşu daha önce birkaç kez denenmiş ve gerekli olmadığı sonucuna varıldığı için bu mahkemeler yürürlükten kaldırılmıştır.
Ancak belirli suçlar için ihtisas sahibi olan mahkemelerin, belirlenmiş
suçlarla sınırlı olarak buralarda yargılanması olanağı vardır. Nitekim örnek olarak, özellikle İstanbul’da 8. Ağır Ceza Mahkemesi bankacılık suçlarını, 1.Ağır Ceza Mahkemesi kaçakçılık suçlarını ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi de basın ile ilgili suç faillerini yargılamakla görevlendirilmişlerdir.
Aynı şekilde Spora ilişkin suçlarda 3. Asliye Ceza Mahkemesi görevlendirilmiştir. Bu tür ayırım bir nevi ihtisaslaşma olarak kabul edilebilir. Bunun yararı olup olmayacağı uygulamada görülecektir. Ancak hemen ifade
edelim ki bu mahkemeler gerektiğinde diğer suçlara da bakabilmelidir.
Başka bir deyişle özellikle bu tür suçlara bakmaları, genel görevlerini ortadan kaldırmamalıdır. Bu mahkemeler eğer görevlendirildikleri suçların
fazla olmaması ve başka tür davalara bakma zamanları da olacaksa bunlara da bakabilmelidir. Sonuç olarak böyle bir yetki HSYK’ya tanındığına
göre, bu kurulun da özenle bu ihtisaslaşma ayırımını yapması söz konusu
olabilir.
II. 4954 sayılı Adalet Akademisi yasasında yapılan değişiklikler
Adalet Akademisi Adalet Bakanlığına bağlı olarak idari, bilimsel ve
mali özerkliği olan bir kuruluştur. Adalet Akademisi'nin temel görevleri:
a) Adli, idari ve askeri yargı hakim, savcıları ve noterler ile adalet hizmetlerine yardımcı personelin ve talep halinde avukatların, meslek öncesi
ve meslek içi eğitimi ve gelişmesi için kurslar açmak; belli alanlarda uzmanlık programları, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek; sertifika ile değerlendirilecek eğitim ve öğretim programlarını uygulamak; hukuk ve adalet alanında ilgili kurum, kuruluş ve
kurulların hazırlayacakları eğitim planlarının ve araştırma projelerinin
yapılmasına ve yürütülmesine yardımcı olmak.
b) Hukuk ve adalet alanını ilgilendiren eğitim ve öğretim çalışmaları
hakkında ilgili kurum, kuruluş ve kurullara görüş bildirmek.
c) Danışma ve yardım: Ulusal ve uluslararası hukuk ile adli ve mesleki
konular hakkında danışmanlık hizmeti vermek ve görüş bildirmek.
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d) İnceleme, araştırma ve yayın yapmak

Adalet Akademisi bu işlevlerini yerine getirebilmek için yeterli ölçüde
öğretim elemanları gereksinimi duymaktadır. Yasa'nın 22. maddesi bunu
düzenlemektedir. Ancak bu maddeye göre ders vermekle görevlendirileceklerin, aynı zamanda başka kurumlarda da görev yapmaları halinde,
bunların ders verdikleri günlerde izinli sayılacaklarını öngören bir ilave
yapılmıştır. Kanaatimizce bu ilave ile bir boşluk tamamlanmıştır.
Yasaya eklenen geçici 13. madde ile “hâkim ve savcı adaylarına verilen meslek öncesi eğitim sonunda yapılan yazılı sınavlarda başarı
gösteremediği için genel idare hizmetleri sınıfında bir kadroya atanan
veya adaylığına son verilenler, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren bir ay içinde, yeni bir yazılı sınava alınmaları talebiyle Akademiye başvurabilirler. Başvuru süresinin sona erdiği tarihten itibaren
bir ay içinde ilgililer, Akademi tarafından Kanunun 28 inci maddesi
uyarınca yapılacak yazılı sınava alınırlar.” Sınavların nasıl yapılacağı
27 Temmuz 2004 tarih ve 25535 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Adli
yargı hâkim ve savcı adayları ile idari yargı hâkim adaylarının eğitimleri sonunda yapılacak yazılı sınavın usul ve esaslarına dair yönetmelik”
te düzenlenmiştir. Yönetmeliğe göre birinci sınavda başarısız bulunanlar
hakkında iki ay içinde Bakanlıkça belirlenen günde ikinci sınav yapılır.
Yasaya eklenen geçici 13. madde ile bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren bir ay içinde yeni bir sınava alınmaları için Akademiye başvurabilecekleri öngörülmek sureti ile yeni bir sınav hakkı tanınmış olmaktadır.
Bu bir af hükmü olmayıp, sadece bir ikinci sınav hakkı verilmesidir. Bu
ilave Yönetmeliğe de konabilirdi.
III. Ceza Yargılama Yasasında yapılan değişiklikler
a.Yasanın 116.ve 128. maddelerinde yapılan değişiklik:
116. madde şüpheli veya sanıkla ilgili aramayı düzenlemektedir. 116.
madde Yasanın Koruma tedbirlerini düzenleyen Dördüncü kısmının, Dördüncü bölümünde “Arama ve Elkoyma” başlığı altında düzenlenmiştir.
Arama ve el koyma birbirinden farklı önlemler olmasına rağmen aynen
yakalama ve gözaltına almada olduğu gibi genellikle birbirini takip eden
önlem biçiminde olduğu için yasanın Dördüncü bölümünde birlikte ele
alınmıştır. Bununla beraber arama CYY’nin 116 ve takip eden maddelerinde, eşya veya kazancın muhafaza altına alınması ve el konması CYY’nin
123 ve takip eden maddelerin 6572 Sayılı Yasa ile kanunlaşması ile yeni
bir “makul şüphe” yaratılmıştır. Daha doğrusu yasa en eski şekline döndürülmüştür. Başka bir deyişle 5271 Sayılı Yasa'nın 116. maddesi 6526
sayılı yasa ile 21.02.2014 tarihinde değiştirilene kadar makul şüpheyi ön-
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görmekte idi. 6526 Sayılı Yasa makul şüphe yerine “somut delillere dayalı kuvvetli şüphe” olarak değiştirildi. Yinelemek gerekirse, madde 6572
sayılı yasa ile değişmeden önce “yakalanabileceği veya suç delillerin elde
edilebileceği konusunda somut delile dayalı kuvvetli şüphe” aranıyordu.
Yani aramada da tutuklama gibi somut kanıt ve kuvvetli şüphe zorunlu
idi. Ancak bu hüküm 6572 Sayılı Yasa ile değiştirilmiş ve bunların yerine
makul ibaresi getirilmiştir.
Makul şüphe, bu konuda karar verecek olan kişiye bağlı olacağından
sübjektif bir değerlendirme olma tehlikesi vardır. Genelde AİHM içtihatlarına göre bir şüpheye makul diyebilmek için, tarafsız bir gözlemciyi veya
üçüncü bir kişiyi inandırıcı bir bilgi ve belgenin de bulunması gerekir.
Mahkemenin bu kararları makul şüphenin yorumlanmasında sübjektif
değerlendirmeyi ortadan kaldırmayacaktır. Gerçekten arama yapan kolluk anında üçüncü kişilerin inandırıcılığını nasıl değerlendirecektir. Burada kendi görüşü açısından şüphenin makul olmayacağını değerlendirecektir. AİHS 5/1-c maddesinde açıkça “Suç işlediği hakkında geçerli
şüphe bulunan veya suç işlemesine ya da suçu işledikten sonra kaçmasına engel olmak zorunluluğu inancını doğuran makul nedenlerin
bulunması dolayısıyla, bir kimsenin yetkili merci önüne çı5karılmak
üzere yakalanması ve tutulması” denmektedir. Biraz yukarıda belirttiğimiz gibi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi makul şüphesinin tanımını
içtihatlarla belirlemiştir. Böylece mahkeme dürüst kuşku ve makul şüpheyi aramaktadır.
Bu açıdan ilk bakışta makul şüphe ile kuvvetli şüphe kavramları arasında sübjektivite açısından görünüşte bir farklılaşma yoktur görünümü
vardır denebilir. Başka bir deyişle bu konuda karar verecek kişi yani
cumhuriyet savcısı veya yargıç gerektiğinde kolluk kendi yorumu ile şüphenin niteliğini belirleyecektir. Ancak buradaki önemli fark somut kanıtlarda kendini göstermektedir. Eğer ister makul, ister kuvvetli olsun bu
nitelemede somut bilgi ve belgelerin de söz konusu olması gerekirdi. Aksi
takdirde şüphenin kendisi oluşmaz. Şüphe olmayınca arama da olamaz.
Bu açıdan iki kavram arasında doğru bir değerlendirme nedeni halinde
farklılaşma olmamalıdır. Bu da sosyal yapının düzeni ile ilintilidir. Her
ne kadar T.C. Anayasası'nın 19. maddesinde açıkça “Suçluluğu hakkında
kuvvetli belirti bulunan kişiler” den söz etmekte ise de bu tutukluluk ile ilgili olup, esasen yapılan değişiklik teklifinde tutukluluğa değinilmemiştir.
CYY’nin 100. maddesi tutuklama açısından eskisi gibi korunmuştur. Bu
şekilde aramaya ilişkin bu teklif Mecliste kabul edilmek sureti ile 6572
sayılı yasa ile maddenin 6526 sayılı yasadan önceki ilk şekline dönülmüş
olmaktadır.
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Buradaki tehlike veya önemli sakınca bir temel yasada bu kadar çabuk
bir değişiklik yapılmış olmasıdır. Sosyal yapılardaki günlük ve geçici çalkantılar ve olgular özellikle temel yasaların hemen değiştirilmesine neden
olmamalıdır. 6526 Sayılı Yasa ile değiştirilen bu bent ile yerinde olarak
aynen tutuklamada arandığı gibi “somut kanıtlara dayalı kuvvetli şüphe”
koşulu aranmıştır. Bu madde 6572 Sayılı Yasa ile değiştirilmeden önce
de, yani ilk şeklinde makul şüphe bulunması arama için yeterli görülüyordu. Makul şüphe sübjektif bir değerlendirmeyi gerektirdiğinden sıklıkla, gereksim olmamasına rağmen arama yapılabilmekteydi. Gerçekte
somut kanıtlara dayalı kuvvetli şüpheyi bir ölçülülük kuralı olarak kabul
etmek gerekir. Zira bireylerin özel yaşamına müdahale niteliğinde olan
aramada da kuvvetli şüphe bulunması gerekir. Tasarının Adalet Komisyonunda görüşülmesi sırasında bazı sayın milletvekilleri bu değişikliğe
ilişkin muhalefet şerhlerinde hukuki olmaktan ziyade siyasal eleştirilerde
bulunmuşlardır. Örneğin bu şekilde yeni kurulan sulh ceza yargıçlıkların
kolayca arama kararı verebilecekleri, arama kararının verilmesinde insan
haklarının daha zayıf bir koruma getirdiği, getirilen kavramın muğlâk olduğu ifade edilmiştir.
Resmi Gazete'nin 01.06.2006 tarih ve 25832 sayılı nüshasında yayımlanan Adli ve Önleme Arama Yönetmeliği de adli aramalarda bile somut
olgulara dayanan makul şüphe bulunmasını öngörmüştür. Hatta yönetmelik makul şüphenin ne olacağını da belirlemiştir. Yönetmeliğe göre “
Makul şüphe, hayatın akışına göre somut olaylar karşısında genellikle
duyulan şüphedir.” Yönetmelik CYY’nin aramaya ilişkin hükmünün değişmesinden önceki tarihi taşıdığından burada makul şüphe kavramının
kullanılmasını yadırgamamak gerekir. Zira yönetmeliğin yapıldığı tarihte
CYY. nda makul şüphe aranmakta idi. Elbette Yönetmeliklerin yasaya aykırı olması düşünülemez. Makul şüphe, aramanın yapılacağı zaman, yer
ve ilgili kişinin veya onunla birlikte olanların davranış tutum ve biçimleri,
kolluk memurunun taşındığından şüphe ettiği eşyanın niteliği gibi sebepler göz önünde tutularak belirlenir. Makul şüphede, ihbar veya şikâyeti
destekleyen emarelerin var olması gerekir. Belirtilen konularda şüphenin somut olgulara dayanması şarttır. Arama sonunda belirli bir şeyin
bulunacağını veya belirli bir kişinin yakalanacağını öngörmeyi gerektiren
somut olgular mevcut bulunmalıdır.” Böylelikle yeni değişiklik önerisi kabul edildiğinden Yönetmeliğin muhafaza ettiği makul şüphe olduğu gibi
kalacaktır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 5. maddesi özgürlük ve
güvenlik hakkını düzenlemekte olup aynen şu hükmü içermektedir:
1. Herkesin kişi özgürlüğüne ve güvenliğine hakkı vardır. Aşağıda belirtilen haller ve yasada belirlenen yollar dışında hiç kimse özgürlüğünden
yoksun bırakılamaz:
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a. Yetkili mahkeme tarafından mahkum edilmesi üzerine bir kimsenin
usulüne uygun olarak hapsedilmesi;
b. Bir mahkeme tarafından yasaya uygun olarak verilen bir karara riayetsizlikten dolayı veya yasanın koyduğu bir yükümlülüğün yerine getirilmesini sağlamak için bir kimsenin usulüne uygun olarak yakalanması
veya tutulması;
c. Suç işlediği hakkında geçerli şüphe bulunan veya suç işlemesine ya
da suçu işledikten sonra kaçmasına engel olmak zorunluluğu inancını doğuran makul nedenlerin bulunması dolayısıyla, bir kimsenin yetkili merci
önüne çıkarılmak üzere yakalanması ve tutulması;
d. Bir küçüğün gözetim altında eğitimi için usulüne uygun olarak verilmiş bir karar gereği tutulması veya yetkili merci önüne çıkarılmak üzere
usulüne uygun olarak tutulması;
e. Bulaşıcı hastalık yayabilecek bir kimsenin, bir akıl hastasının, bir
alkoliğin, uyuşturucu madde bağımlısı bir kişinin veya bir serserinin usulüne uygun olarak tutulması;
f. Bir kişinin usulüne aykırı surette ülkeye girmekten alıkonması veya
kendisi hakkında sınır dışı etme ya da geri verme işleminin yürütülmekte
olması nedeniyle usulüne uygun olarak yakalanması veya tutulması;
2. Yakalanan her kişiye, yakalama nedenleri ve kendisine yöneltilen
her türlü suçlama en kısa zamanda ve anladığı bir dille bildirilir.
3. Bu maddenin 1.c fıkrasında öngörülen koşullar uyarınca yakalanan
veya tutulan herkes hemen bir yargıç veya adli görev yapmaya yasayla yetkili kılınmış diğer bir görevli önüne çıkarılmalıdır; kişinin makul bir süre
içinde yargılanmaya veya adli kovuşturma sırasında serbest bırakılmaya
hakkı vardır. Salıverilme, ilgilinin duruşmada hazır bulunmasını sağlayacak bir teminata bağlanabilir.
4. Yakalama veya tutulma nedeniyle özgürlüğünden yoksun kılınan
herkes, özgürlük kısıtlamasının yasaya uygunluğu hakkında kısa bir süre
içinde karar vermesi ve yasaya aykırı görülmesi halinde, kendisini serbest
bırakması için bir mahkemeye başvurma hakkına sahiptir.
5. Bu madde hükümlerine aykırı olarak yapılmaýan bir yakalama veya
tutma işleminin mağduru olan herkesin tazminat istemeye hakkı vardır.
Her ne kadar maddede makul şüphe kavramı kullanılmakta ise de, bunun usulüne uygun yapılmasını da aranmaktadır. Bu açıdan soyut makul
şüphe ile aramaya sebebiyet vermek, özel yaşama müdahale olabilecek
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sonuçlar doğuracak tehlikeli bir kavramdır. Bu açıdan kanaatimizce somut kanıtları muhafaza etmek gerekirdi. Başka bir deyişle birkaç ay önce
getirilmiş bir kavramın bu kadar çabuk ve kolayca değiştirilmesi kanımızca uygun olmamıştır. Ancak kamuoyunda yanlış yerleşmeye başlayan
bir olguyu hatırlatmakta da yarar görmekteyiz. Yargılama yasasında
bulunan diğer koruma önlemleri eskisi gibi aynen muhafaza edilmiştir. Bu açıdan makul şüphe, örneğin gözaltına alma veya tutuklamada hatta yakalamada uygulama alanı bulmayacaktır. Hatta ilgi çekici
olan arama sonucu oluşacak el koyma için dahi kuvvetli şüphe ve
somut kanıt aranacaktır. Yasanın 128. maddesine göre taşınmazlara,
hak ve alacaklara el koyma da bu tür şüphe ve kanıt aranacaktır.
Doğrusu bu tür elkoymada neden kuvvetli şüphe ve somut kanıtın
aranmasının muhafaza edilmesini de anlamak oldukça güçtür. Arama sonucu ele geçen değere elkoyabilmek için kuvvetli şüphe ve somut kanıt
aranacak ve buna temel teşkil eden aramada makul şüphe yeterli olacaktır. Bu bir yasal çelişkidir kanısındayız. Yasa aynı maddede “somut
olarak belirlenen” taşınmaz, hak ve alacaklar ile diğer mal varlığından söz
etmektedir. Buradaki somut kavramı şüphe ile ilgili olmayıp, başkasının
zilyetinde de bulunsa bu mallara el konabilmesi için bunların suç işleyen
ve arama sonucu bulunan değerlerin bu kişiye ait olduğunun belirlenmesi
için konduğu kanaatindeyiz.
128. maddede yapılan bir değişiklik ise ikinci fıkrasının (a) bendinin (17) nolu alt bendin aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olmasıdır: “Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı suçlar (madde
309.311.312.313.314.315.316) Madde değiştirilmeden önce 17 nolu alt
bent şu şekilde idi: (Silahlı örgüt (madde 314) veya bu örgütlere silah sağlama (madde 315) suçları. Böylece 314 ve 315. maddedeki suçlar da değişiklik kapsanma alındığından bu alt bent tamamen çıkarılmış bulunmaktadır. Bilindiği üzere CYY’nin 128. maddesi maddede öngörülen değerlere
el konulabilmesi için özellikle bu suçlardan elde edildiğine ilişkin kuvvetli
şüphe bulunmasını aramakta iken hükümet teklifine göre arama için makul şüphe yeterli olduğu için burada da makul şüphe aranacaktır görüşü
ileri sürülebilir. Başka bir deyişle ister başka bir suçtan elde edilmemiş
olsun, ister bu suçtan elde edilmemiş olsun, bu suçu işlediğinin saptanması halinde buna ilişkin malvarlığına el konamayacaktır. Maddenin bu
fıkrasında bir değişiklik yapılmamış ve kuvvetli şüphe aramada muhafaza
edilmiştir. Bunun 116. madde ile bir çelişki yarattığını da söyleyebiliriz.
Bir yandan aramada makul şüphe yeterli bulunmakta ve bu şekilde yapılacak aramanın sonucu olan el koyma’da “somut kanıtlara dayalı kuvvetli
şüphe” aranmaya devam edilmektedir. Kanımızca burada makul şüphe

6572 Sayılı Yasa'nın Ceza... • Prof. Dr. S. DONAY

35

kavramının konmamasının nedeni el konacak taşınmaz ve hak ve alacakların somut kanıt ve kuvvetli şüphenin bulunması halinde el konabilmesi
içindir. Buna rağmen maddeye bir açıklık getirilmesi yararlı olabilirdi.
Bu nedenle uygulamada bu konuda uyuşmazlıklar çıkabilir. Ancak yasallık ilkesi gereğince kaldırılmamış bir hükmün varlığını koruduğunu
ve elkoymanın da madde yazımına uygun yapılması gerektiği düşüncesindeyiz. Elbette yukarıda da belirttiğimiz gibi makul şüphe kavramı bir
takım uygulamaların yanlış yorumlanmasına neden olacağı gerçeğini de
göz önünde tutmalıyız. Bu nedenle biz eski hükmün değiştirilmemesinin
gerektiği görüşünü savunmaktayız.
Ancak bunun yanında maddeye eklenen yeni katalog suçu anayasal
düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardır. Bu suçlardan maddi çıkar elde edilmesi kanımızca fevkalade zordur, ancak olanaksız değildir.
Bunun için de kuvvetli şüphe ve somut kanıt aranması burada da geçerli
olacaktır. Maddenin gerekçesi de bir açıklık getirmemektedir. İfade edelim ki daha önce de belirttiğimiz gibi, esas itibarı ile bu kanun teklifinin
hiçbir maddesinin doyurucu gerekçesi yoktur. Hatta bazı maddeler için
hiçbir gerekçe dahi konmamıştır. Bunun yanından el konulacak taşınmazın anılan suçlardan elde edilmiş olması somut kanıtlara dayalı olarak
belirleneceğinden elkoyma işlemin gerçekleştirilmesi bazı hallerde çok
güçleşecek hatta olanaksız hale gelecektir.
b.Yasanın 135. maddesinde yapılan değişiklikler
aa. Öncelikle maddenin birinci fıkrasında yer alan “tespit edilebilir”
ibaresi çıkarılmış, beşinci fıkradan sonra gelmek üzere, yeni bir fıkra eklenmiştir. 7. fıkranın (a) bendinin 14 no.lu alt bendi ise aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir. Buna göre eklen (6) bent şöyledir:
“(6)Şüpheli ve sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişimin tespiti,
soruşturma aşamasında hâkim, kovuşturma aşamasında mahkeme
kararına istinaden yapılır. Kararda işlenen suçun türü, hakkında tedbir uygulanacak kişinin kimliği, iletişim aracının türü, telefon numarası veya iletişim bağlantısını tespite imkân verecek kodu ve tedbirin
süresi belirtilir.”
Bununla birlikte aynı maddenin 14. alt bendinden sonra gelmek üzere
yeni bir alt bent eklenmiştir. Bu durumda: “14.Devletin birliğini ve ülke
bütünlüğünü bozmak(madde 302)
(15. Anayasal düzene ve bu Düzenin işleyişine karşı suçlar (madde
309.311.312.313, 314.315,316”

36

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 89 • Sayı: 3 • Yıl: 2015

CYY’nin 6526 Sayılı Yasa ile değişik, 135. maddesi iletişimin tespiti ve
dinlenmesinin ve kayda alınmasının nasıl yapılacağını düzenlemiş bulunmaktadır. Hemen belirtelim ki getirilen yasada tespit edilebilir kavramı
çıkarılmıştır. Başka bir deyişle bu yasa ile artık iletişimin tespiti yapılamayacaktır. Ancak maddede yer alan dinlenme ve kayda alma esasen
bir tespittir. Bu açıdan bu kelimenin çıkarılması pek fazla anlam ifade
etmemektedir.
bb. Bunun yanında maddenin 5. fıkradan sonra yapılmasını önerdiği
eklenmesini öngördüğü fıkraya göre: “(6) Şüpheli ve sanığın telekomünikasyon yolu ile iletişimin tespiti, soruşturma esnasında hakim. kovuşturma aşamasında mahkeme kararına istinaden yapılır. Kararda yüklenen
suçun türü, hakkında tedbir uygulanacak kişinin kimliği, iletişim aracının türü, telefon numarası veya iletişim bağlantısını tespite imkan veren
kodun ve tedbirin süresi belirtilir.”Öncelikle belirtelim ki maddenin birinci fıkrasında yer alan tespit edilebilir kavramı çıkarıldıktan sonra, aynı
maddeye eklenen 6. fıkraya iletişimin tespiti kavramının konması bir dikkatsizliğin sonucudur. Bunun yanında bir başka çelişki bu önleme karar
verecek olan makam birinci fıkrada soruşturma ve kovuşturma ayırımı
yapılmaksızın ağır ceza mahkemesinin oybirliği ile alacağı karara bırakılmıştır. Hâlbuki eklenen fıkrada soruşturmada sulh ceza hâkimliğinin,
kovuşturmada ise mahkemenin karar vereceği doğru olarak belirtilmiştir.
Ancak kovuşturmadaki mahkeme davayı gören mahkeme mi yoksa ağır
ceza mahkemesi mi olacağı konusunda bir açıklık yoktur. Buna göre bir
suç nedeniyle yapılan soruşturma ve kovuşturmada, suç işlendiğine ilişkin somut kanıtlara dayalı kuvvetli şüphelerin bulunması ve başka surette kanıt elde edilme olanağının bulunmaması ve de maddede yer alan katalog suçlarla sınırlı olmak durumunda, ağır ceza mahkemesi, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde cumhuriyet savcısının kararı ile şüpheli
veya sanığın iletişimi tespit edilebilir, dinlenebilir, kayda alınır ve sinyal
bilgileri değerlendirilir. Burada da somut kanıt ve kuvvetli şüphe kavramları muhafaza edilmiştir. Yasa ile tespit edilebilir kavramı kaldırılmakta
ve fakat gerekçesi belirtilmemektedir. Kanaatimce, edilebilir kavramı bir
yetki bırakmaktadır. Başka bir deyişle tespit edilebilecek ve fakat aynı
zamanda bu önleme başvurulamayabilecektir de. İşte değişiklikle her zaman tespit olanağı söz konusu olabilecektir.
c. Yasanın 153. maddesinde yapılan değişiklik
Yasanın 15. maddesi aşağıdaki gibi tamamen değiştirilmiştir. Buna göre:
MADDE 153 - (1) Müdafi, soruşturma evresinde dosya içeriğini inceleyebilir ve istediği belgelerin bir örneğini harçsız olarak alabilir.
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(2) Müdafiin dosya içeriğini inceleme veya belgelerden örnek alma
yetkisi, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek ise Cumhuriyet savcısının istemi üzerine hâkim kararıyla kısıtlanabilir. Bu karar
ancak aşağıda sayılan suçlara ilişkin yürütülen soruşturmalarda verilebilir:
a) 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda yer alan;
1. Kasten öldürme (madde 81, 82, 83),
2. Cinsel saldırı (birinci fıkra hariç, madde 102),
3. Çocukların cinsel istismarı (madde 103),
4. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188),
5. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (madde 220),
6. Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar (madde 302, 303, 304, 307, 308),
7. Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar (madde
309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316),
8. Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk (madde 326, 327, 328,
329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337).
b) 10.7.1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı (madde
12) suçları.
c) 19.10.2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 160 ıncı
maddesinde tanımlanan zimmet suçu.
d) 21.3.2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda tanımlanan suçlar.
(3) Yakalanan kişinin veya şüphelinin ifadesini içeren tutanak ile
bilirkişi raporları ve adı geçenlerin hazır bulunmaya yetkili oldukları
diğer adli işlemlere ilişkin tutanaklar hakkında, ikinci fıkra hükmü uygulanmaz.
(4) Müdafi, iddianamenin mahkeme tarafından kabul edildiği tarihten itibaren dosya içeriğini ve muhafaza altına alınmış delilleri inceleyebilir; bütün tutanak ve belgelerin örneklerini harçsız olarak alabilir.
(5) Bu maddenin içerdiği haklardan suçtan zarar görenin vekili de
yararlanır.
Yapılan değişiklikle, müdafiin dosya içeriğinin incelemesi veya belgelerden örnek alma yetkisi, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek
ise Cumhuriyet Savcısının istemi üzerine, hakim kararı ile kısıtlanabilir;
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Bu karar ancak aşağıdaki suçlara ilişkin yürütülen soruşturmalarda verilebilir: Bu fıkra 6526 Sayılı Yasa'nın 19/c maddesi uyarınca yürürlükten
kaldırılmıştır. Ancak aynı fıkra 6572 Sayılı Yasa ile aynen yeniden yürürlüğe konmuş bulunmaktadır. Bu maddenin komisyonda görüşülmesinde
muhalif kalanlar, bu hükmün Anayasaya ve AİHS’ne aykırı olduğunu ve
adil yargılanma hakkını ihlal ettiğini ileri sürmüşlerdir. AİHM’de dosyaya
erişimin engellenmesini müstakar kararları ile Sözleşmenin 5/4 maddesine aykırı bulmuştur. Örnek olarak verecek olursak Niedbela/Polonya davasında açıkça bunu belirlemiştir. Böylece 6526 Sayılı Yasa ile kaldırılmış
bulunan bu fıkralar 6572 Sayılı Yasa ile aynen ilk şekline dönüştürülmek
istenmektedir. Bunun müdafiinin görevini yerine getirmesini engelleyeceği konusunda kuşku etmemek gerekir. Böyle bir engelleme de adil yargılama ilkelerine aykırı olacaktır. Böylece büyük bir olasılıkla bu madde
Anayasaya aykırı düşmektedir ve bu nudunle büyük olasılıkla Anayasa
Mahkemesi tarafından iptaledilecektir. Gerçekten bu madde özellikle adil
yargılanma hakkını ihlal ettiği için hem Anayasaya hem de Avrupa İnsan
hakları sözleşmesine aykırıdır. Her ne kadar bu sınırlama belirli suçlar
için öngörülmüşse de müdafiinin dosyayı tetkik etmesini engellemek kabl
edilebilir bir olgu olarak kabul edilemez. Bu açıdan maddenin hem Anayasaya hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırı olduğu açıktır.
Müdafiinin iddianame kabul edildikten sonra dosyayı inceleyebileceğine
ilişkin hüküm kanımızca gereksiz bir hükümdür. Zira iddianamenin kabulü ile kovuşturma evresine geçilmektedir.
Ancak soruşturma dosyasını incelemek için vekâletsiz başvuruların olması uygulamada tartışma konusu olmaktadır. Örneğin bir avukat, vekâletini alacağı bir iş için öncellikle dosyanın kapsamını ve niteliğini görmek
istemekte ve buna göre vekâleti kabul edip etmeme konusunda bir karar
vermek istemektedir. Bazı C. Savcıları dosyayı vekâlet olmadan göstermekte bazıları ise vekâlet aramaktadırlar. Bu konuda “Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Adli yargı ilk Derece Ceza Mahkemeleri Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin” 45. maddesi soruşturma evrakının
incelenmesi için müdafiinin soruşturma evresinde soruşturmanın amacını tehlikeye düşürmemek kaydıyla görevlendirme yazısı ve vekâletname ibrazı sureti ile inceleme yapabilecektir. Bu açıdan vekâleti olmadan
böyle bir inceleme yapılması anılan yönetmelik açısından olanak dışıdır.
Bununla beraber iddianamenin kabulü ile birlikte kovuşturma evresine
de geçilmiş olunacağından, dosyayı ve muhafaza altına alınmış kanıtları
da inceleyebilir.
Bunun yanında suçtan zarar görenin vekilinin bu haklardan yararlanacağı hükmü tartışmaya açıktır. Çünkü bu madde haklar değil sınırlama-

6572 Sayılı Yasa'nın Ceza... • Prof. Dr. S. DONAY

39

lar getirmektedir. Bunların sınırlamasız dosyayı tetkik edebileceği sonucu
da çıkarılabilir.
d. 5320 sayılı Ceza yargılama yasasının Yürürlük ve Uygulama Şeklinde hakkındaki yasada yapılan değişiklik
Bu yasaya eklenen geçici madde ile Asliye Ceza Mahkemelerine yapılan
duruşmalarda 31.12.2019 tarihine kadar C. Savcısının bulunmayacağı
ve katılma konusunda görüşü alınmayacağı belirtilmiştir. Ancak verilen
hükümler ile tutuklamaya ve salıverilmeye ilişkin kararlara karşı C. Savcısının kanun yoluna başvurabilmesi için dosya C.Başsavcılığına yollanacaktır. Asliye Ceza Mahkemelerine C. Savcılarının katılmayacağı kuralı
daha önce de aynı şekilde bir süreye bağlı olarak mevcut idi. Ancak bu
katılmamanın neden eskiden olduğu gibi bir tarihle sınırlandığını anlamak mümkün değildir. Bunun yanında tutuklama ve salıverme dışında
hâkimlik kararlarına itiraz hakkı tanınmamıştır. Zira yasa, hükümden
söz etmektedir. Böylece hâkimlik kararları itiraza kapatılmış bulunmaktadır. Bunun ise adil yargılamaya aykırı olduğunu söyleyebiliriz. Gerçekten tutuklama ve salıverme dışında da hâkimlik kararı olabilir. Maddenin
bu yazımı ile bunlara karşı kanun yolu kapatılmış bulunmaktadır.
e. 2797 sayılı Yargıtay yasasında yapılan değişiklikler
6572 Sayılı Yasa ile Yargıtay yasasında önemli değişiklikler yapılmıştır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:
aa.Yargıtay yasasının 5. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:”
Yargıtay’da yirmi üç hukuk, yirmi üç ceza dairesi ve her dairede bir daire
başkanı ile yeteri kadar üye bulunur.”Böylece Yargıtayın Daire sayısı artırılmıştır. Değişiklikten önce maddeye göre:” Yargıtay’da otuz sekiz daire”
ve her dairede bir daire başkanı ile yeteri kadar üye bulunur.” İbaresi
yer almakta idi. Yapılan değişiklik Hukuk ve Ceza dairelerinin sayıların
23’er olarak belirtmiştir. Bunun yanında her dairede bir başkan yeteri
kadar üye bulunacağını açıklamıştır. Yasanın 6110 Sayılı Yasa ile değişik
40. maddesi uyarınca Daireler heyet hâlinde çalışır, heyet bir başkan ve
dört üyenin katılmasıyla toplanır. Üye sayısının yeterli olması halinde birden fazla heyet oluşturulabilir. Bu durumda, oluşturulan diğer heyetlere,
heyette yer alan en kıdemli üye başkanlık eder. Heyetler işi müzakere eder
ve salt çoğunlukla karar verirler. Müzakereler gizli cereyan eder.”
Yargıtaya önemli sayıda yeni üyelerin katılmış olması durumunda bir
dairede ikiden fazla heyet oluşturulması olanağı da vardır. Bu durumda
her heyetin başkanı yukarıda da belirttiğimiz gibi kıdem sırasına göre
görev yapacaktır. Yüksek Hâkimler ve Savcılar Genel Kurulu 14 Aralık
2014 günü Yüksek Yargıtay’a yeni 144 yargıç atamış bulunmaktadır. Böy-
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lece hem yeni daireler kurulacak, hem de eksiklikler tamamlanmış olmaktadır. Ancak bu şekilde Yargıtay Yüksek Yargı üyeliği olarak belki de
dünyanın en büyük ve kalabalık Yüksek Mahkemesi olmaktadır. Böylece Yargıtay’da sadece ceza dairelerinde yargıç sayısı oldukça artmış bulunmaktadır. Bunun yanında her daire için Cumhuriyet Savcıları, tetkik
yargıçları, kalem teşkilatı ve diğer çalışanları da düşünürsek Yargıtayın
yargıç ve savcı adedinin çok büyük sayılara ulaşacağı görülmektedir. Senelerce Bölge Adliye Mahkemelerinin yeterli yargıç ve savcı bulunmadığı
nedeni ile kurulamamasına karşın, Yargıtay’da böyle bir artışın Bölge Adliye mahkemelerinin kurulmasının daha da gecikebileceğinin bir göstergesi olabileceği inancındayız. Bu sayının dairelerdeki artımı sonucunda
daireler içindeki heyet bölümü de artacaktır. Bunun önemli bir sakıncası
aynı dairedeki farklı heyetlerin, benzer konularda farklı kararlar çıkarması olasılığı da ortaya çıkacaktır. . Ceza Dairelerinde heyet arttırılması,
belki bu alanda incelemelerin ve kararların daha hızlı oluşmasına neden
olabilecektir. Ancak bunun en büyük tehlikesi yukarıda belirttiğimiz benzer konularda farklı içtihatların oluşabilmesi olasılığıdır. Bu durumda
heyet Sayın Üyelerinin veya Cumhuriyet başsavcılığının bu aykırılıkları
fevkalade dikkatle incelemesi gerekir.
bb. Yargıtay yasasının 14. maddesinin birinci fıkrası ve Ceza dairelerine ilişkin 3. fıkrasının (a) bendindeki değişiklik
14. maddenin anılan a bendi yapılan değişiklikten önce, “a) Daireler arasındaki iş bölümünün belirlenmesinde dava açılan belgedeki nitelendirme
esas alınır. Açıklama ile sevk maddelerinin uyumsuz olduğu durumlarda,
açıklamaya itibar edilir.” Şeklinde idi. Böylece daireler arasındaki işbölümü dava konusundaki belge esas alınarak yapılırdı. Nitekim 5.CD,
2006/10404 E. ve 2006/803 K. Sayılı kararında “Zimmet suçundan
sanıklar hakkında müşteki Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü vekilince verilen şikâyet dilekçesi ile anılan Bankanın genel müdürü, yönetim
kurulu üyeleri ile ticari krediler müdürü ve şube müdürü olan sanıklar
tarafından usulsüz krediler kullandırılarak Bankanın zarara uğratıldığından bahisle, haklarında kamu davası açılmasının talep edildiği davada,
Türkiye Halk Bankası vekilinin şikayet dilekçesi içeriği ve eylemlerin anlatılış şekline, takipsizlik kararı içeriğine, başvurunun kapsamı ve Yargıtay Kanunun 14. maddesini göre, inceleme Yüksek 7.Ceza Dairesidir.”
Yolunda karar vererek bu ilkeyi uygulamıştır. Yasada yapılan değişiklikle
“Daireler arasındaki iş bölümünün belirlenmesinde mahkeme kararındaki nitelendirme, mahkûmiyet dışındaki kararlarda ise iddianamede
veya iddianame yerine geçen belgedeki nitelendirme esas alınır.”Böylece
bundan sonra iş bölümünün belirlenmesinde mahkeme kararlarındaki
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nitelendirme, mahkûmiyet dışındaki kararlarda ise iddianame veya iddianame yerine geçen belgelerdeki nitelendirme esas alınacaktır. Böylece
açıklama yerine mahkeme kararının nitelendirmesi veya iddianame esas
alınacaktır. Yapılan ikinci değişiklik 14. maddenin birinci fıkrasının yürürlükten kaldırılması olmuştur. Yürürlükten kaldırılan cümleye göre
““Daireler, hukuk veya ceza dairesi olarak Yargıtay Büyük Genel Kurulu
tarafından belirlenir.”şeklinde idi. Bu cümle metinden çıkarılmış bulunmaktadır. Aynı şekilde ikinci cümledeki “hukuk ve ceza dairesi olarak belirlenmesi” cümleciği de kaldırılmıştır. Böylece daha sonra gelen ve 6572
Sayılı Yasa ile getirilen “dairelerin aralarındaki” karar tasarısı aşağıdaki esaslar uyarınca, Başkanlar Kurulu tarafından hazırlanır. Hazırlanan
karar tasarısı, toplantı tarihinden yedi gün önce ilân edilmek kaydıyla
Büyük Genel Kurulun onayına sunulur. Büyük Genel Kurul, işbölümü
karar tasarısını aynen onaylayabileceği gibi üye tam sayısının en az “onda”
birinin teklifi üzerine değiştirerek de onaylayabilir hükmü ile bağlantı gözetilmiş bulunmaktadır.
cc.27.maddedeki değişiklik
Bu maddede kaldırılan 7. bent ile “Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Başyardımcısı ve yardımcılarının görevlere ve bu görevlerden başka görevlere atanmalarında yetkili mercie görüş bildirmek,” cümlesi kaldırılmıştır.
Böylece bu konuda görüş bildirmek yükümlülüğü kaldırılmış bulunmaktadır. Böylece Yargıtay C. Başsavcısının bu konuda tam yetkili olduğu belirtilmiştir.
dd.29. maddedeki değişiklik
Bu maddede yapılan değişiklik ile Yargıtay üyesi seçilebilmek için hâkimlik mesleğinde çalışmak süresi kısaltılmıştır. Buna göre: “Yargıtay
üyesi seçilebilmek için hâkimlik ve savcılık mesleğinde “onyedi” yıl çalışmış olmak şarttır.” Bu sürenin neden indirildiğini ve neden onyedi yıl
yapıldığını anlamak zordur. Bu tamamen yasama organının bir tasarrufudur.
ee.36. maddedeki değişiklik
Yapılan değişiklik tetkik hâkimleri ile ilgilidir. Buna göre: “Yargıtay’da
yeteri kadar tetkik hâkimi bulunur. Tetkik hâkimleri, meslekte en az beş
yılını fiilen doldurmuş adli yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları arasından
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca atanır.” Değişiklikten önce ise
maddeye göre: “Yargıtay’da yeteri kadar tetkik hâkimi bulunur. Tetkik
hâkimleri meslekte en az beş yılını fiilen doldurmuş adli yargı hâkim ve
Cumhuriyet savcıları arasından Birinci Başkanlık Kurulunun görüşü alı-
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narak yetkili Kurulca atanır. Atamanının gecikeceği ve tetkik hâkimine
ihtiyacın zorunlu bulunduğu hallerde boş bulunan tetkik hâkimliği kadrolarına, bu kadrolara atanmak niteliğine sahip hâkimler ve Cumhuriyet
savcıları ilgili kurulca geçici yetki ile görevlendirilebilirler. Yukarıdaki fıkralar uyarınca atanan veya görevlendirilenler, kurul veya daire başkanının
gösterdiği lüzum ve Birinci Başkanlık kurulunun kararı üzerine yetkili
kurulca Yargıtay dışında bir göreve atanabilirler.” Yapılan değişiklik geçici
atamaları ve kurul ve daire başkanının gösterdiği lüzum üzerine Yargıtay
dışında bir göreve atanmaları engellenmiştir.
ff. 59. madde yürürlükten kaldırılmıştır
Madde yürürlükten kaldırılmadan önce şu hükmü içermekte idi:
“Her adli yıl Ankara’da bir törenle açılır. Yargıtay Birinci Başkanı bir
konuşma yapar.
Açılış konuşmasının metni ve tören gündemi üzerinde daha önceden
Başkanlar Kurulunun düşüncesi alınır.” Bu hükmün kaldırılması kanımızca Türkiye Barolar Birliği sayın Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu’
nun bir adli yıl açılış günü yaptığı bir konuşma ile bağlantılı olduğu kanaatindeyiz Kanımızca uzun süredir yapılan bu açılış törenine devam edilmeli ve gelenekler muhafaza edilmelidir. Bu hükmün kaldırılmış olması
açılış şöleninin yapılmasını engellememeli ve bu konuda Yüksek Yargıtay
Başkanlar Kurulunun buna bir çözüm bulması gerekir.
gg. Yasaya geçici 14. madde eklenmiştir.
Eklenen bu geçici maddeye göre” Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on beş gün içinde bu Kanuna göre oluşturulan Yargıtay üyeliği
kadroları için seçim yapılır.
Seçimin tamamlanmasından itibaren beş gün içinde bu Kanunla ihdas
edilen daire başkanlığı kadroları için seçim yapılır.
İkinci fıkra uyarınca yapılan seçimin tamamlanmasından itibaren beş
gün içinde Birinci Başkanlık Kurulu yeniden belirlenir.
Yeni oluşan Birinci Başkanlık Kurulu, iş durumunu dikkate alarak
daireler arasındaki iş bölümünü yeniden belirler ve buna ilişkin karar
derhâl Resmî Gazete’de yayımlanır. Bu karar, yayım tarihinden itibaren
on gün sonra uygulanmaya başlanır.
Birinci Başkanlık Kurulu, iş bölümüne ilişkin kararın Resmî Gazete’de
yayımlanmasından itibaren on gün içinde, dairelerin iş durumunu ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak Yargıtay daire başkanları, üyeleri
ve tetkik hâkimlerinin hangi dairelerde görev yapacağını yeniden belirler.

6572 Sayılı Yasa'nın Ceza... • Prof. Dr. S. DONAY

43

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun iş bölümü kararı uygulanmaya
başlayıncaya kadar bu Kanunla yapılan değişiklikten önceki iş bölümüne
ilişkin hükümler uygulanmaya devam olunur.
Yeni iş bölümüyle dairesi değiştirilen dava dosyaları, beşinci fıkra uyarınca görevlendirme yapılmasından itibaren on gün içinde mevcut hâlleriyle ilgili daireye gönderilir.
Bu konuda Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu 18.01.2015 tarih ve
2015/8 sayılı kararı ile 2015 yılına ilişkin Hukuk ve Ceza Dairelerine ait
işbölüm kararı oyçokluğu ile alımıştır. (Bkz. 22 Ocak 2015 Tarihli ve
29244 Sayılı Resmî Gazete ) Bu iş bölümü kararınını, daha doğrusu geçici
14. maddenin 7. bendi beşinci fıkra uygulanmaya yapılmasından itibaren
on gün içinde mevcut halleri ile ilgili daireye yollanmasına ilişkin hükmüdür. Buna göre bir dairenin görevi değiştiğinde o dairenin elindeki dosya
kaldığı halde yeni dairesine yollanacaktır. Bu durumda yeni daire büyük
olasılıkla eski dairenin kaldığı yerden değil, sanki dosyayı yeni almış gibi
tetkikata başlayacaktır. Bu nedenle yeni tetkik hâkimi incelemesi, yeni
savcılık mütalaası ve dairenin dosyaları tümüyle yeni baştan incelemesi
gerekecektir. Bu inceleme bir güvenmeme duygusundan değil, dosya içeriğini bilememesinden kaynaklanmaktadır. Böylece davaların Yargıtay’da
zamanaşımına uğraması tehlikesi ortaya çıkabilecektir.

YENİ YASALARDA DEĞİŞTİRİLMESİ VE
DÜZELTİLMESİ GEREKEN HÜKÜMLER
Av. Çelik Ahmet ÇELİK
I- YENİ BORÇLAR YASASI’NIN ZAMANAŞIMI HÜKÜMLERİ
1-Haksız fiil zamanaşımı hakkında
Önceki BK. 60. maddesindeki (1) yıllık haksız fiil zamanaşımı, uzun
yıllar pek çok kişinin hak kaybına neden olmuş; hiç bir davanın bir yılda
sonuçlanmadığı bilinmesine karşın, hiç kimse (ne bir akademisyen, ne
bir milletvekili, ne bir yargıç ya da avukat) sürenin artırılması yönünde
girişimde bulunmamış, böylesine bir duyarsızlık yıllarca sürüp gitmiştir.
Yeni 6098 sayılı TBK’da süre (2) yıla çıkarılmış ise de, bu da yeterli
değildir; önceki yasa döneminde olduğu gibi hak kayıpları, haksızlıklar,
yasa değişikliği yapılmazsa, sürüp gidecektir.
Yeni Borçlar Yasası’nın Tasarı aşamasında, Avrupa ülkelerinde art
arda zamanaşımı reformları yapılırken, tasarı komisyonundaki akademisyenler bunun farkında olmamışlar ya da ilgisiz kalmışlardır.
Ülkemiz hukukçularının bu duyarsızlığını, bu ilgisizliğini anlamış değiliz. Biz en kısa sürede (hemen) haksız fiil zamanaşımı süresinin artırılmasını istiyoruz. Özellikle insan zararlarında daha duyarlı olunmalı; süre
farklı bir biçimde artırılmalıdır. Önerimiz Fransız Medeni Yasası’nda olduğu gibi, kural zamanaşımının (5) yıl olması; ancak insan zararları için
zamanaşımı süresinin (10) yıla çıkarılmasıdır.
Avrupa ülkeleriyle aynı hukuk sistemi içerisinde bulunduğumuza göre,
tasarının hazırlandığı yıllarda o ülkelerde art arda yapılan zamanaşımı
reformları gözden kaçırılmayıp uyum sağlanmalıydı. Özellikle, haksız fiiller ve ayrıcalıklı olarak “yaşama karşı işlenen haksız eylemler” için uzun
zamanaşımı süreleri konulmalıydı.
Şu anda Avrupa ülkeleri arasında, en kısa haksız fiil zamanaşımı süresi içeren yasa, bizim yeni yasamızdır. Bakınız, belli başlı ülkelerde zamanaşımı süreleri şöyledir:
Fransa’da:
Kural zamanaşımı (5) yıl ise de, ölüm ve bedensel zararlarda zamanaşımı (10) yıldır. Ayrıca vahşet, işkence veya cinsel şiddet davalarında
zamanaşımı, olay tarihinden itibaren 20 yıldır. (m.2224,2226)
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Reform çalışmaları sırasında çevre duyarlığı da gözardı edilmemiştir.
Çevre Kanunu çerçevesinde tesisat, inşaat çalışmaları, yapım işleri ve aktiviteleri sırasında çevreye verilen zararlarla ilgili sorumluluk davalarına
(30) yıllık zamanaşımı uygulanacaktır. (17.06.2008 tarihli Kanun m.14)
Almanya’da:
1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren Alman Borçlar Hukuku Reform
Kanunu, Avrupa Birliği Yönergelerinin iç hukuka uyumlaştırılmasının
yanı sıra, birçok köklü değişikliği de beraberinde getirmiş;özellikle,BGB’nin Genel Kısmı’nda yer alan zamanaşımı sürelerinde önemli değişiklikler yapılmıştır. Buna göre. kural zamanaşımı (3) yıl olup, başlangıcı
olayın gerçekleştiği yıldan sonraki yılın başıdır. Şu kadar ki, belirsiz alacak (rakamlandırılmamış alacak) davaları açıldıktan sonra, dava sonuçlanıncaya kadar zamanaşımına uğrama tehlikesi yoktur.
Hayat ve vücut bütünlüğüne verilen zararlardan doğan dava hakları, fiilin işlenmesinden itibaren otuz yıl geçmesi ile (§ 199 II BGB), diğer
talep hakları ise bu talep haklarının oluşmasından itibaren on yıl geçmesiyle, ve her halükarda fiilin işlenmesinden itibaren otuz yıl geçmesiyle
zamanaşımına uğramaktadır (§ 199 III BGB).
İtalya’da:
Yasadışı durumlardan kaynaklanan zararlara ilişkin tazminat hakkı,
söz konusu durumun tespit edildiği günden başlayarak (5) yıl ile sınırlıdır.
Eğer söz konusu durum yasa uyarınca suç oluşturuyorsa ve bu suçla
ilgili olarak daha uzun bir süre belirlenmişse, hukuk davalarında buna
bakılacaktır. Ancak, sınırlamadan farklı bir nedenle suç ortadan kalkmışsa veya ceza yasası kapsamında değiştirilemez bir ceza söz konusu ise,
zarar tazminatına ilişkin hak yukardaki iki hükümde belirtilen süreyle sınırlı olacak ve suçun ortadan kalktığı tarihten veya cezanın değiştirilemez
hale geldiği tarihten geçerli olacaktır. (Art.2947)
İngiltere’de:
Temel ilke olarak haksız fiiller, eylemin olduğu gün başlangıç alınarak
altı yıllık zamanaşımı süresine tabii tutulurlar. Ancak bazı önemli istisnalar mevcuttur:
İrlanda’da:
Genel olarak haksız fiil iddialarıyla ilgili süre 6 yıldır.
Rusya’da:
Eylemlerin genel zamanaşımı süreleri üç yıldır. Zamanaşımı sürelerinin işlemeye başlaması, kişinin hakkının ihlal edildiğini anladığı veya
anlaması gerektiği tarihten başlar. Bu kuralın istisnaları kanun ve diğer
yasalarla belirlenir.
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Haksız eylem ve sözleşmeye bağlı tazminat eşit olarak işlem görmektedir. Bugün tazminat istemlerinde iki tür zamanaşımı süresi vardır:
ABGB deki 1489 ncu maddenin 1’nci hükmünü izleyerek bütün tazminat istemleri haksız eylemin zarar gören taraf tarafından fark edilmesinden başlayarak (3) yıldır, Yasa dışı eylemden gelen zararlarda her durumda uygulanan zamanaşımı süresi (30) yıldır (Uzun zamanaşımı).
Holanda’da:
Haksız fiil ve zamanaşımı süresi 5 yıldır. Süre zarar gören kişi zararın
ve sorumlunun farkına vardığı günden itibaren başlar. Bu bilginin dışında
tazminat talepleri zarar oluşan olaydan sonra 20 yıldır.
İsveç’te:
Haksız fiillerde ve sözleşmelerde zamanaşımı 10 yıldır. Suç oluşturan
fiillerden doğan tazminat talepleri, devletin adli takibatı sona ermeden
zamanaşımına uğramaz. Eğer fail suçtan dolayı dava edilemeyecek durumda hüküm giydiyse tazminat talebi en erken hükümlülük artık temyiz
edilemez olduktan bir yıl sonra zamanaşımına uğrar.
Görüldüğü gibi, Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında, en kısa haksız
eylem zamanaşımı süresi, bizim yeni yasamızdaki süredir. Yargı düzeni
en yavaş işleyen bir ülke olduğumuza göre, yeni Yasa’nın 72. maddesindeki (2) yıllık sürenin bizce (10) yıla çıkarılması düşünülmelidir.
Değişiklik önerisi:
6098 sayılı TBK’nın 72.maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini öneriyoruz:
MADDE 72- (1) Tazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazminat
yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak beş yılın ve her hâlde fiilin
işlendiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. İnsan zararlarında bu süreler (10) ve (30) yıldır.
(2) Ancak, tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaşımı öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden doğmuşsa, bu zamanaşımı uygulanır.
(3) Haksız fiil dolayısıyla zarar gören bakımından bir borç doğmuşsa
zarar gören, haksız fiilden doğan tazminat istemi zamanaşımına uğramış
olsa bile, her zaman bu borcu ifadan kaçınabilir.
2- Taşınmaz satış ve inşaat sözleşmelerinde, binaların ayıplı olmasından doğan davalarda zamanaşımı sürelerine ilişkin sakıncalı bulduğumuz düzenlemeler
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a) 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu’nun “sorumluluk” başlıklı
244.maddesi 3.fıkrasına göre:
“Bir yapının ayıplı olmasından doğan davalar, mülkiyetin geçmesinden başlayarak (5) yılın ve satıcının ağır kusuru varsa (20) yılın
geçmesiyle zamanaşımına uğrar.”
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 244.maddesi 3.fıkrasında, önceki yasadan farklı olarak, satıcının “ağır kusuru” varsa, zamanaşımı
süresinin (mülkiyetin geçmesinden başlayarak) yirmi yıl olması uygun
bulunmuş olup, biz yeni yasadaki bu düzenlemeyi doğru bulmuyoruz. Şunun için ki, yirmi yıl uzun bir süre gibi görünmekte ise de, zamanaşımının
başlangıcı “mülkiyetin geçirilme” tarihi olduğundan bu (20) yıllık süre aşılamayacak; yirmi yıldan sonra ortaya çıkacak zararlar için satıcıya karşı
dava açılamayacaktır.
Oysa, ülkemiz deprem kuşağındadır. Başta Gölcük-Yalova ve Erzincan
depremleri olmak üzere, yıkılan binaların çoğunun ve ölümlerin nedenlerinin deprem değil, inşaat kusurları olduğu; ihale ile yaptırılan kamu
binalarında ve yap-satçıların ürünü apartmanlarda eksik, bozuk malzeme kullanıldığı, plân ve projeye, imar mevzuatına aykırı işler yapıldığı
anlaşılmış; bütün bunlar yirmi yılı, hatta otuz yılı aşan sürelerde ortaya
çıkmıştır.
b) 6098 sayılı yeni Yasa’nın taşınmaz satımında “satıcının” ayıplardan
sorumluluğuna ilişkin 244.maddesi 3.fıkrasındaki zamanaşımı süreleri,
eser sözleşmesinde “yüklenicinin” ayıplardan sorumluluğuna ilişkin 478.
maddesinde de yinelenmiş olup, madde hükmü şöyledir:
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 478.maddesine göre:
“Yüklenici ayıplı bir eser meydana getirmişse, bu sebeple açılacak
davalar, teslim tarihinden başlayarak, (…) taşınmaz yapılarda (5) yılın
ve yüklenicinin ağır kusuru varsa, ayıplı eserin niteliğine bakılmaksızın (20) yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar.”
Burada da zamanaşımının başlangıcının “binanın teslim tarihi” olması
nedeniyle yüklenicinin sorumluluğu (20) yıl ile sınırlandırılmıştır. Aynı
sakınca burada da vardır.
3- Yukardaki maddelere ilişkin değişiklik önerilerimiz
Biz, 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu’nun satıcının ve yüklenicinin ağır kusurlu olmaları durumunda açılacak davaların zamanaşımı sürelerinin (20) yıl ile sınırlı tutulmasına ilişkin 244/3. ve 478.maddelerini,
Yasa’nın haksız eylemlerde zamanaşımına ilişkin 72.maddesindeki
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“Adalet Komisyonu gerekçesine” aykırı buluyoruz. Oradaki gerekçeye egemen olan haklı görüşler incelendiğinde anılan maddelerdeki yirmi
yıllık sürenin iyi bir düzenleme olmadığı anlaşılacaktır. Anılan maddeler
72.maddenin gerekçesine ters düşmüştür. Yasada bütünlük ve tutarlılık sağlama yönünden kesin düzeltme yapılmalıdır.
Bizce yeni Yasa’nın 244/3. ve 478. maddeleri şu biçimde düzeltilebilir:
Önceki Yasa’da olduğu gibi, hiç süreden söz edilmeyip, “Satıcının (Yüklenicinin) ağır kusuru varsa, zamanaşımı sürelerinden yararlanamaz”
denilerek sürenin belirlenmesi öğretiye bırakılmalıdır. Hem böylece, Yasa’nın 72.maddesine ilişkin Adalet Komisyonu gerekçesindeki açıklamalara uygun bir düzenleme yapılmış ve yasada bütünlük sağlanmış olur.
Unutmayalım ki, önceki 818 sayılı Yasa’da süre belirtilmemiş olmasının Gölcük-Yalova depreminde yararları görülmüş; satıcının ve yüklenicinin “ağır kusuru, hilesi, sakladığı gizli ayıplar” yüzünden “zamanaşımından yararlanamayacağı” biçimindeki düzenleme nedeniyle, ayıplı binanın
tesliminden otuz yıl sonra sorumlular hakkında dava açılabilmiş; hak
kayıpları önlenebilmiştir.
4- Zamanaşımının başlangıcı yönünden
Önceki ve sonraki her iki yasada da zamanaşımının başlangıcı, binanın “mülkiyetinin geçirilme” tarihidir. Binadaki, bağımsız bölümlerdeki
“olağan” ayıplar için (5) yıllık sürenin başlangıcının “mülkiyetin geçirilme” tarihi olması doğru ise de, “gizli ayıplar” için, uzun yıllar sonra ortaya çıkan inşaat kusurları için “mülkiyetin geçirilme” tarihinin başlangıç
alınmasını sakıncalı bulduğumuzu, yukarda depremle uzun yıllar sonra
ortaya çıkan zararları anlatarak açıkladık.
Satıcının (veya yüklenicinin) ağır kusuru ve taşınmaz yapılardaki gizli
ayıplar nedeniyle açılacak davaların, 6098 Sayılı Yasa’da (20) yıl ile sınırlandırılmış olmasının sakıncalarını, bir de “zamanaşımının başlangıcı”
yönünden ele alıp somut örnekler vermek istiyoruz. Şöyle ki:
Yirmi yıllık zamanaşımının başlangıcı, satılan ya da inşa edilen binanın
veya bağımsız bölümün “teslim ve mülkiyeti geçirme tarihi” olunca, her
alıcıya veya her bağımsız bölüm malikine göre zamanaşımı süreleri farklı
olacaktır. Örneğin, arsa payı karşılığı inşaat işi yapan “yüklenici”nin, arsa
sahiplerine vereceği bağımsız bölümleri teslim tarihi ile aynı yüklenicinin
“satıcı” sıfatıyla üçüncü kişilere ayrı ayrı sattığı bağımsız bölümlerin teslim tarihleri farklı olacaktır. Hatta kimi zaman yüklenici, kendi payına
düşen bağımsız bölümleri satmayıp uzun süre elinde tutmuş ve binanın
yapımını bitirdikten yıllar sonra satmış olabilir. Bütün bu durumlarda

Yeni Yasalarda Değiştirilmesi.. • Av. Ç.A. ÇELİK

49

(20) yıllık zamanaşımı süresi, her bağımsız bölüm malikine göre farklı olacak; her birinin “teslim ve devir alma” tarihi değişik olduğundan,
yükleniciye veya satıcıya karşı açacakları davaların zamanaşımı süreleri,
ayıplı binanın yapımından 20 yıl, 22 yıl, 25 yıl, 27 yıl…gibi farklı süreler
olacaktır. Görüldüğü gibi, burada zamanaşımını (20) yıl ile sınırlamanın
sakıncaları daha da belirgindir.
Bu sakıncalı durumu gidermenin tek yolu, yukarda önerdiğimiz gibi,
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun satıcının sorumluluğuna ilişkin
244/3.maddesi ile yüklenicinin sorumluluğuna ilişkin 478.maddesinde
düzeltme yapılarak, (20) yıllık süre yerine, “Satıcının (yüklenicinin) ağır
kusuru varsa, zamanaşımı sürelerinden yararlanamaz” denilmesidir.
Böyle denilince de, zamanaşımının başlangıcı, “zararın gerçekleştiği”
ve “dava edilebilir” nitelik kazandığı tarih olacak; hak yerini bulacaktır.
Nitekim Yargıtay’ın, Gölcük-Yalova depreminde zarar görenlerin açtıkları davalarla ilgili verdiği kararlarda, zamanaşımının başlangıcını, binanın “teslim tarihi” değil, “zararın gerçekleştiği” ve “dava edilebilir”
nitelik kazandığı tarih olarak kabul etmiş; böylece adaletli bir çözüm sağlanmıştır.
Yargıtay’ın, depremlerle ilgili çok sayıda kararlarına egemen olan bu
görüş, 6098 sayılı yeni Yasa’nın yukarda anılan (244/3. ve 478.) maddelerine yansıtılmalı; yeni Yasa’nın 72.maddesinin gerekçesi doğrultusunda
düzeltme yapılmalıdır.
5- Önceki yasada süre belirtilmemiş olmasının yararları ve Yargıtay’ın depremle ilgili kararlarındaki gerekçeler
Önceki 818 sayılı Yasa’da süre belirtilmemiş olmasının Gölcük-Yalova
depreminde yararları görülmüş; satıcının ve yüklenicinin “ağır kusuru,
hilesi, sakladığı gizli ayıplar” yüzünden “zamanaşımından yararlanamayacağı” biçimindeki düzenleme nedeniyle, ayıplı binanın tesliminden otuz yıl
sonra sorumlular hakkında dava açılabilmiş; hak kayıpları önlenebilmiştir. Buna ilişkin Yargıtay kararlarındaki ortak görüşler şöyledir:
a) Hukuka aykırı eylem oluşmuş ama zarar gerçekleşmemişse, zamanaşımı süresinin başlaması söz konusu olamaz. Yasalarda öngörülen
zamanaşımı sürelerinin işlemeye başlayabilmesi için öncelikle o hakkın
istenebilir bir konuma, duruma gelmesi gerekir..
b) Tazminat isteminin doğmadığı bir tarihte, zamanaşımının başlatılması, hakkın istenmesini olanaksız kılar.
c) En önemli koşul, “zararın tazminat olarak istenebilir bir konuma
gelmesi”dir.
d) Tazminat alacağına ilişkin zamanaşımı süresi, zararın “dava edi-
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lebilir” hale geldiği anda başlayacaktır. Zarar gerçekleşmeden bir “dava
açma olanağı” bulunamayacağına göre, zamanaşımının işlemeye başlayabilmesi için öncelikle istem konusu hakkın dava edilebilir bir konuma
gelmesi gerekir.
e) Hukuka aykırı eylem oluşmuş, ama zarar gerçekleşmemişse, zamanaşımı süresinin başlaması söz konusu olamaz. Davalının hukuka aykırı
eylemi, yapının yapıldığı tarihte gerçekleşmiş; ancak o tarihte davacının bir zararı doğmamıştır. Bir zarar olmayınca, davacının bir dava
açma olasılığı da bulunamayacağı doğaldır.
f) Ceza Yasası yönünden de, deprem nedeniyle bina yıkılmasında suç
tarihi binanın yıkıldığı tarihtir. Dava zamanaşımı, yaralanma ve ölüm
anından itibaren işlemeye başlar.
Yapının genel bir tehlikeyi içerecek biçimde yıkılması halinde, suç tarihi yıkılma (göçme - çökme) anıdır. Yıkılan binanın, yasada öngörülen
yaralanma ya da ölüm sonucuna yol açtığı anda suç işlenmiş sayılır.
Dolayısıyla, suçun nitelikli biçiminin oluşumu için zorunlu öğe olan, yaralanma ya da ölüm anı, suçun işlenme tarihi olduğundan, bu suç yönünden
TCY’nın 102. maddesinde öngörülen dava zamanaşımının da bu tarihten
itibaren hesaplanması gerekir.
II-TÜRK TİCARET KANUNU’NDA YER ALMAMASI GEREKEN SİGORTA HÜKÜMLERİ
Özet açıklama:
1- Zorunlu sigortalar, ticari değil, sosyal niteliklidir. Ticaret Kanunu’nda yer almaması gerekir. Bu nedenle 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nun “Zorunlu Sorumluluk Sigortaları” başlığı altındaki 1483-1486.
maddeleri yasadan çıkarılmalıdır.
2- Özellikle 1484.maddenin 3.fıkrasındaki “Zarar,sosyal güvenlik kurumları tarafından karşılandığı ölçüde sigortacının sorumluluğu sona
erer” hükmü, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 55.maddesine aykırılık oluşturmaktadır.
1- Yeni 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun, 6098 sayılı Borçlar
Kanunu 55.maddesine aykırı 1484. maddesi hakkında
Zorunlu sigortalar ticari nitelik taşımayıp, sosyal risk ilkesinin bir gereği ve kamusal nitelikli olmalarına karşın, ne gereği varsa, Yeni Türk
Ticaret Kanunu’nun sigorta hükümleri arasına konulmuş; böylece 2918
sayılı KTK’nın, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun zorunlu sigortalara ilişkin hükümlerine aykırı bir
durum yaratıldığı gibi, söz konusu Yasa’nın 1484.maddesinin 3.fıkrası-

Yeni Yasalarda Değiştirilmesi.. • Av. Ç.A. ÇELİK

51

na konulan bir hükümle Yeni Borçlar Kanunu’nun 55.maddesini (sigorta
ödemeleri yönünden) etkisiz kılacak bir durum ortaya çıkmıştır.
Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 1484.maddesi 3.fıkrası da şöyle:
Madde:1484,fıkra:3-Zarar,sosyal güvenlik kurumları tarafından karşılandığı ölçüde sigortacının sorumluluğu sona erer” denilmiştir.
Eğer yasalar yürürlüğe girinceye kadar bu madde değiştirilmezse, şunların olacağını söyleyebiliriz:
a) Sigorta Şirketleri, Yeni Türk Ticaret Kanunu 1484. maddesi 3.fıkrasının, Borçlar Kanunu karşısında daha özel hüküm olduğunu ileri sürerek, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yalnız rücua tabi olanlarını değil, ölüm
ve maluliyet dalından bağlanan gelirleri dahi ileri sürerek tazminat ödemelerini reddedeceklerdir.
b) Şimdi dedikleri gibi, “Sosyal Güvenlik Kurumu gelir bağlamıştır, bakım ihtiyacı kalmamıştır” diyerek ve yasa hükmüne dayanarak tazminat
ödemelerine büsbütün son vereceklerdir.
c) Böylece, yabancı sigorta şirketleri, Türkiye gibi bir kazanç cennetinde malı alıp götürecekler, olanlar zavallı halkımıza olacaktır. Bunu yasa
tasarısını hazırlayanların düşünmemiş olmaları kaygı vericidir.
2- Yeni T.Ticaret Kanunu’ndan “zorunlu sigorta” hükümleri çıkarılmalıdır.
Yukardaki sakıncalı hükmün dışında, zorunlu sigortaların “genel şartları” yeni Ticaret Yasası’nda yer almış gibidir. Oysa sigorta “genel şartları”, genel işlem şartı niteliğindedir ve yasalara aykırı hükümlerinin geçersizliğinin sürekli denetlenmesi gerekir.
Burada da yeni Borçlar Kanunu ile yeni Ticaret Kanunu arasında bir
çelişki yaratılmıştır. Hukukumuzda önemli bir yenilik olan, çığır açacak
nitelikteki yeni Borçlar Kanunu’nun 20-26 maddelerinde yer alan “genel
işlem şartları” ile yeni Ticaret Kanunu’nun sigorta hükümleri karşısında
etkisiz kalacaktır.
Hele, yeni Ticaret Kanunu’nun “zamanaşımı” ile ilgili 1482. maddesindeki “Sigortacıya yöneltilecek tazminat istemleri, sigorta konusu olaydan
itibaren beş yılda zamanaşımına uğrar” hükmünün, 2918 sayılı KTK’nın
109/2.maddesiyle ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yasası’nın 24/2.maddesiyle nasıl bağdaştırılacağını merak ediyoruz. Bu da bir kargaşa yaratacaktır.
Bütün bu nedenlerle, 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nun “Zorunlu Sorumluluk Sigortaları” başlığı altındaki 1483-1486.maddeleri yasadan çıkarılmalıdır.
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III-KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU’NUN 98.MADDESİ HAKKINDA

1) 2918 sayılı KTK’nın tedavi giderlerine ilişkin 98.maddesi, 6111sayılı Yasa’nın 59. maddesi ile değiştirilerek, sigorta şirketlerinin tedavi giderlerinden sorumluluğunun, (zaten iş yükü altından kalkılamayacak kadar fazla olan) Sosyal Güvenlik Kurumu’nun üzerine yıkılması hem doğru
olmamış; hem de sigortalar ile işleten ve sürücü gibi diğer sorumlular
arasında fark yaratılarak Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı bir düzenleme
yapılmıştır.
2) Öte yandan, sigortacı ile sigorta ettiren arasındaki sözleşme hükümlerine göre, zarar görenlerin (limite kadar) tüm zararlarını ödeme yükümlülüğünü üstlenen sigorta şirketlerinin bu sorumluluklarının sınırlandırılması sözleşme özgürlüğü ilkesine de aykırıdır.
3) Yargıtay’ın elli yılı aşan kararlarına göre, tedavi giderleri çok kapsamlıdır. Bedensel zarara uğrayan kişi, iyileşmek için yaptığı ve ilerde
yapacağı her türlü zararlarını (tarifelerle sınırlı olmaksızın) zarar sorumlularından isteme hakkına sahiptir.
Oysa bu hak, tedavi giderlerini üstlenen Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, Sağlık Uygulama Talimatı ve tarifelerle (SUT) sınırlanmış ve
böylece elli yıllık içtihat birikimi bir anda yok edilmek istenmiş ise de,
Danıştay 15.Daire’nin 14.11.2013 gün 2013/7713 sayılı kararıyla “Trafik
kazaları nedeniyle ilgililere sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4.maddesinin 1.bendinde
yer alan Sağlık Uygulama Tebliği’nin (SUT) yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.
4) KTK. 98.maddesinde 6111 sayılı yasanın 59.maddesiyle değişiklik
yapılmasından bu yana yargıda bir karmaşa (kaos) yaşanmakta, yapılması gereken en doğru iş, 2918 sayılı KTK’nın 98 maddesinin eski haline
getirilmelidir.
IV- HUKUK YARGILAMA YASASI HAKKINDA
1- Islahla zamanaşımı savunmasının kabul edilmesi, haksız ve adaletsiz bir görüş ve yanlış bir uygulamadır. Yasa’nın 176.maddesinin
gerekçesinin son paragrafına tehlikeli bir “virüs” gibi sokuşturulan
ıslahla zamanaşımı savunması yapılabileceğine ilişkin cümle oradan
çıkarılmalı ve ayrıca 182’inci maddedeki “kötüniyetli ıslaha” açıklık
getiren ve maddeyi etkinleştiren yasa değişikliği yapılmalıdır.
a) Yargıtay’ın uzun yıllardan beri süre gelen yerleşik kararlarına aykırı
olarak, Hukuk Genel Kurulu, ıslah adı altında zamanaşımı savunması
yapılabileceği yönünde kararlar vererek, “ıslah yoluyla dahi olsa, kazanıl-
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mış hakların ortadan kaldırılamayacağı” kuralını gözardı etmiş; ayrıca
(yargılamanın yıllar süren, zaman ve emek harcanan ileri aşamasında)
davacının haklılığı kesin belli olduktan sonra, davalıya “ıslah” adı altında zamanaşımını ileri sürme olanağı tanınması, kötüniyetin korunması
niteliğinde ( HMK.m.182, 29/1, TMK.m.2) son derece haksız, adalet duygularını incitici, yargıya ve hukuka güveni sarsıcı, asla kabul edilemez bir
durumdur.
Bazı akademisyenlerin de benimsediği, ıslah yoluyla zamanaşımı savunması yapılabileceği görüşü, yukarda belirttiğimiz gibi uzun yargılama
aşamasından sonra, davacıya kazanılmış hakkını kaybettiren ve davalıya (haksız biçimde) borçtan kurtaran, üstelik kötüniyeti koruyan,
hukuka ve hakkın özüne aykırı bir anlayış olup, 6100 sayılı HMK’nın
ıslaha ilişkin hükümlerinde bu yönde bir açıklama bulunmamasına karşın, 176. maddenin gerekçesinin son paragrafına tehlikeli bir virüs gibi
“ıslah yoluyla zamanaşımı savunması yapılabileceği” açıklaması sokuşturulmuştur.
b) 6100 sayılı HMK’nın davalıya tanıdığı geniş olanakları ve yargılama
aşamalarını şöyle bir gözden geçirelim:
Davalı, iki kez verdiği cevap dilekçesinde zamanaşımı savunmasını
unutmuş, ön inceleme aşamasında da bu yönde bir girişimde bulunmamış; tahkikat aşamasına geçildikten, uzun zaman ve emek harcanarak
deliler toplandıktan, tanıklar dinlendikten, örneğin ölüm ve bedensel zararlar nedeniyle tazminat davalarında kusur ve hesap raporları verildikten sonra karar aşamasına yaklaşıldığı sırada, tazminat miktarını öğrenip
aklı başına gelen davalı vekili, haksız ve hukuka aykırı olayın sorumlusu
ve tazminat ödeme yükümlüsü olduğu kesin belli olan davalıyı kurtarmak
için, “ıslah yoluyla” zamanaşımını ileri sürerse, bu, dürüstlük kuralına”
aykırı (TMK.m.2 ve HMK.m.29/1), kötüniyetli bir davranış (HMK.m.182)
olur.
Oysa, Medeni Yasanın 2.maddesi 2.fıkrasında denildiği gibi “Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz..”
6100 sayılı HMK.29/1.maddesine göre de “Taraflar, dürüstlük kuralına uygun davranmak zorundadırlar.” (Ayrıca TMK.m.2/1)
Uzun yargılama sürecinden sonra, tazminat ve kapsamı ile haksız eylem, hukuka aykırılık ve sorumluluk kesin belli olduktan sonra, bundan
kurtulmak ve kesinleşmiş tazminat borcunu ödememek için “ıslaha” sığınıp zamanaşımını ileri sürmek, 6100 sayılı HMK’nın 182.maddesine göre
“kötüniyetle ıslah” değil midir ?
c) Kötüniyetli ıslah için anılan maddede (HMK.182) “Islahın davayı
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uzatmak veya karşı tarafı rahatsız etmek gibi kötüniyetli düşüncelerle
yapıldığı, deliller veya belirtilerle anlaşılırsa, mahkeme, ıslahı dikkate
almadan karar verir” denilmesine göre:
1. Haksız ve suç oluşturan eylem, sorumluluk ve tazminat miktarı kesin belli olduktan sonra, davalının ıslah yoluyla zamanaşımını ileri sürerek borçtan kurtulmaya kalkışması “kötüniyetli ıslah” sayılmayacak
mıdır ?
2. Yasada açıkça tanınmayan, ancak bir takım görüşlerin etkisiyle
HMK 176. maddesinin gerekçesinin son paragrafına “tehlikeli bir virüs”
gibi sokuşturulan “ıslahla zamanaşımı definde bulunulabileceği” açıklaması, yasal bir hak imiş gibi korunacak mıdır ?
3. Yargıç, madde hükmünde kendisine tanınan yetkiyi kullanarak, sorumluluğu ve tazminat yükümlülüğü belli olduktan sonra, zamanaşımı
savunması yapan davalının bu eylemini “kötüniyetli ıslah” sayıp, ıslahı
dikkate almadan karar verecek midir? Yargıtay, yanlış kararlarından
dönüp, yerel mahkeme hakiminin bu yöndeki kararını onayacak mıdır?
Zaman içinde bu soruların yanıtını almaya çalışacağız. Yani, bekleyip
göreceğiz. Özellikle bizim konumuz olan insan zararlarında (ölüm ve bedensel zararlarda) yargının, Yargıtay’ın ve bilim çevrelerinin en yüce hak
olan “yaşama hakkı” konusundaki olumlu görüşlerinin beklentisi içinde
olacağız. Onların katı, dar biçimsellikten, sığ görüşlerden kendilerini kurtarıp hakkın özünü kavramalarını bekleyeceğiz.
d) Son olarak “kötüniyetli ıslah” başlıklı HMK’nın 182.maddesinin gerekçesindeki uyarılara dikkati çekmek istiyoruz:
Önceki 1086 sayılı HUMK’un 90.maddesine göre, kötüniyetli ıslah yapılsa dahi ıslah geçerli kabul ediliyor, ancak mahkeme para cezasına ve
karşı tarafın zararlarının /ödenmesine karar verilebiliyordu.
Buna karşılık 6100 sayılı HMK’nın 182.maddesine göre, ıslahın kötüniyetle yapıldığı anlaşılırsa, mahkeme, kötüniyetli ıslahı (ıslah yoluyla
zamanaşımı savunmasını) dikkate almadan karar verebilecektir.
İşte, yeni yasa uyarınca bizim de yargıçlardan ve Yargıtay’dan beklentilerimiz budur. Artık yaşama hakkının söz konusu olduğu olaylarda, (ölüm ve bedensel zararlar nedeniyle açılan tazminat davalarında)
haksızlık, hukuka aykırılık ve tazminat miktarı kesin belli olmuşsa, yargıç, davalının ıslah yoluyla ileri sürdüğü zamanaşımı savunmasını dikkate
almadan tazminata hükmetmeli; Yargıtay da bunu onamalıdır.
Ancak ne var ki, yargıçlar alışkanlıklarından ve saplantılarından kolay
kolay vazgeçmiyorlar. En iyisi, en başta söylediğimiz gibi, Yasa’nın 176.
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maddesinin gerekçesinin son paragrafına tehlikeli bir “virüs” gibi sokuşturulan ıslahla zamanaşımı savunması yapılabileceğine ilişkin cümle
oradan çıkarılmalı ve ayrıca 182’inci maddedeki “kötüniyetli ıslaha”
açıklık getiren ve maddeyi etkinleştiren yasa değişikliği yapılmalıdır.
2- Yasa’nın 107.maddesine göre dava değerinin artırılması (harç
tamamlama) işleminin yeni bir dava ve ıslah olmadığı hususunda yasaya açık bir hüküm konulmalı; bir fıkra eklenmelidir.
6100 sayılı Yasa’nın yürürlüğe girmesinden bu yana geçen üç yıllık sürede, Yasa’nın 107.maddesindeki “belirsiz alacak davası” yargıçlara bir
türlü benimsetilememiş, kavratılamamıştır. O kadar ki, pek çok üyenin
katıldığı Hukuk Genel Kurulu 06.02.2013 gün E.2012/4-824 K.2013/305
sayılı kararında, dava değerinin artırılmasını “ıslah” olarak nitelemiş ve
davalı vekilinin zamanaşımı savunmasını kabul ederek, davanın zamanaışımı yönünden reddi gerektiği yönünde karar vermiştir.
Davanın gelişimi ve sonucu şöyledir:
- Davacı vekili, dava değerini artırırken (önceki dönemdeki alışkanlıkla) ıslah dememesi gerekirken “ıslah” dilekçesi vererek harcı tamamlamış;
- Davalı vekili, (ıslah adı altında) artırılan miktara karşı zamanaşımı
definde bulunmuş;
- Mahkeme, davalının zamanaşımı savunmasını kabul edip, tazminatın
artırılan bölümü için davayı reddetmiş;
- Davacının temyizi üzerine, Yargıtay 4.Hukuk Dairesi 05.12.2011 gün
ve E.2010/10984 K.2011/12929 sayılı (çok doğru ve yerinde) kararıyla
“Artırılan bölümün zamanaşımı nedeniyle reddi usul ve yasaya aykırıdır”
diyerek yerel mahkeme kararını bozmuştur.
- Özel Daire’nin bozma kararına karşı, yerel mahkeme yargıcının direnmesi üzerine, dosya Genel Kurula gelmiş ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 06.02.2013 gün E.2012/4-824 K.2013/305 sayılı kararıyla “Islahla
artırılan maddi tazminat istemi yönünden zamanaşımı süresi dolduğundan, bu istemi reddeden mahkemenin direnme kararını yerinde bularak”
onamıştır.
Çoğunluğun bu kararına yalnızca üç üye karşı çıkmış; karşıoy yazılarında HMK’nın 107’nci maddesinde düzenlenen “belirsiz alacak davası”nın, İsviçre ve Alman hukuklarında “rakamlandırılmamış alacak davası”
(unbezifferte Forderungklage) veya “rakamlandırılmamış alacak talebi”
(unbezifferte Klageantrag) ibareleri ile anıldığını, yüzyıldan beri uygulandığını anlatmaya çalışmışlardır.

56

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 89 • Sayı: 3 • Yıl: 2015

Görülüyor ki, Yargıtay’a üye olmuş yargıç çoğunluğu “belirsiz alacak
davasını” anlayamamakta, kavrayamamakta, benimseyememektedirler.
Acı ve sert bir eleştiri olacak ama, sözümüzü sakınmamak bizim önlenemeyen bir kabalığımız olarak görülse de, genel kültür alt yapısı olmayan
bir hukuk toplumu olduğu ülkemizin yadsınamaz bir gerçeğidir.
O nedenle diyoruz ki, Yasa’nın 107. maddesi yeniden düzenlenmeli;
bir fıkra daha eklenerek, herkesin anlayabileceği bir biçimde dava değerinin artırılmasının yeni bir dava ve ıslah olmadığı açıkça belirtilmelidir.
3- Yetkili mahkeme konusunda
Haksız eylemden zarar görenin açacağı davada (kendi) yerleşim yeri
mahkemesinin de yetkili olacağına ilişkin 16.madde hükmünü yanlış ve
sakıncalı buluyoruz.
Madde gerekçesinin son paragrafındaki açıklamalardan, yerleşim yerinin yetkili kılınmasının daha çok yayın yoluyla kişilik haklarına verilen
veya verilmesi olası zararlar için düşünülmüş olduğu anlamını çıkarıyoruz. Oysa, önceki Yasa’da bulunmayan bu düzenleme hiç gerekli değildi.
Çünkü bugüne kadarki uygulamada, görsel yayının ulaştığı veya gazetenin, derginin satıldığı yer “haksız fiilin işlendiği yer” sayılıyor ve buralarda
dava açılabiliyordu.
Zarar görenin “yerleşim yeri” mahkemesinin de yetkili kılınmasının,
aşağıda vereceğimiz somut örneklerde görüleceği üzere, bazı sakıncalar
doğuracağı; taraflar arasındaki dengeyi bozacağı ve davalıların savunma
olanaklarının aşırı zorlaştırılacağı kaygısını taşıyoruz. Eğer davacı her tür
olayda kendi “yerleşim yeri” mahkemesinde dava açmaya kalkışırsa şu
gibi durumlar ortaya çıkabilecektir:
İstanbul’daki bir hastanede tedavi görürken, hekim ve hastane hatası
sonucu ölen kişinin yakınları veya sakat kalan kişi, Anadolu’nun çok uzak
bir ilçesindeki yerleşim yerine gidip orada dava açabilecektir.
Trabzon’da saldırıya uğrayan kişi, gidip memleketi Antalya’da dava
açabilecektir.
Van’daki trafik kazasına ilişkin dava, zarar görenin yerleşim yeri olan
Ayvalık’ta görülecektir.
Daha başka örnekler de verebiliriz. Şimdi bu örneklere bakarak, her
olayda “yerleşim yeri” mahkemesinde dava açılmasının doğru olup olmadığı ve ne gibi sakıncalar doğuracağı üzerinde durulup düşünülmelidir.
4- Kısmi davaya ilişkin 109.madde hakkında
Madde hükmü bizce daha başka biçimde düzenlenmeli, bundan önceki uygulamada karşılaşılan olumsuzluklar ortadan kaldırılmalıydı. Her
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ne kadar, özellikle insan zararlarına ilişkin davalarda Yasa’nın 107.maddesindeki “belirsiz alacak ve tespit davası”, önceki kısmi dava uygulamasındaki hak kayıplarını ortadan kaldıracak bir nitelik taşımakta ise de,
kısmi davaya gene de gereksinim vardır. Bunun ayrıntılarına girmeyeceğiz. Yalnızca, önceleri olduğu gibi bundan sonra da, yanlış uygulamaların
sürüp gideceği kaygısını dile getirmek istiyoruz.
Bugüne kadar süregelen uygulamada olduğu gibi, “kısmi dava”nın “tespite ilişkin bölümü” belli olduktan sonra, yeni bir dava açılıp birleştirme
mi istenecek, yoksa dava değeri (gene ıslah adı altında) artırılacak mıdır?
Eğer aynı dava içinde dava değeri artırılacaksa, gene bugüne kadar olduğu gibi, davalıya (borçluya) önceden ihtarname gönderilmemişse, ilk
(kısmi) dava (her nedense) temerrüde düşürülmüş sayılmak için yeterli
bulunmayacak; “tespite ilişkin bölüm” için faiz, dava değerinin (ıslah adı
altında) artırıldığı tarihten işletilecektir. Yani yargı, noter ihtarnamesini,
“kısmi davaya” ilişkin dilekçeden ve kendi (yargı) gücünden üstün tutmayı
sürdürecektir. Gene bugüne kadar olduğu gibi, davalıya, dava değerinin
artırılmasına karşı (ıslaha karşı) zamanaşımını ileri sürme fırsatı verilecektir.
Kısaca, yeni Yasa’ya göre açılacak “kısmi davada” da, bundan önce olduğu gibi, tüm olumsuzluklar sürüp gidecektir.
5- Fazlaya ilişkin hakların saklı tutulması hakkında
Bugüne kadar süregelen uygulamada, “kısmi dava” dilekçesinde “fazlaya ilişkin hakların saklı tutulduğunun” açıklanmaması, zımni feragat”
olarak nitelenmiş; feragatin açık, anlaşılır ve kesin olacağı kuralı göz ardı
edilmiştir. Bu konuda, Yasada açık bir hüküm ve zorunluluk olmamasına, öğretide de yoğun eleştiriler yapılmasına karşın, Yargıtay bu yanlış
uygulamayı hep sürdürmüş; bu yüzden, henüz genç ve deneyimsiz bir
avukatın, dava dilekçesinde “fazlaya ilişkin hakları saklı tutmaması” başına türlü belalar açmıştır. Avukat tutmak zorunda olmayan, davasını kendi açıp izleyen yurttaşlar da hak kaybına uğratılmıştır. Bütün bu haksız
uygulamalar yapılırken, “yasayı bilmemek özür değilse de, yargı içinde hiç
de doğru olmayan böylesi kuralların bilinmemesinin hak kayıplarına yol
açmaması gerektiği” düşünülmemiştir.
Yukarda belirttiğimiz haksız durumların, 6100 Yasa’nın “kısmi dava”
başlıklı 109.maddesinin 3.fıkrasına konulan “Dava açılırken, talep konusunun kalan kısmından açıkça feragat edilmiş olması hali dışında, kısmi
dava açılması, talep konusunun geri kalan kısmından feragat edildiği anlamına gelmez” hükmüyle ortadan kaldırılmış olduğu; bundan böyle dava
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dilekçelerinde “fazlaya ilişkin haklarım saklıdır” denilmemiş olmasının
hak kaybına neden olmayacağı düşünülebilir ise de, bu konuda kaygılar sürmekte ve Yasa’nın 109/3. maddesi hükmü yetersiz bulunmaktadır.
Öyle sanıyoruz ki, yargıçların eski saplantılarından ve yanlış kararlarından vazgeçmeleri sorunu çözecektir.
6- İşçi alacaklarına ilişkin dava türleri hakkında
Bu konuda, aslında bir sorun bulunmadığı kanısındayız. Çünkü işçi
işveren ilişkileri her zaman belirsizdir; ücret alacakları her zaman tartışmalıdır; işçinin işten çıkarılması ile çalışma koşulları, taraflar arasındaki hak ve alacak konuları, hatta hizmet süreleri kesinlikle yargılamayı
gerektirir.Kısaca, işçi işveren ilişkilerinde hiçbir şey hiçbir zaman açık,
belirgin, kesin kanıtlanabilir nitelikte değildir. Bu öyle bir düzendir ki,
işçi hiçbir zaman gerçek ücretini, alacağının miktarını bilemez; bilmesi de
istenmez. Bütün bunlar için en uygun dava türü Yasa’nın 107. maddesindeki “Belirsiz alacak ve tespit davası” olması gerekir.
Ama nedense, uygulamada (iş davalarında) neler olup bittiğinden habersiz, bunları araştırıp öğrenmemiş bazı hukukçular yeni Yasa’nın işçileri tam (eda) davası açmak zorunda bırakan hükümler taşıdığını; belirsiz
alacak davası bir yana, işçinin kısmi dava dahi açamayacağını,çünkü haklarını ve alacaklarını kesin bilmek zorunda olduklarını ileri sürmüşler;
yargıda bir kargaşa ortamı yaratmışlardır.
Bu tür görüşlerin yanlış ve gerçeklere aykırı olduğunu; işçinin hem Yasa’nın 107. maddesi 1.fıkrasına göre “belirsiz alacak davası” ve hem de
aynı maddenin 3.fıkrasına göre “tespit davası” açabileceğini; hatta isterse
“kısmi dava” dahi açabileceğini aşağıda ilgili bölümünde ayrıntılarıyla ve
uygulamadan örneklerle kesin biçimde kanıtlayacağız.
Ama, değil mi ki, böyle bir düşünceye kapılınmıştır; o halde eğer bu
yanlış inançlar sürdürülürse, gerek 107.maddenin ve gerekse 109.maddenin yeniden ve daha açık biçimde düzenlenmesi düşünülmelidir.
7- Gider avansı yatırılmasının dava koşulları arasında yer almasının yanlışlığı
Yasa’nın “dava şartları”na ilişkin 114.maddesi (g) bendi ile dava açılmasına ilişkin 120.maddesine göre davacı, miktarı her yıl Adalet Bakanlığınca belirlenecek peşin “gider avansını” yatırmak zorundadır.
Dava şartları arasında yer alan bu zorunluluğun, hak aramayı zorlaştıracağı kanısındayız. Çoğu yurttaşlar peşin harcı bulmakta bile zorlanırlarken, bir de peşin avans istenmesi, onları yargıya başvurmak yerine,
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başka çözüm yolları aramaya yöneltebilir. Ayrıca son iki aylık uygulamada bu avans konusu abartılmıştır. Örneğin, tek duruşmalık anlaşmalı boşanmada hiç tanık dinlenmeyecek iken, en az üç tanık için peşin avans
istenmiştir.
Bugüne kadarki uygulamada davacılar dava masraflarını (taksitle öder
gibi) yeri ve sırası geldikçe mahkeme veznesine yatırmışlar; bu onlara zor
gelmemiştir. Oysa şimdi, belki de bir bölümü harcanmayacak olan bu
paralar (ölü yatırım gibi) mahkeme veznesine teslim edilecek; Adalet Bakanlığı tutarı trilyonları bulacak olan bu avansları nemalandırırsa, haksız
kazanç elde etmiş olacaktır.
8- Dava dilekçesinin içeriği ve eksiklik varsa davanın açılmamış
sayılmasına karar verilmesinin yanlışlığı hakkında
a) Dilekçelerin nasıl yazılacağının, neleri içereceğinin çok ayrıntılı biçimde açıklanmış olması (m.119 ve 129), uygulamada birliktelik, düzenlilik ve okuyup incelemede kolaylık sağlar ise de, Yasa yürürlüğe girer
girmez bunun da abartıldığını, avukatların ve yurttaşların yargıçlara bir
türlü dilekçe beğendiremediklerine ilişkin yakınmalarından öğreniyoruz.
Hiçbir konu gerektiğinden fazla abartılmamalı, hele yöntemince dilekçe yazılmamış olduğu gerekçesiyle hemen davanın açılmamış sayılmasına
karar verilmemelidir.Eksikler, dava açıldıktan sonra uyarılarla ve yavaş
yavaş giderilebilir. Dava şartlarında bile Yasa, bir esneklik payı koymuştur. 115.maddenin 1.fıkrasına göre mahkeme, dava şartlarının mevcut
olup olmadığını, davanın her aşamasında kendiliğinden araştırır. Aynı
maddenin 3.fıkrasına göre: “Dava şartı noksanlığı, mahkemece, davanın
esasına girilmesinden önce fark edilmemiş, taraflarca ileri sürülmemiş ve
fakat hüküm anında bu noksanlık giderilmişse, başlangıçtaki dava şartı
noksanlığından ötürü, dava usulden reddedilemez.”
b) Yargıç, yöntemince yazılmamış diye bir dilekçeyi geri çevirirken veya
davanın açılmamış sayılmasına karar verirken, bazı özel yasalar dışında,
haksız eylemlerde zamanaşımı süresinin kısalığını hesaba katmalı; davayı
biçimsel nedenlerle zamanaşımına uğratmaktan sakınmalıdır.
c) Bize göre, dava şartları ve dava dilekçesindeki noksanlıklar incelenirken, yalnızca Hukuk Yargılama Yasası hükümlerine bağlı kalınmamalı; özellikle insan zararlarına ilişkin davalarda 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 42/2. maddesindeki ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun
50/2. maddesindeki yargıca verilen “doğrudan araştırma ve hüküm altına
alma görevi” göz önünde tutulmalıdır.
d) Bu konuda son bir uyarımız da şudur: Yurttaşlar bir dava açmak
(hak aramak) için avukata başvurmak zorunda olmayıp, kendileri de
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dava açma hakkına sahiptirler. Onların dilekçelerinin bir takım katı biçimselliklerle reddedilmesinin Anayasanın 36.maddesine aykırı olduğu
düşüncesindeyiz. Yasa hükmüne göre:
Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile âdil yargılanma hakkına sahiptir. Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki
davaya bakmaktan kaçınamaz.
Yargıçlar, yukardaki Anayasa hükmünü ve Borçlar Yasası’nın kendilerine yüklediği “doğrudan zararı ve kapsamını araştırma” görevini göz
önünde tutmalı; dava şartları ve dilekçenin içeriği konusunda biçimsel
ve katı davranmamalı; dava dilekçelerini hemen reddetmeyip, yargılama
süresince uyararak, yardımcı olarak eksiklerin tamamlanmasını sağlamalıdırlar.
9- Bilirkişiye başvurmada Yasa’nın 266.maddesi yanlış yorumlanmaktadır
a) Bilirkişiye başvurulmasıyla ilgili 266.maddenin başına “çözümü hukuk dışında” koşulu konularak “hukukta uzmanlığın” göz ardı edilmesi,
bir yargıcın “olağan hukuk bilgisi dışında” bazı konularda yetersiz kalacağı ve hukukun anabilim dallarında uzman bilirkişilere gereksinim
duyacağı hesaba katılmamış; yargının öğretiye ve hukuk bilimindeki
gelişmelere kapatılması doğru olmamıştır.
b) Bu son derece yanlış, sakıncalı, üstelik mantık dışıdır. Çeşitli bilim dallarında öğrenim görmüş kişiler “özel ve teknik” bilgiye sahiptirler
de yalnızca hukukçular mı bu nitelikten yoksundurlar? Hukukçulardan
bilirkişi seçilmesin demek, “hukukta uzmanlığı” yok saymak, hukuk bilimini yadsımaktır.Üniversitelerin çeşitli dallarından akademisyenler bilirkişi atanırken, hukuk fakülteleri öğretim üyeleri neden bunun dışında
kalacaklar ?
Örneğin, ticaret mahkemelerinde şirketlerle veya kıymetli evrakla ilgili
davalarda, ekonomi dalında öğrenim görmüş mali müşavir, muhasebeci
gibi kişilerle Ticaret ve Ekonomi Fakültelerinin, Siyasal Bilgiler Fakültelerinin öğretim üyelerinden bilirkişi seçilsin, ama Hukuk Fakültelerinin
Ticaret Hukuku anabilim dalı öğretim üyeleri bilirkişi olamasın demek
ne kadar doğru olur ? Sigortayla ilgili davalarda (hukuk bilgisi olmayan)
sigortacılar mı bilirkişi olacak, yoksa Sigorta Hukuku uzmanları mı ?
c) Bir çok davada önemli olan “neden-sonuç” ilişkisidir. Hukukçu olmayan bilirkişiler bu ilişkiyi kavrayamadıkları için tespit ve değerlendirmelerinde yanlışa düşmekte; çoğu kez mahkemeleri yanıltmaktadırlar.
Bunun örnekleri pek çoktur. Aralarında uzman hukukçu bulunmayan
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mühendis, mimar, mali müşavir, bankacı, sigortacı, trafikçi, hekim gibi
kişilerin yaptıkları tespit ve değerlendirmeler ile dava konusu arasında
“hukuksal” bağı kuramamaları, başka bir anlatımla, neden-sonuç ilişkisini (nedensellik bağını) bilmemeleri yüzünden, düzenledikleri raporların
ne derece yetersiz kaldığını, bu raporlarla davaların nasıl saptırıldığını
yıllardan beri gözlemlemekteyiz.
ç) Günümüzde her alanda uzmanlık hız kazanırken, hukuk bu gelişimin dışında kalmış değildir. Hukuk alanında da aynı gelişim ve değişim
vardır. Artık, hukukun anabilim dalları da aşılmış, konular kılcal damarlara yürümüştür. Öğretim çevreleri dışında, çalıştıkları kurumların veya
işlerini yürüttükleri kişilerin çok özel hukuksal sorunlarını üstlenmiş
olan kimi hukukçular, uzmanlık dallarının gelişmesine önemli katkılar
sağlamışlardır. Bugün artık sağlık hukuku, spor hukuku, çevre hukuku,
hava deniz, kara taşıma hukuku, inşaat hukuku, AB.Hukuku, uluslararası ticaret hukuku gibi dallar oluşmuştur. Bu dallarda uzmanlaşmış hukukçuların özel bilgileri, bir yargıcın bilmesi gereken genel hukuk bilgilerinin çok üzerindedir. Yargının bu uzmanlardan yararlanması gerekir.
d) Özel ve teknik bilgi sahibi hukukçu bilirkişiler yasak kapsamına
girmemelidir.
Başta, yirmibeş-otuz yıldan beri iş mahkemelerine bilirkişi olarak hizmet vermekte olan ve iş hukukuna büyük katkılar sağladıkları herkesçe
bilinen “özel bilgi sahibi ve tazminat hesaplama uzmanı” hukukçu bilirkişilerin, hukukun çok özel dallarında uzmanlaşmış, yukarda uzmanlık
alanları belirtilen “özel bilgi sahibi” hukukçuların 266.maddedeki yasak
kapsamına girmemeleri gerekir. Her meslek dalından uzmanlar bilirkişi
atanabilirken, uzman hukukçulardan yararlanılmaması hukuk ve yargı
için büyük kayıp olur.
10- Bilirkişi seçiminde yargıç özgür/ olmalıdır. Bu nedenle, yargıcın adalet komisyonları tarafından düzenlenmiş listelerden bilirkişi
seçmeye zorlanmasını yanlış buluyoruz.
a) Yasa’nın 268.maddesindeki, Adalet Bakanlığı’nca hazırlanacak yönetmeliğe göre, Adalet Komisyonları tarafından düzenlenecek bilirkişi
listelerinden bilirkişi atanması hükmünü, yargıçları bilirkişi seçmede sınırladığı için yanlış buluyoruz. Yargıtay onursal üyesi bir değerli hukukçu
da “Bilirkişi seçimi konusunda yargıçlara sorumluluk özgürlüğü tanınmaması, yargıç kimliğini yozlaştırır” uyarısında bulunmuştur.
b) Yargıçların bilirkişi seçiminde özgür olmaları gerekir. Çünkü:
Anayasa’nın 138.maddesi 1.fıkrasına göre: “Hâkimler görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler.”
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Maddenin 2.fıkrasına göre de: “Hiçbir organ, makam, merci veya kişi,
yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.”
Anayasa’nın bu hükmüne göre, Adalet Bakanlığı’nca hazırlanacak
yönetmelik uyarınca her yıl Adalet Komisyonları tarafından düzenlenecek listelerden bilirkişi seçilmesine ilişkin 268.madde hükmü,
yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve yargıçlara emir ve
talimat verme, tavsiye ve telkinde bulunma niteliğinde değil midir?
c) Anayasa Mahkemesi, mahkemelerin Yüksek Sağlık Şurasına başvurmalarını zorunlu tutan yasa hükmünü Anayasa’ya aykırı bularak iptal
etmiş; böylece “resmi bilirkişilik” kurumuna son vermiştir. Anayasa Mahkemesi’nin bu kararıyla, yargıcın resmi bilirkişilere başvurmaya zorlanmasının Anayasaya aykırı olduğu saptanmıştır.
11- Yasa’nın 376.maddesine bir fıkra eklenmesi önerisi
Ülkemizde çok yaygın biçimde “danışıklı davalar” açılarak, alınan kesin hükümlerle “üçüncü kişilerin hakları” ortadan kaldırılmaktadır. Ne
yazık ki ülkemizin usul hukukçuları bu tür davalardan habersizdirler ya
da pek çok konuda olduğu gibi ilgisizdirler.
Dava dışı üçüncü kişilerin “kesin hüküm”lere karşı itiraz ve dava
hakları konusunda Fransız Usul Yasası’nda son derece yeterli hükümler
bulunmakta; buna “tierce opposition” denilmektedir. Bu hükümden yararlanarak Yasa’nın 376.maddesine 2 nci fıkra olarak şöyle bir hüküm
eklenmesi yararlı olacaktır.
6100 sayılı HMK’nın 376.maddesine bir fıkra eklenmesi önerimiz:
MADDE 376 - (1)
(2) Davada taraf olmayan veya temsil edilmeyen üçüncü kişiler,
haklarını ortadan kaldıran veya eksilten ya da zararlandırıcı sonuçlar
doğuran hükümlerin iptalini isteyebilirler. İptal davası süreye bağlı
değildir.

ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ELİNDEYKEN HACZEDİLEN
MALLAR HAKKINDA AÇILAN İSTİHKAK
DAVALARINDA İSPAT YÜKÜ ve KANITLAR
Av. Talih UYAR1
KONU
Alacaklının varlığını iddia ettiği “borçlu” ile “3. kişi” arasındaki organik bağın 8 yıl önce sona ermiş olmasına rağmen “borçlu”nun borcundan
dolayı “3. kişi” nin işyerinde haciz yapılması üzerine –‘3. kişi’ /’alacaklı’
tarafından- açılan “istihkak davası” nda ispat yükünün k i m e (hangi tarafa) düşeceği ve bu kişinin (tarafın) ney i, nasıl ispat etmesi gerekeceği?
*
A) “Haczedilen malın 3. kişinin elinde bulunması halinde” –ister;
alacaklı, ister 3.kişi tarafından- açılan istihkak davasında i spat yükü
“alacaklı” dadır. Çünkü, hacizli malı elinde bulunduran 3. kişi, mülkiyet
karinesinden yararlanır.
Gerek doktrinde ve gerekse Yargıtay içtihatlarında bu konuda herhangi bir görüş ayrılığı bulunmamaktadır.
Gerçekten;
a) Doktrindebu konuda;
-“ Mal 3. kişi elinde haczedildiğinden, mülkiyet karinesi 3. kişi lehinedir. (m.97/a, I,c.1; MK.m.985, I). Bu nedenle, 3. kişinin elinde haczedilmiş olan malın borçluya ait olduğunu ispat yükü davacı alacaklıya
düşer.”2
-“Haczedilen malın 3. kişi elinde bulunması halinde –ister alacaklı,
ister 3. kişi tarafından- açılan istihkak davasında ispat yükü alacaklıdadır. Çünkü, hacizli malı elinde bulunduran 3. kişi ‘mülkiyet karinesi’nden yararlanır.”3
-“Zilyetlik, zilyedi olunan taşınır mal üzerinde iddia edilen hakkın
1
2
3

İzmir Barosu Avukatlarından
KURU, B. İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, 2. Baskı, 2013, s:579. - KURU, B.İcra ve
İflas Hukuku, C:2, 3. Baskı, 1990, s:1135.
UYAR, T./UYAR,A./UYAR,C.İcra ve İflas Kanun Şerhi, 3. Baskı, 2014, C:2, s:2020 –
UYAR, T. Gerekçeli ve İçtihatlı İcra ve İflas Kanun Şerhi, C:6, 3. Baskı, 2009, s:8868

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 89 • Sayı: 3 • Yıl: 2015

64

varlığına karine teşkil eder… Karinenin aksini iddia ederek istihkak
davası açan hâciz alacaklı, ‘3. kişi elinde iken haciz edilen malın borçluya ait olduğunu veya 3. kişinin o mal üzerinde rehin hakkı olmadığını’ ispat yükü altında olup, mülkiyet karinesinin aksini her türlü delille
ispat edebilir.”4
-“Dava konusu mal 3. kişi elinde haczedildiğinden mülkiyeti ona ait
sayılır. Bu yasal karinenin aksini davacı ispat edecektir. Alacaklı bu
davada, istihkak iddiasının kaldırılması ve haczin devamı için, 3. kişinin iddia ettiği gibi mal üzerinde mülkiyet veya diğer bir ayni hakkı
bulunmadığını, haczedilen malın yalnız takip borçlusuna ait olduğunu
ispatlamakla yükümlüdür(TMK. m. 6)” 5
-“İİK. m. 99 hükmüne göre açılan istihkak davasında ispat yükü,
hacizli malın borçluya ait olduğunu iddia eden davacı alacaklıya düşecektir. Çünkü, mülkiyet karinesi malı elinde bulunduran 3. kişi lehinedir. 3.kişi, karine gereğince malın maliki sayıldığı için, kendisi ispat
yükü altında olmayacaktır. Bu karinenin aksini iddia eden alacaklı ispat yükü altında olacak, yani malın 3. kişiye değil, borçluya ait olduğunu ispat edecektir.” 6
-“99. madde gereğince alacaklı tarafından açılan istihkak davasında ispat külfeti alacaklıya düşer. Zira menkul mal kimin elindeyse
maliki o kişidir. Mal 3. kişi elinde haczedilmiş olduğundan, maliki 3.
kişidir. Alacaklı, ‘malın 3. kişiye ait olmayıp, borçlunun malı olduğunu’
ispat edecektir.“7
-“Haczedilen şey borçlunun elinde bulunmayıp da, 3. kişinin elinde
ise, mülkiyete karinesi 3. kişi yararınadır. Alacaklı, açacağı davada, ‘3.
kişi elinde bulunan mahcuzun ona değil, borçluya ait olduğunu’ iddia
edeceğinden, karinenin aksini ispat yükü alacaklıya düşer.”8
denilmiştir.
b)

Yargıtay içtihatlarında bu onu ile ilgili olarak;

-“Üçüncü kişi elinde haczedilen mal hakkında üçüncü kişi tarafından istihkak davası açılmış olsa bile, isbat yükünün davacı üçüncü kişiye düşmeyeceği, haciz yapılan yerde borçlunun hiçbir ilgisinin
4
5
6
7
8

MUŞUL, T. İcra ve İflas Hukukunda İstihkak Davaları, 2015, s:445 vd. –MUŞUL, T.
İcra ve İflas Hukuku, 6. Baskı, 2013, s:738.
GÜNEREN, A. İcra ve İflas Hukukunda İstihkak Davaları, 2014, s:1394; 1403.
ASLAN, K. Hacizde İstihkak Davası, 2005, s:542
ÖĞÜTÇÜ, A. T. /ÇİTOĞLU, A. Uygulamalı İcra ve İflas Kanunu,C.1,1977, s:552
ERTEKEN, E./KARATAŞ, İ. İcra ve İflas Hukukunda İstihkak Davaları, 1998, s:554.

Üçüncü Kişinin Elindeyken Haciz • Av. T.UYAR

65

bulunmadığı, ödeme emri borçluya bu adreste tebliğ edilmediğinden,
«mülkiyet karinesi» üçüncü kişi lehine olduğundan, bunun aksini ispat yükünün alacaklıya düştüğü, alacaklının bu yasal karinenin aksini
kesin ve inandırıcı delillerle ispat edememesi halinde, üçüncü kişinin
istihkak davasının kabulü gerekeceğini”9
-“Haczin üçüncü kişinin elindeki mallar hakkında yapılması halinde,
malların borçluya ait olduğunun ispat külfetinin alacaklıda bulunduğunu(İİK. mad. 99)- İstihkak davasının kabulü üzerine davacı üçüncü kişi
yararına tazminata hükmedilebilmesi için alacaklının kötü niyetinin
arandığı (İİK. mad. 97/15), alacaklının üçüncü kişinin istihkak iddiasına karşı çıkmasının kötüniyetli bir davranış olarak nitelendirilemeyeceğini”10
-“Dava konusu haciz adresinde ödeme emri tebliğ edilmemiş ve haciz esnasında borçlu şirket yetkilisi hazır olmadığı gibi borçluya ait belge de bulunmamış olduğundan ve haciz adresinde faaliyette bulunan
şirket yetkilisi mahcuzu üçüncü kişiden kiraladıklarını beyan ettiğinden, mülkiyet karinesi davalı üçüncü kişi yararına olup, davacı alacaklının mülkiyet karinesinin aksini, yani mahcuzun borçluya ait olduğunu kesin ve güçlü delillerle ispatlaması gerektiği- İcra mahkemesince
takibin durdurulmadığının anlaşılması halinde davacı alacaklı lehine,
davalı üçüncü kişinin %20 tazminatla sorumlu tutulmasının isabetsiz
olacağını”11
-“İspat yükü altında olan ve karinenin aksini her türlü delille kanıtlama olanağına sahip olan alacaklı tarafın sunduğu çiftçilik belgeleri ve
ödeme emri tebligatı, karinenin aksini kanıtlamaya elverişli nitelikte
olmadığından üçüncü kişinin istihkak iddiasının kabulü gerekeceğini”12
-“Üçüncü kişinin evinde/işyerinde haciz edilen mallar hakkında ister
alacaklı ister üçüncü kişi tarafından açılan istihkak davalarında ispat
yükünün alacaklıya düşeceğini”13
-“Üçüncü kişinin evinde/işyerinde haciz edilen mallar hakkında ister
alacaklı ister üçüncü kişi tarafından açılan istihkak davalarında ispat
yükünün alacaklıya düşeceğini”14
9
10
11
12
13
14

Bknz: 21. HD. 30.11.2004 T. E: 10306, K: 10376; 4.7.2002 T. E: 5223,+
K: 6526; 30.4.2002 T. E: 3011, K: 3802 (www.e-uyar.com)
Bknz: 8. HD. 21.04.2014 T. E: 2013/13836, K: 7765 (www.e-uyar.com)
Bknz: 8. HD. 17.10.2014 T. E: 10590, K: 18623 (www.e-uyar.com)
Bknz: 8.HD. 12.09.2013 T. E: 2013/7679, K: 11700 (www.e-uyar.com)
Bknz: 17. HD. 21.2.2012 T. E:2011/8333, K:2012/1945 (www.e-uyar.com)
Bknz: 17. HD. 14.7.2011 T. E:3000, K:7488 (www.e-uyar.com)
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-“Üçüncü kişinin evinde/işyerinde haciz edilen mallar hakkında ister
alacaklı ister üçüncü kişi tarafından açılan istihkak davalarında ispat
yükünün alacaklıya düşeceğini”15
-“Malın üçüncü kişinin elinde haczedilmiş olması halinde ispat yükünün alacaklıya düşeceğini”16
-“İcra müdürlüğü tarafından İİK'nın 99. maddesi yerine hatalı olarak
96 ve 97. maddelerinin uygulanmasının, ispat yükünün yer değiştirmesi sonucunu doğurmayacağını, ispat yükü kendisine düşen alacaklının
mülkiyet karinesinin aksini her türlü delil ile kanıtlayabileceğini”17
-“Haczin, davalı üçüncü kişi şirketin ticaret sicil adresinde yapılmış
olması nedeniyle, İİK'nin 99. maddesi gereğince ispat yükünün davacı
alacaklı tarafa düşeceğini” 18
-“Haczin üçüncü kişinin elinde bulunan mallar hakkında uygulanmış olması halinde ispat külfetinin alacaklı tarafa düşeceğini, alacaklı
tarafça haczedilen eşyaların borçluya ait olduğuna dair herhangi bir
delil ibraz edilmemesi nedeniyle İİK. 99 uyarınca açılan davanın reddine karar verilirken ayrıca alacaklının kötü niyetli olduğu ispatlanmamış olduğundan, alacaklı aleyhine kötü niyet tazminatına hükmedilemeyeceğini”19
-“Dava konusu malların 3. kişiye ait işyerinde ve 3. kişinin huzurunda haczedilmiş olması halinde, mülkiyet karinesinin 3. kişi yararına
olduğunu, bu yasal karinenin aksinin alacaklı tarafında kesin ve güçlü
delillerle ispatlanması gerekeceğini” 20
-“Dava konusu makineler davacı 3. kişi konumundaki şirkete ait
adreste haczedilmiş olduğundan, karinenin 3. kişi yararına olduğunu,
ispat yükünün alacaklıya düşeceğini”21
-“Dava konusu taşınır malların 3 kişinin adresinde haczedilmiş olması halinde, mülkiyet karinesinin davacı 3. kişi yararına olduğunu, davanın 3. kişi tarafından açılmış olması, ispat külfetinin yer değiştirmesine
neden olmayacağından, mülkiyet karinesinin aksinin davalı-alacaklı
tarafından kesin ve güçlü delillerle ispatlanması gerekeceğini” 22
-“İİK'nın 99. maddesinin uygulanması gereken durumlarda davanın
15
16
17
18
19
20
21
22

Bknz:17. HD. 21.02.2011 T. E:1483, K:1455 (www.e-uyar.com)
Bknz: HGK. 21.09.2011 T. E:17-523, K:549 (www.e-uyar.com)
Bknz: 17. HD. 07.04.2011 T. E: 2010/11248, K: 3225 (www.e-uyar.com)
Bknz: 17. HD. 15.02.2011 T. E: 2010/8346, K: 1222 (www.e-uyar.com)
Bknz: 17. HD. 15.03.2011 T. E: 2010/10106, K: 2294 (www.e-uyar.com)
Bknz:17. HD. 13.04.2010 T. E:8640, K:3467 (www.e-uyar.com)
Bknz: 17. HD. 02.03.2010 T. E:7348, K.1822 (www.e-uyar.com)
Bknz: 17. HD. 22.12.2009 T. E:5906, K:8786 (www.e-uyar.com)
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3. kişi tarafından açılmış olmasının, 3. kişi yararına olan mülkiyet karinesinin ve karinenin aksinin ispat yükünün de alacaklıya ait bulunması kuralını değiştirmeyeceğini“ 23
-“Üçüncü kişinin elinde bulunan küçükbaş hayvanların haczedilmesi halinde, icra müdürlüğünce alacaklıyı istihkak davası açmak üzere
yedi günlük süre verileceğini, bu durumda ispat yükünün davacı alacaklıya düşeceğini”24
belirtmiştir.
B) İstihkaka davasında ispat yükü kendisine düşen alacaklı “3. kişinin
elinde bulunan malların 3. kişiye ait olmayıp borçluya ait olduğunu” (ve
ispat yükü kendisine düşmese dahi, 3. kişi “kendisinin elinde haczedilen
malların, borçluya değil kendisine ait olduğunu” nasıl ispat edecektir?
İstihkak davalarında, iddia her türlü delil ile –tanık,fatura, bilirkişi
incelemesi, ticari defter ve ticari sicil kayıtları, keşif, yemin vs.- ispat
edilebilir.25
Alacaklı (ya da 3. kişi) ileri sürdüğü iddiayı fatura,yemin, bilirkişi incelemesi, ticari defterve ticaret sicili, kayıtları, keşif ve tanık ile ispat
edebilir.
a) Yüksek mahkeme fatura ile ispat konusunda;
-“Faturaların tek başına mülkiyet karinesinin aksini isbata yeterli
olmadığını, faturaların gerçekliği yönünden davacı ve satıcı firmanın
ticari kayıtları üzerinde ödeme, (fatura dip koçanları vb. hususlara da
bakılarak) bilirkişi incelemesi yaptırılarak ve faturaların borcun doğumundan önce mi yoksa sonra mı düzenlenmiş olduğu hususu da gözönünde bulundurularak, faturaların hacizli mallara uyup uymadığımı
da araştırılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekeceğini”26
-“İİK'nın 85.maddesine göre alacaklının gösterdiği adreste icra dairesince haciz isteminin yerine getirilmesi zorunlu olup icra memurunun bu konuda takdir hakkının bulunmadığını, 6352 sayılı K. ile icra
memuruna sadece İİK'nin 82. maddesi kapsamına giren mal veya hakların haczine ilişkin bir takdir hakkı getirilmiş olduğunu- İstihkak davasında sunulan faturaların şirketlerin ticari defterlerinde mahcuzların
envanterinde kayıtlı olup olmadığının maliye ve muhasebeden anlayan
23 Bknz: 17. HD. 28.05.2009 T. E:926, K:3703 (www.e-uyar.com)
24 Bknz: 17. HD. 15.05.2009 T.E: 895, K:3190 (www.e-uyar.com)
25 KURU, B.ag. El Kitabı s:580- MUŞUL, T.age.s:446 – UYAR, T. /UYAR, A. /UYAR, C.ag.
Şerh, C:2, s:2021.
26 Bknz: 17. HD. 8.4.2013 T. E:2411, K:5033 (www.e-uyar.com)
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konusunda uzman mali bilirkişiden yöntemine uygun rapor alınarak,
gerektiğinde faturaları düzenleyen her iki firmanın yetkililerinin tanık
olarak dinlenmesi, faturaların geçerli olduğunun tespiti halinde yerinde
keşif yapılarak faturalarda yazılı olanlar ile haczedilen dava konusu
yapılan mahcuzların birbirlerine uygunluğu yönünden yine konusunda
uzman makine mühendisi bilirkişiden rapor alınması, davalı 3.kişi ile
borçlunun ticari defterleri üzerinde mali bilirkişiye yöntemine uygun
inceleme yaptırılarak, aralarında ticari ilişki bulunup bulunmadığının
tespiti ile tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna göre karar
verilmesi gerektiğini”27
-“Dava konusu haciz, borçlu ve üçüncü kişinin fiilen birlikte oturduğu
yerde ve borçlunun huzurunda yapılmış olduğundan, İİK'nin 97/a maddesindeki mülkiyet karinesinin, borçlu dolayısıyla alacaklının yararına
olduğunu; ispat yükü altında olan üçüncü kişinin, haczedilen tabloların
ve bir kısım eşyanın üçüncü kişinin eski eşi ile yaşadığı dönemde satın alındığını ve boşanmadan sonra haciz adresine getirildiğini iddia
ederek fatura deliline ve boşanma ilamına ekli protokole dayanmakta
olduğundan, boşanma ilamı ile boşanma kararının da borcun doğum
tarihinden önce kesinleştiği ve protokol boşanma kararının eki olarak
onaylandığı ve protokol gereği üçüncü kişiye bırakılan mallar belirli
olduğundan, belirtilen hususlar dikkate alınmadan karar verilmesinin
isabetsiz olacağını - Mahkemece hacizli tabloların sanat eseri niteliğinde bulunup bulunmadığı ve boşanma protokolü kapsamındaki eserler
olup olmadığını- ya da davacı adına kayıtlı galeriden temin edilip edilmediği hususları da araştırılıp, sunulan faturaların hangi mahcuzlara
uyduğu konusunda da keşif ve bilirkişi incelemesi yapılması, bunların
sonucuna göre işin esası hakkında bir karar verilmesi gerekeceğini”28
-“İİK'nin 97/a maddesindeki mülkiyet karinesi borçlunun, dolayısıyla
alacaklı yararına olduğu, ispat yükü altında olan üçüncü kişinin, karinenin aksini kanıtlamaya yönelik sunduğu faturanın gerçekliğinin,
alıcı ve satıcı firmanın ticari kayıtları üzerinde yaptırılacak bilirkişi incelemesi ile; mahcuzlara uygunluğu da keşif ve bilirkişi incelemesi ile
tespit edilmeden davanın esastan reddine karar verilmesinin isabetsiz
olduğunu”29
-“İspat yükü altında olan üçüncü kişi, mahcuzların kendisine ait olduğunu gösteren fatura içeriğindeki eşyaların tür olarak mahcuzlarla
uyumlu olduğu anlaşılmakla birlikte, marka, model gibi hususlar açı27 Bknz: 8. HD. 23.12.2013 T. E: 10162, K: 19751 (www.e-uyar.com)
28 Bknz: 8. HD. 26.11.2013 T. E: 16276, K: 17631 (www.e-uyar.com)
29 Bknz: 8. HD. 26.11.2013 T. E: 14009, K: 17632 (www.e-uyar.com)
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sından uygunluğunun ancak keşif ve bilirkişi incelemeleri ile saptanabilecek konular olduğunu” 30
-“Bozma ilamına uyulmakla, bozma kararı lehine olan taraf yararına usuli kazanılmış hak oluşturacağından, usuli kazanılmış hakkı ihlal etmeden teşvik ve yurt dışından ithal edildiğine ilişkin belgelerdeki
makinelerin, dava konusu haczedilen makinelere uygunluğunun tespiti
için konusunda uzman bilirkişi aracılığı ile keşif yapılarak, oluşacak
sonuca göre alacaklı veya davacı üçüncü kişinin dava açmakta haklılık
durumu araştırılarak yargılama giderinden kimin sorumlu olduğuna
karar verilmesi gerekeceğini” 31
-“Davacı üçüncü kişinin dava konusu hacizli malları satın alma gücünün bulunup bulunmadığının araştırılarak sonucuna göre bir karar
verilmesi gerekeceğini” 32
-“Faturaların tek başına mülkiyet karinesinin aksini isbata yeterli
olmadığını, faturaların gerçekliği yönünden davacı ve satıcı firmanın
ticari kayıtları üzerinde, (fatura dip koçanları vb. hususlara da bakılarak) bilirkişi incelemesi yaptırılarak ve faturaların borcun doğumundan önce mi yoksa sonra mı düzenlenmiş olduğu hususu da gözönünde
bulundurularak, faturaların hacizli mallara uyup uymadığımı da araştırılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekeceğini” 33
-“Faturaların tek başına mülkiyet karinesinin aksini isbata yeterli
olmadığını, faturaların gerçekliği yönünden davacı ve satıcı firmanın
ticari kayıtları üzerinde, (fatura dip koçanları vb. hususlara da bakılarak) bilirkişi incelemesi yaptırılarak ve faturaların borcun doğumundan önce mi yoksa sonra mı düzenlenmiş olduğu hususu da gözönünde
bulundurularak, faturaların hacizli mallara uyup uymadığımı da araştırılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekeceğini” 34
-“Faturalarda yazılı eşyaların ayırt edici özelliklerinin belirtilmemiş
olması halinde, bu faturalara göre karar verilemeyeceğini” 35
-“İstihkak davasında sağlıklı bir sonuca ulaşılabilmesi için öncelikle, borçlu ile üçüncü kişi arasındaki hukuki-fiili ilişkinin saptanması,
mahcuzların takip borçlusu ile davacı üçüncü kişi tarafından birlikte el30
31
32
33
34
35

Bknz:
Bknz:
Bknz:
Bknz:
Bknz:
Bknz:

8. HD. 21.11.2013 T. E: 7640, K: 17241 (www.e-uyar.com)
8. HD. 04.11.2013 T. E: 7561, K: 15733 (www.e-uyar.com)
17. HD. 8.4.2013 T. E:2012/5376, K:2013/5021(www.e-uyar.com)
17. HD. 8.10.2012 T. E:7963, K:10655 (www.e-uyar.com)
17. HD. 13.9.2012 T. E:2796, K:9267 (www.e-uyar.com)
17. HD. 10.09.2012 T. E:9920, K:8931 (www.e-uyar.com)
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lerinde bulundurup bulundurmadıklarının, İİK'nin 97/a maddesinde öngörülen mülkiyet karinesinin kimin lehine olduğunun, borçlu ile üçüncü
kişiler arasında alacaklıdan mal kaçırmaya yönelik muvazaalı işlemler yapılıp yapılmadığının belirlenmesi, ibraz edilen fatura ve belgelerin mahcuzlara uygunluğunun saptanması, olayda mülkiyet karinesi
borçlu ve dolayısıyla alacaklı yararına ise karinenin aksinin üçüncü
kişi tarafından kesin ve güçlü nitelikteki delillerle ispatlanması gerekeceğini, ibraz edilen ve borcun doğumundan sonraki tarihlere ilişkin
her zaman temini mümkün olan vergi kaydı, faturalar ve adi nitelikli
kira sözleşmesi gibi belgelerle yasal mülkiyet karinesinin aksinin ispat
edilemeyeceğini, istihkak davasının kabulüne karar verilmiş olması
halinde sonuç olarak ‘haczin kaldırılması’ şeklinde hüküm kurulması
gerekeceğini, mülkiyetin tespitine yönelik karar verilemeyeceğini”36
-“Haciz üçüncü kişi ve borçlu şirketlerin bir arada çalıştığı yerde
yapılmış, iki şirketin kuruluşu borcun doğumundan önce olmakla birlikte aralarında ortaklar itibarı ile organik bağ olup İİK'nin 97/a maddesindeki mülkiyet karinesinin borçlu, dolayısıyla alacaklı yararına
olduğunu, karinenin aksini her türlü delille kanıtlama olanağına sahip
olan davacı üçüncü kişinin, vergi levhası, ticaret sicil kaydı gibi delillerin yanı sıra borcun doğumundan önce düzenlenmiş faturalara da
dayandığından bilirkişi refakatinde yapılacak keşif incelemesi ile faturaların mahcuzlara uygunluğunun marka, sayı, tür, model, varsa seri
numarası gibi özellikleri yönünden araştırılarak, fatura kapsamında
kalmayanlar açısından davanın reddi, kalanlar açısından ise kabulü
gerekeceğini” 37
-“Faturaların tek başına mülkiyet karinesinin aksini isbata yeterli
olmadığını, faturaların gerçekliği yönünden davacı ve satıcı firmanın
ticari kayıtları üzerinde, (fatura dip koçanları vb. hususlara da bakılarak) bilirkişi incelemesi yaptırılarak ve faturaların borcun doğumundan önce mi yoksa sonra mı düzenlenmiş olduğu hususu da gözönünde
bulundurularak, faturaların hacizli mallara uyup uymadığımı da araştırılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekeceğini” 38
-“Faturaların tek başına mülkiyet karinesinin aksini isbata yeterli
olmadığını, faturaların gerçekliği yönünden davacı ve satıcı firmanın
ticari kayıtları üzerinde, (fatura dip koçanları vb. hususlara da bakılarak) bilirkişi incelemesi yaptırılarak ve faturaların borcun doğumun36 Bknz: 17. HD. 07.05.2012 T. E: 4588 K: 5757 (www.e-uyar.com)
37 Bknz: 17.HD. 28.05.2012 T. E:6513, K:6908 (www.e-uyar.com)
38 Bknz: 17. HD. 26.6.2012 T. E:6648, K:8021 (www.e-uyar.com)
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dan önce mi yoksa sonra mı düzenlenmiş olduğu hususu da gözönünde
bulundurularak, faturaların hacizli mallara uyup uymadığımı da araştırılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekeceğini” 39
-“Faturaların tek başına mülkiyet karinesinin aksini isbata yeterli
olmadığını, faturaların gerçekliği yönünden davacı ve satıcı firmanın
ticari kayıtları üzerinde, (fatura dip koçanları vb. hususlara da bakılarak) bilirkişi incelemesi yaptırılarak ve faturaların borcun doğumundan önce mi yoksa sonra mı düzenlenmiş olduğu hususu da gözönünde
bulundurularak, faturaların hacizli mallara uyup uymadığımı da araştırılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekeceğini” 40
-“Mahkemece faturayı düzenleyen şirketten faturaya ait dip koçanının getirtilerek şirketin ticari defterlerinde faturanın kaydının bulunup
bulunmadığı konusunda bilirkişi incelemesi yaptırılması gerekeceğini”41
-“Faturaların tek başına mülkiyet karinesinin aksini isbata yeterli
olmadığını, faturaların gerçekliği yönünden davacı ve satıcı firmanın
ticari kayıtları üzerinde, (fatura dip koçanları vb. hususlara da bakılarak) bilirkişi incelemesi yaptırılarak ve faturaların borcun doğumundan önce mi yoksa sonra mı düzenlenmiş olduğu hususu da gözönünde
bulundurularak, faturaların hacizli mallara uyup uymadığımı da araştırılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekeceğini” 42
-“Fatura içeriğindeki mallar ile hacze konu malların aynı olup olmadığı yönünden mahalinde keşif yapılması gerekeceğini” 43
-“Faturaların tek başına mülkiyet karinesinin aksini isbata yeterli
olmadığını, faturaların gerçekliği yönünden davacı ve satıcı firmanın
ticari kayıtları üzerinde, (fatura dip koçanları vb. hususlara da bakılarak) bilirkişi incelemesi yaptırılarak ve faturaların borcun doğumundan önce mi yoksa sonra mı düzenlenmiş olduğu hususu da gözönünde
bulundurularak, faturaların hacizli mallara uyup uymadığımı da araştırılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekeceğini’’44
-“Faturaların gerçekliği konusunda ticari kayıtlar üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılarak, faturaların hacizli mallara uygunluğunun
araştırılması gerekeceğini’’45
39
40
41
42
43
44
45

Bknz:
Bknz:
Bknz:
Bknz:
Bknz:
Bknz:
Bknz:

17. HD. 2.4.2012 T. E:702, K:3905 (www.e-uyar.com)
17. HD. 29.3.2012 T. E:1908, K:3791 (www.e-uyar.com)
17. HD. 07.02.2012 T. E:11860, K:1231 (www.e-uyar.com)
17. HD. 14.10.2011 T. E:2010/11234, K:2011/9183 (www.e-uyar.com)
17. HD. 11.10.2011 T.E:4791, K:9069 (www.e-uyar.com)
17. HD. 06.10.2011 T. E:4977, K:8798 (www.e-uyar.com)
17.HD. 10.06.2011 T. E:5788, K:6003 (www.e-uyar.com)
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-“Davacı şirketin hacizli malı borçlu şirketten satın aldığına ilişkin
ibraz ettiği faturanın ticari defterinde kayıtlı olduğu görülmüş ise de,
yevmiye defterinin kapanış tasdiki bulunmadığından bunun davacı lehine delil olarak kabul edilemeyeceğini’’46
-“Davacının sunduğu eski tarihli faturaların ticari defterlerinde kayıtlı olup olmadığı konusunda teknik (maliyeci) bilirkişilerden rapor
alınması gerekeceğini’’47
-“Sunulan faturanın ve gümrük vergilerinin karşılaştırılarak hacizli
makinenin bu fatura ve gümrük vergilerinin uyumlu olup olmadığının
saptanması gerekeceğini’’48
İfade etmiştir.
b) Yüksek mahkeme bilirkişi incelemesi ile ispat konusunda;
-“Ticaret sicil ve SGK kayıtlarına göre iki şirketin ortaklık yapısı
ve çalışanları farklı olmakla birlikte bir kısım ortakların soyadlarının
benzer olduğu, diğer yandan borçlu şirketin faaliyet gösterip ayrıldığı
adreste, davacı şirketin borcun doğumundan ve takip tarihinden sonra kurulmuş olduğu anlaşıldığından mahkemece, öncelikle, tarafların
beyanı alınıp, ihtilaf varsa icra memurunun tanıklığına da başvurularak haciz adresi ile ilgili tereddütün giderilmesi, diğer yandan, davacı
ve borçlu şirket ortaklarının nüfus kayıt tabloları getirtilip incelenerek
aralarındaki akrabalık bağının derecesinin belirlenmesi, bununla birlikte gerekirse ticaret sicil kayıtları üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılarak (ticari emtia devri, vs. hususlara da bakılarak) ve mahallinde
kolluk aracılığı ile araştırma yaptırılarak, davacı şirketin alacaklıdan
mal kaçırmak için muvazaalı olarak kurulup kurulmadığı duraksamasız bir biçimde belirlenmesi gerekeceği, bu şekilde toplanacak delillerin sonucuna göre, borçlunun davacı şirket üzerinden faaliyetini sürdürdüğü kesin olarak saptanırsa davanın reddedilmesi; aksi kanaate
varılırsa bu kez İİK'nin 97/a maddesindeki mülkiyet karinesi borçlu,
dolayısıyla alacaklı yararına kabul edilerek davacı tarafın sunduğu faturanın gerçekliği ve mahcuza uygunluğu keşif ve bilirkişi incelemesi
ile saptanarak sonucuna göre işin esası hakkında bir karar verilmesi
gerekeceğini-49
-“Teminat karşılığında yediemin değişikliğine yönelik kararın alacaklı yararına tazminata hükmedilmesini gerektirmeyeceği- İİK'nin
46
47
48
49
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97/a maddesindeki mülkiyet karinesinin borçlu, dolayısıyla alacaklı
yararına olup, ispat yükü altında olan üçüncü kişi karinenin aksini her
türlü delille kanıtlama olanağına sahip olduğu- Dava konusu haciz ödeme emrinin tebliğ edildiği yerde yapılmış ve üçüncü kişi ve ile borçlu
şirketler arasında organik bağ bulunmakta ise de, bunların kuruluşları
borcun doğum tarihinden çok önce olup, icra takibi, borçlu şirket adına düzenlenen faturalardan kaynaklanan 2011 yılına ait cari hesap
alacağına dayandığından ve üçüncü kişinin borçla ilgisini gösteren bir
delil dosyaya yansımamış olduğundan; ticaret sicil kayıtları, vergi levhası, vb. delillerin yanı sıra davacı üçüncü kişi hem mahcuzların büyük
bölümünü kendilerinin imal ettiğini iddia ederek bunlar için faturalar
sunmuş hem de ve bilgisayar, yazıcı vb. türdeki diğer mahcuzlar için
de faturalar sunulmuş olduğundan, davacının ticari kayıtları üzerinde bilirkişi incelemesi yapılıp tencere, tava türündeki eşyaların üçüncü kişi tarafından üretilmiş eşya olup olmadığı, yine keşif ve bilirkişi
incelemesi ile bilgisayar, yazıcı türündeki eşyaların sunulan faturalar
kapsamında kalıp kalmadığı hususları araştırılmadan iddianın kanıtlanamadığı gerekçesi ile davanın reddinin isabetsiz olduğunu”50
-“Davacı üçüncü kişi ve davalı borçlu şirketlere ait ticaret sicil kayıtları ilk kuruluşlarından itibaren getirtilerek aralarında adres ya da
ortakları itibarı ile organik bağ bulunup bulunmadığına bakılması, iki
şirketin ticaret sicil kayıtları üzerinde yaptırılacak bilirkişi incelemesi
ile aralarında süregelen bir ticari ilişki olup olmadığının irdelenmesi,
sonucuna göre borcun doğum tarihinden sonra alacaklıdan mal kaçırmak için danışıklı işlemler yapılıp yapılmadığının öncelikle ele alınıp
değerlendirilmesi gerekeceği, iki şirket arasında hiçbir bağ ya da süregelen bir ticari ilişki yoksa, yeni üretilmiş, üstelik değeri pek de düşük
olmayan bir makinenin borçlu şirket ortağına ödünç olarak verilmesinin nedenleri üzerinde durulması gerekeceğini”51-“Yapılan işlemlerin muvazaalı olup olmadığının belirlenmesi ve
İİK'nin 97/a maddesindeki mülkiyet karinesinin kimin yararına olduğunun tayini ile sunulan delillerin ispat yükü açısından ele alınıp değerlendirilebilmesi için öncelikle, borcun doğum tarihini ve borçluların
davacı ve borçlu şirketler ile geçmişe dayalı ilişkisinin (çalışanı olup
olmadıkları vb.) araştırılması, borçlunun davacı ile birlikte aynı adreste tek şirket gibi faaliyet gösterip göstermediğinin gerekirse uzman bilirkişi yardımı ile tespit edilmesinin gerekeceğini”-52
50 Bknz: 8. HD. 16.01.2014 T. E:2013/22801,K:501 (www.e-uyar.com)
51 Bknz:8. HD. 01.07.2013 T. E:6024,K:10287 (www.e-uyar.com)
52 Bknz: 8. HD. 18.06.2013 T. E:5228,K:9399 (www.e-uyar.com)
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-“İİK'nin 97/a maddesindeki mülkiyet karinesi borçlunun, dolayısıyla
alacaklı yararına olduğu, ispat yükü altında olan üçüncü kişinin, karinenin aksini kanıtlamaya yönelik sunduğu faturanın gerçekliğinin,
alıcı ve satıcı firmanın ticari kayıtları üzerinde yaptırılacak bilirkişi incelemesi ile; mahcuzlara uygunluğu da keşif ve bilirkişi incelemesi ile
tespit edilmeden davanın esastan reddine karar verilmesinin isabetsiz
olduğunu”53
-“İspat yükü altında olan üçüncü kişi, mahcuzların kendisine ait olduğunu gösteren fatura içeriğindeki eşyaların tür olarak mahcuzlarla
uyumlu olduğu anlaşılmakla birlikte, marka, model gibi hususlar açısından uygunluğunun ancak keşif ve bilirkişi incelemeleri ile saptanabilecek konular olduğunu”54
-“İstihkaka iddiasına dayanak olarak sunulan belgelerde yazılı malların hacizli mallara uygun olup olmadığı konusunda bilirkişi incelemesi yapılması gerekeceğini”55
-“Mahkemece hacizli tabloların sanat eseri niteliğinde bulunup bulunmadığı ve boşanma protokolü kapsamındaki eserler olup olmadığı
ya da davacı adına kayıtlı galeriden temin edilip edilmediği hususları
da araştırılıp, sunulan faturaların hangi mahcuzlara uyduğu konusunda da keşif ve bilirkişi incelemesi yapılması, bunların sonucuna göre
işin esası hakkında bir karar verilmesi gerekeceğini”56
-“İİK'nın 85.maddesine göre alacaklının gösterdiği adreste icra dairesince haciz isteminin yerine getirilmesinin zorunlu olduğunu icra memurunun bu konuda takdir hakkının bulunmadığını, 6352 sayılı K. ile
icra memuruna sadece İİK'nin 82. maddesi kapsamına giren mal veya
hakların haczine ilişkin bir takdir hakkı getirilmiş olduğunu - İstihkak
davasında sunulan faturaların şirketlerin ticari defterlerinde mahcuzların envanterinde kayıtlı olup olmadığının maliye ve muhasebeden
anlayan konusunda uzman mali bilirkişiden yöntemine uygun rapor
alınarak, gerektiğinde faturaları düzenleyen her iki firmanın yetkililerinin tanık olarak dinlenmesi, faturaların geçerli olduğunun tespiti
halinde yerinde keşif yapılarak faturalarda yazılı olanlar ile haczedilen dava konusu yapılan mahcuzların birbirlerine uygunluğu yönünden
yine konusunda uzman makine mühendisi bilirkişiden rapor alındığını,
davalı 3.kişi ile borçlunun ticari defterleri üzerinde mali bilirkişiye yön53
54
55
56
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temine uygun inceleme yaptırılarak aralarında ticari ilişki bulunup bulunmadığının tespiti ile tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna
göre karar verilmesi gerektiğini”57
-“Faturaların tek başına mülkiyet karinesinin aksini isbata yeterli
olmadığını, faturaların gerçekliği yönünden davacı ve satıcı firmanın
ticari kayıtları üzerinde, (fatura dip koçanları vb. hususlara da bakılarak) bilirkişi incelemesi yaptırılarak ve faturaların borcun doğumundan önce mi yoksa sonra mı düzenlenmiş olduğu hususu da gözönünde
bulundurularak, faturalarınhacizli mallara uyup uymadığının da araştırılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekeceğini”58
-“Faturaların tek başına mülkiyet karinesinin aksini isbata yeterli
olmadığını, faturaların gerçekliği yönünden davacı ve satıcı firmanın
ticari kayıtları üzerinde, (fatura dip koçanları vb. hususlara da bakılarak) bilirkişi incelemesi yaptırılarak ve faturaların borcun doğumundan önce mi yoksa sonra mı düzenlenmiş olduğu hususu da gözönünde
bulundurularak, faturaların hacizli mallara uyup uymadığının da araştırılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekeceğini”59
-“Faturaların tek başına mülkiyet karinesinin aksini isbata yeterli
olmadığını, faturaların gerçekliği yönünden davacı ve satıcı firmanın
ticari kayıtları üzerinde, (fatura dip koçanları vb. hususlara da bakılarak) bilirkişi incelemesi yaptırılarak ve faturaların borcun doğumundan önce mi yoksa sonra mı düzenlenmiş olduğu hususu da göz önünde
bulundurularak, faturaların hacizli mallara uyup uymadığının da araştırılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekeceğini”60
-“Mahkemece faturayı düzenleyen şirketten faturaya ait dip koçanının getirtilerek şirketin ticari defterlerinde faturanın kaydının bulunup
bulunmadığı konusunda bilirkişi incelemesi yaptırılması gerekeceğini”61
-“Faturaların tek başına mülkiyet karinesinin aksini isbata yeterli
olmadığını, faturaların gerçekliği yönünden davacı ve satıcı firmanın
ticari kayıtları üzerinde, (fatura dip koçanları vb. hususlara da bakılarak) bilirkişi incelemesi yaptırılarak ve faturaların borcun doğumundan önce mi yoksa sonra mı düzenlenmiş olduğu hususu da gözönünde
bulundurularak, faturaların hacizli mallara uyup uymadığının da araştırılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekeceğini”62
57
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-“Faturaların tek başına mülkiyet karinesinin aksini isbata yeterli
olmadığını, faturaların gerçekliği yönünden davacı ve satıcı firmanın
ticari kayıtları üzerinde, (fatura dip koçanları vb. hususlara da bakılarak) bilirkişi incelemesi yaptırılarak ve faturaların borcun doğumundan önce mi yoksa sonra mı düzenlenmiş olduğu hususu da gözönünde
bulundurularak, faturaların hacizli mallara uyup uymadığımı da araştırılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekeceğini”63
-“Faturaların tek başına mülkiyet karinesinin aksini isbata yeterli
olmadığını, faturaların gerçekliği yönünden davacı ve satıcı firmanın
ticari kayıtları üzerinde ödeme, (fatura dip koçanları vb. hususlara da
bakılarak) bilirkişi incelemesi yaptırılarak ve faturaların borcun doğumundan önce mi yoksa sonra mı düzenlenmiş olduğu hususu da gözönünde bulundurularak, faturaların hacizli mallara uyup uymadığının
da araştırılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekeceğini”64
-“Davalı üçüncü şirket ile dava dışı imalatçı şirketin ticari defter
ve kayıtları üzerinde uzman bilirkişi aracılığıyla inceleme yapılarak,
faturalarda yazılı malzemelerin makine imalatında kullanılıp kullanılamayacağı, faturaların her iki şirket ticari defterinde, malların envantellerinde kayıtlı olup olmadığının bilirkişi raparu ile saptanması
gerekeceğin”65
-“Haciz üçüncü kişi ve borçlu şirketlerin bir arada çalıştığı yerde yapılmış, iki şirketin kuruluşu borcun doğumundan önce olmakla birlikte
aralarında ortaklar itibarı ile organik bağ olup İİK'nin 97/a maddesindeki mülkiyet karinesinin borçlu, dolayısıyla alacaklı yararına olduğunu
- Karinenin aksini her türlü delille kanıtlama olanağına sahip olan davacı üçüncü kişi, vergi levhası, ticaret sicil kaydı gibi delillerin yanı sıra
borcun doğumundan önce düzenlenmiş faturalara da dayandığından
bilirkişi refakatinde yapılacak keşif incelemesi ile faturaların mahcuzlara uygunluğunun marka, sayı, tür, model, varsa seri numarası gibi
özellikleri yönünden araştırılarak, fatura kapsamında kalmayanlar
açısından davanın reddi, kalanlar açısından ise kabulü gerekeceğini”66
-“Faturaların gerçekliği konusunda ticari kayıtlar üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılarak, faturaların hacizli mallara uygunluğunun
araştırılması gerekeceğini”67
63
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-“Faturaların tek başına mülkiyet karinesinin aksini isbata yeterli
olmadığını, faturaların gerçekliği yönünden davacı ve satıcı firmanın
ticari kayıtları üzerinde, (fatura dip koçanları vb. hususlara da bakılarak) bilirkişi incelemesi yaptırılarak ve faturaların borcun doğumundan önce mi yoksa sonra mı düzenlenmiş olduğu hususu da gözönünde
bulundurularak, faturaların hacizli mallara uyup uymadığının da araştırılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekeceğini”68
-“Faturaların tek başına mülkiyet karinesinin aksini isbata yeterli
olmadığını, faturaların gerçekliği yönünden davacı ve satıcı firmanın
ticari kayıtları üzerinde, (fatura dip koçanları vb. hususlara da bakılarak) bilirkişi incelemesi yaptırılarak ve faturaların borcun doğumundan önce mi yoksa sonra mı düzenlenmiş olduğu hususu da göz önünde
bulundurularak, faturaların hacizli mallara uyup uymadığının da araştırılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekeceğini”69
-“Sunulan faturanın ve gümrük vergilerinin karşılaştırılarak hacizli
makinenin bu fatura ve gümrük vergilerinin uyumlu olup olmadığının
saptanması gerekeceğini”70
-“Mahkemece gümrük listeleri, faturalar ve ticari defterler üzerinde
bilirkişi incelemesi yaptırılması gerekeceğini”71
-“Davacı şirket ile borçlu şirketin yasaya uygun şekilde tutulmuş ticari defterlerinde kanıt olarak dayanılan faturanın ve haczedilen malların da şirket envantellerinde kayıtlı olup olmadığı konusunda bilirkişi
incelemesi yaptırılması gerekeceğini”72
-“Ticari defterler üzerindeki incelemenin maliye ve muhasebe işlerinden anlayan yetenekli bilirkişi aracılığı ile yapılması gerekeceğini”73
-“Haczedilen eşyalar hakkında sunulan faturaların gerçekten o eşyalara ait olup olmadığı konusunda bilirkişi incelemesi yaptırılarak,
bir sonuca varılması gerekeceğini”74
-“İbraz edilen fatura, irsaliye, ariyet belgesi, cari hesap ekstreleri ve
teşvik belgesi vd. belgelerde yazılı taşınırların dava konusu hacizli taşınırları kapsayıp kapsamadığı konusunda, uzman maliye ve muhasebe68
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den anlar bilirkişiler aracılığıyla ticari defterler, muhasebe ve envanter
kayıtları üzerinde inceleme yaptırılması gerekeceğini”75
-“İbraz edilen fatura, irsaliye, ariyet belgesi, cari hesap ekstreleri ve
teşvik belgesi vd. belgelerde yazılı taşınırların dava konusu hacizli taşınırları kapsayıp kapsamadığı konusunda, uzman maliye ve muhasebeden anlar bilirkişiler aracılığıyla ticari defterler, muhasebe ve envanter
kayıtları üzerinde inceleme yaptırılması gerekeceğini”76
-“İbraz edilen fatura, irsaliye, ariyet belgesi, cari hesap ekstreleri ve
teşvik belgesi vd. belgelerde yazılı taşınırların dava konusu hacizli taşınırları kapsayıp kapsamadığı konusunda, uzman maliye ve muhasebeden anlar bilirkişiler aracılığıyla ticari defterler, muhasebe ve envanter
kayıtları üzerinde inceleme yaptırılması gerekeceğini”77
belirtmiştir.
c)Yüksek mahkeme ticari defter kayıtları ile ispat konusunda;
-“İİK'nin 97/a maddesindeki mülkiyet karinesinin borçlunun, dolayısıyla alacaklı yararına olduğunu, ispat yükü altında olan üçüncü
kişinin, karinenin aksini kanıtlamaya yönelik sunduğu faturanın gerçekliğinin, alıcı ve satıcı firmanın ticari kayıtları üzerinde yaptırılacak
bilirkişi incelemesi ile; mahcuzlara uygunluğu da keşif ve bilirkişi incelemesi ile tespit edilmeden davanın esastan reddine karar verilmesinin
isabetsiz olduğunu”78
-“Borçlu, haczedilen malın 3. kişiye ait olduğunu bildirir veya 3. kişinin istihkak iddiası kendisine tebliğ edilmesine rağmen verilen 3 günlük sürede itiraz etmez ise istihkak iddiasını kabul etmiş sayılacağından, borçlunun açılacak istihkak davasında davalı olarak gösterilmesi
gerekmez ise de davacı 3. kişinin konsinye mal satış sözleşmesi konusunda borçlunun bir beyanı bulunmadığından borçlunun da davaya
dahil edilerek bu hususta beyanının alınması gerektiği, davacı 3.kişi
şirket, istihkak iddiasında bulunduğu hacizli malları borçluya konsinye
satış olarak gönderildiğine ilişkin ayırt edici özelliği olmayan sevk irsaliyesi ve konsinye sözleşmesi sunmuş olduğundan, mahkemece borçlu
davaya dahil ederek, konsinye mal satışı konusunda beyanı alınarak,
uzman bilirkişi aracılığı ile davacı 3.kişi şirketin ticari defterlerinde ayrıntılı bir inceleme yapılarak, hacizli malın iddia edildiği gibi konsinye
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satış olarak borçluya gönderilip gönderilmediği ve mülkiyeti haciz sırasında elinde bulunduran borçluya geçip geçmediğinin net bir şekilde
tespit edilmesi gerektiğini”79
-“Faturaların tek başına mülkiyet karinesinin aksini isbata yeterli
olmadığını, faturaların gerçekliği yönünden davacı ve satıcı firmanın
ticari kayıtları üzerinde (fatura dip koçanları vb. hususlara da bakılarak) bilirkişi incelemesi yaptırılarak ve faturaların borcun doğumundan önce mi yoksa sonra mı düzenlenmiş olduğu hususu da gözönünde
bulundurularak, faturaların hacizli mallara uyup uymadığımı da araştırılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekeceğini”80
-“İİK'nın 85.maddesine göre alacaklının gösterdiği adreste icra dairesince haciz isteminin yerine getirilmesi zorunlu olup icra memurunun
bu konuda takdir hakkının bulunmadığı, 6352 sayılı K. ile icra memuruna sadece İİK'nin 82. maddesi kapsamına giren mal veya hakların
haczine ilişkin bir takdir hakkı getirilmiş olduğunu- İstihkak davasında sunulan faturaların şirketlerin ticari defterlerinde mahcuzların envanterinde kayıtlı olup olmadığının maliye ve muhasebeden anlayan
konusunda uzman mali bilirkişiden yöntemine uygun rapor alınarak,
gerektiğinde faturaları düzenleyen her iki firmanın yetkililerinin tanık
olarak dinlenmesi, faturaların geçerli olduğunun tespiti halinde yerinde
keşif yapılarak, faturalarda yazılı olanlar ile haczedilen dava konusu
yapılan mahcuzların birbirlerine uygunluğu yönünden yine konusunda
uzman makine mühendisi bilirkişiden rapor alınması, davalı 3.kişi ile
borçlunun ticari defterleri üzerinde mali bilirkişiye yöntemine uygun
inceleme yaptırılarak aralarında ticari ilişki bulunup bulunmadığının
tespiti ile tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna göre karar
verilmesi gerektiğini”81
-“Faturaların tek başına mülkiyet karinesinin aksini isbata yeterli
olmadığını, faturaların gerçekliği yönünden davacı ve satıcı firmanın
ticari kayıtları üzerinde (fatura dip koçanları vb. hususlara da bakılarak) bilirkişi incelemesi yaptırılarak ve faturaların borcun doğumundan önce mi yoksa sonra mı düzenlenmiş olduğu hususu da gözönünde
bulundurularak, faturaların hacizli mallara uyup uymadığının da araştırılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekeceğini” 82
-“Faturaların tek başına mülkiyet karinesinin aksini isbata yeterli
olmadığını, faturaların gerçekliği yönünden davacı ve satıcı firmanın79
80
81
82

Bknz:
Bknz:
Bknz:
Bknz:

8. HD. 09.12.2013 T. E: 17713, K: 18622 (www.e-uyar.com)
17. HD. 8.4.2013 T. E:2411, K:5033 (www.e-uyar.com)
8. HD. 23.12.2013 T. E: 10162, K: 19751 (www.e-uyar.com)
17. HD. 8.10.2012 T. E:7963, K:10655 (www.e-uyar.com)

80

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 89 • Sayı: 3 • Yıl: 2015

ticari kayıtları üzerinde (fatura dip koçanları vb. hususlara da bakılarak) bilirkişi incelemesi yaptırılarak ve faturaların borcun doğumundan önce mi yoksa sonra mı düzenlenmiş olduğu hususu da gözönünde
bulundurularak, faturaların hacizli mallara uyup uymadığının da araştırılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekeceğini” 83
-“Mahkemece faturayı düzenleyen şirketten faturaya ait dip koçanının getirtilerek şirketin ticari defterlerinde faturanın kaydının bulunup
bulunmadığı konusunda bilirkişi incelemesi yaptırılması gerekeceğini”84
-“Faturaların tek başına mülkiyet karinesinin aksini isbata yeterli
olmadığını, faturaların gerçekliği yönünden davacı ve satıcı firmanın
ticari kayıtları üzerinde (fatura dip koçanları vb. hususlara da bakılarak) bilirkişi incelemesi yaptırılarak ve faturaların borcun doğumundan önce mi yoksa sonra mı düzenlenmiş olduğu hususu da gözönünde
bulundurularak, faturaların hacizli mallara uyup uymadığının da araştırılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekeceğini” 85
-“Faturaların tek başına mülkiyet karinesinin aksini isbata yeterli
olmadığını, faturaların gerçekliği yönünden davacı ve satıcı firmanın
ticari kayıtları üzerinde (fatura dip koçanları vb. hususlara da bakılarak) bilirkişi incelemesi yaptırılarak ve faturaların borcun doğumundan önce mi yoksa sonra mı düzenlenmiş olduğu hususu da gözönünde
bulundurularak, faturaların hacizli mallara uyup uymadığının da araştırılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekeceğini” 86
-“Faturaların tek başına mülkiyet karinesinin aksini isbata yeterli
olmadığını, faturaların gerçekliği yönünden davacı ve satıcı firmanın
ticari kayıtları üzerinde (fatura dip koçanları vb. hususlara da bakılarak) bilirkişi incelemesi yaptırılarak ve faturaların borcun doğumundan önce mi yoksa sonra mı düzenlenmiş olduğu hususu da gözönünde
bulundurularak, faturaların hacizli mallara uyup uymadığının da araştırılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekeceğini” 87
-“İstihkak davasında sağlıklı bir sonuca ulaşılabilmesi için öncelikle, borçlu ile üçüncü kişi arasındaki hukuki-fiili ilişkinin saptanması,
mahcuzların takip borçlusu ile davacı üçüncü kişi tarafından birlikte ellerinde bulundurup bulundurmadıklarının, İİK'nin 97/a maddesinde öngörülen mülkiyet karinesinin kimin lehine olduğunun, borçlu ile üçüncü
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kişiler arasında alacaklıdan mal kaçırmaya yönelik muvazaalı işlemler yapılıp yapılmadığının belirlenmesi, ibraz edilen fatura ve belgelerin mahcuzlara uygunluğunun saptanması, olayda mülkiyet karinesi
borçlu ve dolayısıyla alacaklı yararına ise karinenin aksinin üçüncü
kişi tarafından kesin ve güçlü nitelikteki delillerle ispatlanması gerekeceğini, ibraz edilen ve borcun doğumundan sonraki tarihlere ilişkin
her zaman temini mümkün olan vergi kaydı, faturalar ve adi nitelikli
kira sözleşmesi gibi belgelerle yasal mülkiyet karinesinin aksinin ispat
edilemeyeceğini, istihkak davasının kabulüne karar verilmiş olması
halinde sonuç olarak ‘haczin kaldırılması’ şeklinde hüküm kurulması
gerekeceğini, mülkiyetin tespitine yönelik karar verilemeyeceğini”88
-“Davalı üçüncü şirket ile dava dışı imalatçı şirketin ticari defter
ve kayıtları üzerinde uzman bilirkişi aracılığıyla inceleme yapılarak,
faturalarda yazılı malzemelerin makine imalatında kullanılıp kullanılamayacağı, faturaların her iki şirket ticari defterinde, malların envantellerinde kayıtlı olup olmadığının bilirkişi raparu ile saptanması
gerekeceğini”89
-“Faturaların tek başına mülkiyet karinesinin aksini isbata yeterli
olmadığını, faturaların gerçekliği yönünden davacı ve satıcı firmanın
ticari kayıtları üzerinde (fatura dip koçanları vb. hususlara da bakılarak) bilirkişi incelemesi yaptırılarak ve faturaların borcun doğumundan önce mi yoksa sonra mı düzenlenmiş olduğu hususu da gözönünde
bulundurularak, faturaların hacizli mallara uyup uymadığının da araştırılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekeceğini” 90
-“Faturaların tek başına mülkiyet karinesinin aksini isbata yeterli
olmadığını, faturaların gerçekliği yönünden davacı ve satıcı firmanın
ticari kayıtları üzerinde (fatura dip koçanları vb. hususlara da bakılarak) bilirkişi incelemesi yaptırılarak ve faturaların borcun doğumundan önce mi yoksa sonra mı düzenlenmiş olduğu hususu da gözönünde
bulundurularak, faturaların hacizli mallara uyup uymadığının da araştırılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekeceğini’’91
-“Davacı şirketin hacizli malı borçlu şirketten satın aldığına ilişkin
ibraz ettiği faturanın ticari defterinde kayıtlı olduğu görülmüş ise de,
yevmiye defterinin kapanış tasdiki bulunmadığından bunun davacı lehine delil olarak kabul edilemeyeceğini’’92
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-“Davacının sunduğu eski tarihli faturaların ticari defterlerinde kayıtlı olup olmadığı konusunda teknik (maliyeci) bilirkişilerden rapor
alınması gerekeceğini’’93
-“Mahkemece gümrük listeleri, faturalar ve ticari defterler üzerinde
bilirkişi incelemesi yaptırılması gerekeceğini”94
-“İstihkak davalarında davacının iddiasını ticari defter kayıtları ile
isbat edebileceğini”95
-“Davacı şirket ile borçlu şirketin yasaya uygun şekilde tutulmuş ticari defterlerinde kanıt olarak dayanılan faturanın ve haczedilen malların da şirket envantellerinde kayıtlı olup olmadığı konusunda bilirkişi
incelemesi yaptırılması gerekeceğini”96
-“Ticari defterler üzerindeki incelemenin maliye ve muhasebe işlerinden anlayan yetenekli bilirkişi aracılığı ile yapılması gerekeceğini”97
belirtmiştir.
ç) Yüksek mahkeme, ticaret sicili kayıtları ile ispat konusunda;
-“Ticaret sicil ve SGK kayıtlarına göre iki şirketin ortaklık yapısı
ve çalışanları farklı olmakla birlikte bir kısım ortakların soyadlarının
benzer olduğu, diğer yandan borçlu şirketin faaliyet gösterip ayrıldığı
adreste, davacı şirketin borcun doğumundan ve takip tarihinden sonra kurulmuş olduuğu anlaşıldığından mahkemece, öncelikle, tarafların
beyanı alınıp, ihtilaf varsa icra memurunun tanıklığına da başvurularak haciz adresi ileilgili tereddütün giderilmesi, diğer yandan, davacı
ve borçlu şirket ortaklarının nüfus kayıt tabloları getirtilip incelenerek
aralarındaki akrabalık bağının derecesinin belirlenmesi, bununla birlikte gerekirse ticaret sicil kayıtları üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılarak (ticari emtia devri, vs. hususlara da bakılarak) ve mahallinde
kolluk aracılığı ile araştırma yaptırılarak, davacı şirketin alacaklıdan
mal kaçırmak için muvazaalı olarak kurulup kurulmadığı duraksamasız bir biçimde belirlenmesi gerekeceği, bu şekilde toplanacak delillerin sonucuna göre, borçlunun davacı şirket üzerinden faaliyetini sürdürdüğü kesin olarak saptanırsa davanın reddedilmesi; aksi kanaate
varılırsa bu kez İİK'nin 97/a maddesindeki mülkiyet karinesi borçlu,
dolayısıyla alacaklı yararına kabul edilerek davacı tarafın sunduğu fa93
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turanın gerçekliği ve mahcuza uygunluğu keşif ve bilirkişi incelemesi
ile saptanarak sonucuna göre işin esası hakkında bir karar verilmesi
gerekeceğini”-98
-“Davacının ticari kayıtları üzerinde bilirkişi incelemesi yapılıp tencere, tava türündeki eşyaların üçüncü kişi tarafından üretilmiş eşya
olup olmadığı, yine keşif ve bilirkişi incelemesi ile bilgisayar, yazıcı
türündeki eşyaların sunulan faturalar kapsamında kalıp kalmadığı hususları araştırılmadan iddianın kanıtlanamadığı gerekçesi ile davanın
reddinin isabetsiz olduğunu”99
-“Davacı üçüncü kişi ve davalı borçlu şirketlere ait ticaret sicil kayıtları ilk kuruluşlarından itibaren getirtilerek aralarında adres ya da
ortakları itibarı ile organik bağ bulunup bulunmadığına bakılması, iki
şirketin ticaret sicil kayıtları üzerinde yaptırılacak bilirkişi incelemesi
ile aralarında süregelen bir ticari ilişki olup olmadığının irdelenmesi,
sonucuna göre borcun doğum tarihinden sonra alacaklıdan mal kaçırmak için danışıklı işlemler yapılıp yapılmadığının öncelikle ele alınıp
değerlendirilmesi gerekeceği, iki şirket arasında hiçbir bağ ya da süregelen bir ticari ilişki yoksa, yeni üretilmiş, üstelik değeri pek de düşük
olmayan bir makinenin borçlu şirket ortağına ödünç olarak verilmesinin nedenleri üzerinde durulması gerekeceğini”100
d) Yüksek mahkeme,keşifte elde edilecek bilgilerle ispat konusunda;
-“İİK'nın 85.maddesine göre alacaklının gösterdiği adreste icra dairesince haciz isteminin yerine getirilmesi zorunlu olup icra memurunun bu konuda takdir hakkının bulunmadığını, 6352 sayılı K. ile icra
memuruna sadece İİK'nin 82. maddesi kapsamına giren mal veya hakların haczine ilişkin bir takdir hakkı getirilmiş olduğunu- İstihkak davasında sunulan faturaların şirketlerin ticari defterlerinde mahcuzların
envanterinde kayıtlı olup olmadığının maliye ve muhasebeden anlayan
konusunda uzman mali bilirkişiden yöntemine uygun rapor alınarak,
gerektiğinde faturaları düzenleyen her iki firmanın yetkililerinin tanık
olarak dinlenmesi, faturaların geçerli olduğunun tespiti halinde yerinde
keşif yapılarak faturalarda yazılı olanlar ile haczedilen dava konusu
yapılan mahcuzların birbirlerine uygunluğu yönünden yine konusunda
uzman makine mühendisi bilirkişiden rapor alınması, davalı 3.kişi ile
borçlunun ticari defterleri üzerinde mali bilirkişiye yöntemine uygun
inceleme yaptırılarak aralarında ticari ilişki bulunup bulunmadığının
98 Bknz: 8. HD. 31.01.2014 T. E:301,K:1393 (www.e-uyar.com)
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tespiti ile tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna göre karar
verilmesi gerektiğini”101
-“Bozma ilamına uyulmakla, bozma kararı lehine olan taraf yararına usuli kazanılmış hak oluşturacağından, usuli kazanılmış hakkı ihlal etmeden teşvik ve yurt dışından ithal edildiğine ilişkin belgelerdeki
makinelerin, dava konusu haczedilen makinelere uygunluğunun tespiti
için konusunda uzman bilirkişi aracılığı ile keşif yapılarak, oluşacak
sonuca göre alacaklı veya davacı üçüncü kişinin dava açmakta haklılık
durumu araştırılarak yargılama giderinden kimin sorumlu olduğuna
karar verilmesi gerekeceğini” 102
-“İspat yükü altında olan üçüncü kişi, mahcuzların kendisine ait olduğunu gösteren fatura içeriğindeki eşyaların tür olarak mahcuzlarla
uyumlu olduğu anlaşılmakla birlikte, marka, model gibi hususlar açısından uygunluğunun ancak keşif ve bilirkişi incelemeleri ile saptanabilecek konular olduğunu”103
-“Dava konusu haciz, borçlu ve üçüncü kişinin fiilen birlikte oturduğu yerde ve borçlunun huzurunda yapılmış olduğundan, İİK'nin 97/a
maddesindeki mülkiyet karinesinin, borçlu dolayısıyla alacaklınınyararına olduğu; ispat yükü altında olan üçüncü kişinin, haczedilen tabloların ve bir kısım eşyanın üçüncü kişinin eski eşi ile yaşadığı dönemde
satın alındığını ve boşanmadan sonra haciz adresine getirildiğini iddia
ederek fatura deliline ve boşanma ilamına ekli protokole dayanmakta
olduğundan, boşanma ilamı ile boşanma kararının da borcun doğum
tarihinden önce kesinleştiği ve protokol boşanma kararının eki olarak
onaylandığı ve protokol gereği üçüncü kişiye bırakılan mallar belirli
olduğundan, belirtilen hususlar dikkate alınmadan karar verilmesinin
isabetsiz olacağını - Mahkemece hacizli tabloların sanat eseri niteliğinde bulunup bulunmadığı ve boşanma protokolü kapsamındaki eserler
olup olmadığı ya da davacı adına kayıtlı galeriden temin edilip edilmediği hususları da araştırılıp, sunulan faturaların hangi mahcuzlara
uyduğu konusunda da keşif ve bilirkişi incelemesi yapılması, bunların
sonucuna göre işin esası hakkında bir karar verilmesi gerekeceğini”104
-“İİK'nin 97/a maddesindeki mülkiyet karinesi borçlunun, dolayısıyla
alacaklı yararına olduğu, ispat yükü altında olan üçüncü kişinin, karinenin aksini kanıtlamaya yönelik sunduğu faturanın gerçekliğinin,
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04.11.2013
21.11.2013
26.11.2013

T.
T.
T.
T.

E: 10162, K: 19751 (www.e-uyar.com)
E: 7561, K: 15733 (www.e-uyar.com)
E:7640, K:17241 (www.e-uyar.com)
E: 16276, K: 17631 (www.e-uyar.com)
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alıcı ve satıcı firmanın ticari kayıtları üzerinde yaptırılacak bilirkişi
incelemesi ile; mahcuzlara uygunluğu da keşif ve bilirkişi incelemesi
ile tespit edilmeden davanın esastan reddine karar verilmesi isabetsiz
olduğunu”105
-“Haciz üçüncü kişi ve borçlu şirketlerin bir arada çalıştığı yerde yapılmış, iki şirketin kuruluşu borcun doğumundan önce olmakla birlikte
aralarında ortaklar itibarı ile organik bağ olup İİK'nin 97/a maddesindeki mülkiyet karinesinin borçlu, dolayısıyla alacaklı yararına olduğunu- Karinenin aksini her türlü delille kanıtlama olanağına sahip olan
davacı üçüncü kişi, vergi levhası, ticaret sicil kaydı gibi delillerin yanı
sıra borcun doğumundan önce düzenlenmiş faturalara da dayandığından bilirkişi refakatinde yapılacak keşif incelemesi ile faturaların mahcuzlara uygunluğunun marka, sayı, tür, model, varsa seri numarası
gibi özellikleri yönünden araştırılarak, fatura kapsamındakalmayanlar açısından davanın reddi, kalanlar açısından ise kabulü gerekeceğini” 106
-“Fatura içeriğindeki mallar ile hacze konu malların aynı olup olmadığı yönünden mahallinde keşif yapılması gerekeceğini” 107
ifade etmiştir.
e)Yüksek mahkeme, tanık ile ispat konusunda,
-“«Haczin yapıldığı yerin saptanması», «haczedilen eşyaların finansal kiralama sözleşmesi konusu olan mallar olup olmadığının belirlenmesi», «rızai taksim konusu malların fiilen kim tarafından kullanıldığının anlaşılması», «faturaların hacizli mallara uygunluğunun saptanması», «haczedilen taşınırların taşınmazın tamamlayıcı parçası ya da
eklentisi olup olmadığının belirlenmesi», «haczedilen malların ihalede
satın alınan mallar olup olmadığının anlaşılması» vb. için gerektiğinde
icra memuru, taraf tanıkları ve bilirkişi de hazır bulundurularak yerinde keşif yapılması gerekeceğini”108
-“«Haczin yapıldığı yerin saptanması», «haczedilen eşyaların finansal kiralama sözleşmesi konusu olan mallar olup olmadığının belirlenmesi», «rızai taksim konusu malların fiilen kim tarafından kullanıldığının anlaşılması», «faturaların hacizli mallara uygunluğunun saptanması», «haczedilen taşınırların taşınmazın tamamlayıcı parçası ya da
105 Bknz: 8. HD. 26.11.2013 T. E:14009, K:17632 (www.e-uyar.com)
106 Bknz: 17.HD. 28.05.2012 T. E:6513, K:6908 (www.e-uyar.com)
107 Bknz: 17. HD. 11.10.2011 T.E:4791, K:9069 (www.e-uyar.com)
108 Bknz: 21. HD. 03.02.2004 T. E:2003/8742,K:766 (www.e-uyar.com)
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eklentisi olup olmadığının belirlenmesi», «haczedilen malların ihalede
satın alınan mallar olup olmadığının anlaşılması» vb. için gerektiğinde
icra memuru, taraf tanıkları ve bilirkişi de hazır bulundurularak yerinde keşif yapılması gerekeceğini”109
-“«Haczin yapıldığı yerin saptanması», «haczedilen eşyaların finansal kiralama sözleşmesi konusu olan mallar olup olmadığının belirlenmesi», «rızai taksim konusu malların fiilen kim tarafından kullanıldığının anlaşılması», «faturaların hacizli mallara uygunluğunun saptanması», «haczedilen taşınırların taşınmazın tamamlayıcı parçası ya da
eklentisi olup olmadığının belirlenmesi», «haczedilen malların ihalede
satın alınan mallar olup olmadığının anlaşılması» vb. için gerektiğinde
icra memuru, taraf tanıkları ve bilirkişi de hazır bulundurularak yerinde keşif yapılması gerekeceğini”110
-“Fatura dip koçanlarının, faturayı düzenleyen firmadan getirtilerek, firma yetkilisinin tanık sıfatıyla dinlenerek uyuşmazlığın çözümlenmesinin gerekeceğini”111
-“Davacının gösterdiği faturaların ve bu faturaları düzenlemiş olan
kişilerin tanık sıfatıyla verecekleri ifadelerin birlikte değerlendirilmesi
gerekeceğini”112
-“İstihkak davasında sunulan faturaların şirketlerin ticari defterlerinde mahcuzların envanterinde kayıtlı olup olmadığının maliye ve
muhasebeden anlayan konusunda uzman mali bilirkişiden yöntemine
uygun rapor alınarak, gerektiğinde faturaları düzenleyen her iki firmanın yetkililerinin tanık olarak dinlenmesi, faturaların geçerli olduğunun tespiti halinde yerinde keşif yapılarak faturalarda yazılı olanlar ile
haczedilen dava konusu yapılan mahcuzların birbirlerine uygunluğu
yönünden yine konusunda uzman makine mühendisi bilirkişiden rapor
alınması, davalı 3. kişi ile borçlunun ticari defterleri üzerinde mali bilirkişiye yöntemine uygun inceleme yaptırılarak aralarında ticari ilişki
bulunup bulunmadığının tespiti ile tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmesi gerektiğini” 113
ifade etmiştir.
Ayrıca, uygulamada (Yargıtay içtihatlarında);
109 Bknz:
110 Bknz:
111 Bknz:
112 Bknz:
113 Bknz:

21. HD. 11.05.2004 T. E:3958,K:4705 (www.e-uyar.com)
21. HD. 26.02.2004 T. E:404,K:1635 (www.e-uyar.com)
21. HD. 19.01.2004 T. E:9855,K:79 (www.e-uyar.com)
13. HD. 17.04.1980,E:2153,K:2524 (www.e-uyar.com)
8. HD. 23.12.2013 T. E: 10162, K: 19751 (www.e-uyar.com)
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aa-“‘Borçlu’ ile ‘üçüncü kişi’ arasında organik bağ bulunması halinde’’, (yani; borçlu ile üçüncü kişi arasında ‘aynı şirkette ortak ya da
yönetici (temsilci)olmaktan’,’sıhri veya kan hısımlığı bulunmasından’ ‘evli
(karı-koca olmaktan)’ ve benzeri durumlardan kaynaklanan bir yakınlık–
ilişki bulunması halinde, (borçlu ile üçüncü kişi arasındaki ilişki, alacaklılardan mal kaçırmak, alacaklılara zarar vermek) amacıyla yapılmış
danışıklı (muvazaalı) bir işlem sayılacağı ve alacaklıların haklarını ihlal
etmez (alacaklılara karşı hüküm ifade etmeyeceği),114
bb-“Haciz sırasında borçluya ait evrak/belge/eşya bulunması
halinde o ev ya da işyerinin borçluya ait sayılacağı ve oradaki malların
keza borçluya ait sayılacağı’’,
cc-“Haczin, borçluya ödeme emrinin tebliğ edildiği adreste yapılmış olması halinde,o ev ya da iş yerinin borçluya ait olduğu”
çç-“Üçüncü kişinin, borçlunun borcundan dolayı haczedilmiş
olan eşyaları alım (ekonomik) gücünün bulunup bulunmadığınında
araştırılarak, bunları satın alma (ekonomik) gücünün bulunmadığının
anlaşılması halinde, ileri sürdüğü istihkak iddiasının reddi gerekeceği”,
kabul edilmekte olduğundan, yüksek mahkeme’nin bu konudaki içtihatları da aşağıda sunulmuştur:
f) Yüksek mahkeme, organik bağ konusunda;
-“Davacı üçüncü kişi şirketin kuruluşu borcun doğum tarihinden
önce olmakla birlikte, borçlu şirket ile aralarında ortaklık yapısı itibarı ile sıkı bir organik bağ bulunduğu anlaşıldığından, mahkemece iki
şirketin ticari kayıtları üzerinde yaptırılacak bilirkişi incelemesi ile iç
içe girmiş tek şirket gibi yönetilip yönetilmediği hususu öncelikle tespit
edilmeli, alacaklıdan mal kaçırmak için muvazaalı işlemler yapılmadığı sonucuna varılırsa bu kez üçüncü kişinin sunduğu faturaların gerçekliği, davacı ve satıcı firmaların ticari kayıtları üzerinde yapılacak
bilirkişi incelemesi ile saptanmalı, gerçek olduğu belirlenirse bu kez
mahcuzlara uygunluğu keşif ve bilirkişi incelemesi ile araştırılarak, sonucuna göre işin esası hakkında bir karar verilmesi gerektiğini”115
-“Tek elden yönetilen ve muhasebeleri ortak (birlikte) tutulan şirketler topluluğunda, şirketlerin gelir giderleri bir havuzda toplanarak iç
içe geçtiğinden, gelirin grup içerisindeki başka şirketlere aktarılarak
organik bir bağ kurulmakta olduğu, ve bu tür şirketlerde bir şirketin
mallarının diğer şirketin borçlarından dolayı haczedilebileceğini”116
114 UYAR, T/UYAR, A./UYAR, C. age, C: 2, s:1999
115 8. HD. 21.03.2014 T. E: 2013/12788, K: 4824 (www.e-uyar.com)
116 8. HD. 19.09.2014 T. E: 17384, K: 16504 (www.e-uyar.com)
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-“Bir başka takip dosyasında üçüncü kişinin açtığı davada, davacı
ve borçlu şirketlerin sahibinin aynı kişi olduğu, aynı yerde birlikte çalıştıkları hususu tespit edilip, arada organik bağ bulunduğu gerekçesi
ile istihkak davasının reddine karar verilmiş; hüküm, Yargıtay denetiminden geçerek kesinleşmişse de, bu karar kesin hüküm niteliğinde
olmadığı gibi organik bağın da tek başına muvazaanın kanıtı olarak
kabul edilemeyeceğini - Ticaret sicil ve SGK kayıtlarına göre iki şirketin
ortaklık yapısı ve çalışanları farklı olmakla birlikte bir kısım ortakların soyadlarının benzer olduğu, diğer yandan borçlu şirketin faaliyet
gösterip ayrıldığı adreste, davacı şirketin borcun doğumundan ve takip
tarihinden sonra kurulmuş olduuğu anlaşıldığından mahkemece, öncelikle, tarafların beyanı alınıp, ihtilaf varsa icra memurunun tanıklığına da başvurularak haciz adresi ile ilgili tereddütün giderilmesi, diğer
yandan, davacı ve borçlu şirket ortaklarının nüfus kayıt tabloları getirtilip incelenerek aralarındaki akrabalık bağının derecesinin belirlenmesi, bununla birlikte gerekirse ticaret sicil kayıtları üzerinde bilirkişi
incelemesi yaptırılarak (ticari emtia devri, vs. hususlara da bakılarak)
ve mahallinde kolluk aracılığı ile araştırma yaptırılarak, davacı şirketin alacaklıdan mal kaçırmak için muvazaalı olarak kurulup kurulmadığınınduraksamasız bir biçimde belirlenmesi gerekeceğini, bu şekilde
toplanacak delillerin sonucuna göre, borçlunun davacı şirket üzerinden
faaliyetini sürdürdüğü kesin olarak saptanırsa davanın reddedilmesi;
aksi kanaate varılırsa bu kez İİK'nin 97/a maddesindeki mülkiyet karinesi borçlu, dolayısıyla alacaklı yararına kabul edilerek davacı tarafın
sunduğu faturanın gerçekliği ve mahcuza uygunluğu keşif ve bilirkişi
incelemesi ile saptanarak sonucuna göre işin esası hakkında bir karar
verilmesi gerekeceğini”117
-“Teminat karşılığında yediemin değişikliğine yönelik kararın alacaklı yararına tazminata hükmedilmesini gerektirmeyeceğini- İİK'nin
97/a maddesindeki mülkiyet karinesinin borçlu, dolayısıyla alacaklı
yararına olup, ispat yükü altında olan üçüncü kişi karinenin aksini her
türlü delille kanıtlama olanağına sahip olduğunu- Dava konusu haciz
ödeme emrinin tebliğ edildiği yerde yapılmış ve üçüncü kişi ve ile borçlu şirketler arasında organik bağ bulunmakta ise de, bunların kuruluşları borcun doğum tarihinden çok önce olup, icra takibi, borçlu şirket
adına düzenlenen faturalardan kaynaklanan 2011 yılına ait cari hesap
alacağına dayandığından ve üçüncü kişinin borçla ilgisini gösteren bir
delil dosyaya yansımamış olduğundan; ticaret sicil kayıtları, vergi levhası, vb. delillerin yanı sıra davacı üçüncü kişi hem mahcuzların büyük
117 8. HD. 31.01.2014 T. E: 301, K: 1393 (www.e-uyar.com)
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bölümünü kendilerinin imal ettiğini iddia ederek bunlar için faturalar
sunmuş hem de ve bilgisayar, yazıcı vb. türdeki diğer mahcuzlar için
de faturalar sunulmuş olduğundan, davacının ticari kayıtları üzerinde bilirkişi incelemesi yapılıp tencere, tava türündeki eşyaların üçüncü kişi tarafından üretilmiş eşya olup olmadığı, yine keşif ve bilirkişi
incelemesi ile bilgisayar, yazıcı türündeki eşyaların sunulan faturalar
kapsamında kalıp kalmadığı hususları araştırılmadan iddianın kanıtlanamadığı gerekçesi ile davanın reddinin isabetsiz olduğunu”118
-“Haciz yapılan adreste bulunan kartvizit üzerinde borçlu şirket ile
üçüncü kişi şirketin ünvanları aynı logo ile yazılı olup, borçlu şirkete
ait birden çok ürüne ait kataloglar da bulunmuş olduğundan ve dava
konusu haciz, takip adresinden farklı bir yerde yapılmış ise de borçlu
şirketle üçüncü kişi şirket tarafından aynı telefon numaralarının kullanıldığı, şirketler arasında ortaklık yapısı ve adres olarak çok güçlü
bir bağlantı mevcut olup, ortaklar kardeş olduklarından hukuki bağları
da bulunduğundan, davalı üçüncü kişi şirket ve borçlu şirket arasında
ortaklık yapısı ve aynı alanda faaliyet göstermeleri nedeni ile organik
bağ bulunduğu ve İİK'nin 97/a maddesinde öngörülen mülkiyet karinesi
borçlu lehine olup alacaklı yararına olduğundan ve davalı üçüncü kişi
şirket, hacizli malların kendisine ait olduğunu ispatlayacak nitelikte
herhangi bir mülkiyet belgesi de ibraz etmemiş olduğundan, alacaklılardan mal kaçırmanın söz konusu olduğu kabul edilerek, davacı alacaklının açtığı davanın kabulüne karar verilmesi gerekeceğini”119
-“Davacı üçüncü kişi ve davalı borçlu şirketlere ait ticaret sicil kayıtları ilk kuruluşlarından itibaren getirtilerek aralarında adres ya da
ortakları itibarı ile organik bağ bulunup bulunmadığına bakılması, iki
şirketin ticaret sicil kayıtları üzerinde yaptırılacak bilirkişi incelemesi
ile aralarında süregelen bir ticari ilişki olup olmadığının irdelenmesi,
sonucuna göre borcun doğum tarihinden sonra alacaklıdan mal kaçırmak için danışıklı işlemler yapılıp yapılmadığının öncelikle ele alınıp
değerlendirilmesi gerekeceğini, iki şirket arasında hiçbir bağ ya da
süregelen bir ticari ilişki yoksa, yeni üretilmiş, üstelik değeri pek de
düşük olmayan bir makinenin borçlu şirket ortağına ödünç olarak verilmesinin nedenleri üzerinde durulması gerekeceğini”120
-“Yapılan işlemlerin muvazaalı olup olmadığının belirlenmesi ve
İİK'nin 97/a maddesindeki mülkiyet karinesinin kimin yararına oldu118 8. HD. 16.01.2014 T. E: 2013/22801, K: 501 (www.e-uyar.com)
119 Bknz: 8. HD. 23.12.2013 T. E: 10410, K: 19752 (www.e-uyar.com)
120 Bknz: 8. HD. 01.07.2013 T. E:6024,K:10287 (www.e-uyar.com)
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ğunun tayini ile sunulan delillerin ispat yükü açısından ele alınıp değerlendirilebilmesi için öncelikle, borcun doğum tarihini ve borçluların
davacı ve borçlu şirketler ile geçmişe dayalı ilişkisinin (çalışanı olup
olmadıkları vb.) araştırılması, borçlunun davacı ile birlikte aynı adreste tek şirket gibi faaliyet gösterip göstermediğinin gerekirse uzman bilirkişi yardımı ile tespit edilmesinin gerekeceğini”121
-“Dava konusu haciz, borçlunun eski faaliyet adresinde yapılmış ve
bu sırada borçluya ait belgeler ele geçmiş olup; üçüncü kişi ve borçlu
şirketler arasında ortaklık yapısı itibarı ile de organik bağ bulunduğundan; İİK'nin 97/a maddesindeki mülkiyet karinesinin borçlu dolayısıyla
alacaklı yararına olduğunun kabulü gerekeceğini”122
-“Davacı üçüncü kişi ve borçlu şirketler arasında ortakları itibarı ile
bağ bulunduğu belirlense de; bilirkişi incelemesi sonucunda haciz adresinin üçüncü kişiye ait olduğunun ve mahcuzların davacının sunduğu faturalar kapsamında kaldığının ve ticari kayıtlarında yer aldığının
belirlenmesi karşısında davanın kabulü ile hacizlerin kaldırılmasına
karar verilmesinin isabetli olduğunu”123
-“Mahkemece ‘davacı şirket ile borçlunun faaliyet alanlarının aynı
olduğu, yetkililerinin kardeş olup davalı borçlunun davacı şirketin kurucu ortaklarından olduğu, davacının dayandığı fatura ve diğer belgelerin tek başına davayı ispata yeterli olmadığı’ gerekçesiyle ‘davacı
üçüncü kişinin istihkak davasının reddine’ karar verilmesinin usul ve
yasaya uygun olduğunu”124
-“Borçlu şirket ile istihkak iddiasında bulunan şirketin ortaklarının
aynı kişiler veya aynı soyadını taşıyan kişiler olması ya da temsilcilerinin aynı kişi olması halinde şirketler arasında «organik bağ» bulunduğu ve dolayısıyla bunlar arasındaki -devir, satış, kira gibi- işlemlerin
-kural olarak- alacaklardan mal kaçırmaya yönelik muvazaalı işlemler
olarak kabulü gerekeceğini”125
-“Borçlu şirket ile istihkak iddiasında bulunan şirketin ortaklarının
aynı kişiler veya aynı soyadını taşıyan kişiler olması ya da temsilcilerinin aynı kişi olması halinde şirketler arasında «organik bağ» bulunduğu ve dolayısıyla bunlar arasındaki -devir, satış, kira gibi- işlemlerin
-kural olarak- alacaklardan mal kaçırmaya yönelik muvazaalı işlemler
olarak kabulü gerekeceğini”126
121 Bknz:
122 Bknz:
123 Bknz:
124 Bknz:
125 Bknz:
126 Bknz:

8. HD. 18.06.2013 T. E:5228, K:9399 (www.e-uyar.com)
8. HD. 10.06.2013 T. E:5231, K:8747 (www.e-uyar.com)
17. HD. 18.03.2013 T. E: 2012/3999, K: 3563 (www.e-uyar.com)
17. HD. 19.09.2013 T. E: 2012/16433, K: 12454 (www.e-uyar.com)
17. HD. 2.4.2013 T. E:2012/4898, K:4670 (www.e-uyar.com)
17. HD. 2.4.2013 T. E:2012/5018, K:4676 (www.e-uyar.com)
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-“Borçlu şirket ile istihkak iddiasında bulunan şirketin ortaklarının
aynı kişiler veya aynı soyadını taşıyan kişiler olması ya da temsilcilerinin aynı kişi olması halinde şirketler arasında «organik bağ» bulunduğu ve dolayısıyla bunlar arasındaki -devir, satış, kira gibi- işlemlerin
-kural olarak- alacaklardan mal kaçırmaya yönelik muvazaalı işlemler
olarak kabulü gerekeceğini”127
-“Borçlu şirket ile istihkak iddiasında bulunan şirketin ortaklarının
aynı kişiler veya aynı soyadını taşıyan kişiler olması ya da temsilcilerinin aynı kişi olması halinde şirketler arasında «organik bağ» bulunduğu ve dolayısıyla bunlar arasındaki -devir, satış, kira gibi- işlemlerin
-kural olarak- alacaklardan mal kaçırmaya yönelik muvazaalı işlemler
olarak kabulü gerekeceğini”128
-“Borçlu şirket ile istihkak iddiasında bulunan şirketin ortaklarının
aynı kişiler veya aynı soyadını taşıyan kişiler olması ya da temsilcilerinin aynı kişi olması halinde şirketler arasında «organik bağ» bulunduğu ve dolayısıyla bunlar arasındaki -devir, satış, kira gibi- işlemlerin
-kural olarak- alacaklardan mal kaçırmaya yönelik muvazaalı işlemler
olarak kabulü gerekeceğini”129
-“Borçlu şirket ile istihkak iddiasında bulunan şirketin ortaklarının
aynı kişiler veya aynı soyadını taşıyan kişiler olması ya da temsilcilerinin aynı kişi olması halinde şirketler arasında «organik bağ» bulunduğu ve dolayısıyla bunlar arasındaki -devir, satış, kira gibi- işlemlerin
-kural olarak- alacaklardan mal kaçırmaya yönelik muvazaalı işlemler
olarak kabulü gerekeceğini”130
-“Borçlu şirket ile istihkak iddiasında bulunan şirketin ortaklarının
aynı kişiler veya aynı soyadını taşıyan kişiler olması ya da temsilcilerinin aynı kişi olması halinde şirketler arasında «organik bağ» bulunduğu ve dolayısıyla bunlar arasındaki -devir, satış, kira gibi- işlemlerin
-kural olarak- alacaklardan mal kaçırmaya yönelik muvazaalı işlemler
olarak kabulü gerekeceğini”131
-“Borçlu” ile “3.kişi” arasında; ‘ortaklar’, “çalışanlar’ ve ‘adres’ itibarı
ile organik bağ bulunması (örneğin; borçlu şirket ile 3.kişi şirket ortaklarının bir kısmının veya tamamının veya temsilcisinin aynı kişilerden
oluşması ya da borçlu şirket ile 3. kişi şirketin aynı yerde faaliyette
127 Bknz:
128 Bknz:
129 Bknz:
130 Bknz:
131 Bknz:
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28.3.2013 T. E:2012/15508, K:4380 (www.e-uyar.com)
25.3.2013 T. E:2012/4455, K:4085 (www.e-uyar.com)
18.03.2013 T. E:2012/16103, K:3578 (www.e-uyar.com)
2.7.2012 T. E:2266, K:8477 (www.e-uyar.com)
16.4.2012 T. E:1958, K:4734 (www.e-uyar.com)
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bulunuyor olması halinde) 3. kişinin istihkak iddiasının reddine karar
verilmesi gerekeceğini”132
ifade etmiştir.
Ayrıca, önemi nedeni ile belirtelim ki; yukarıdaki kararlarda bahsi geçen organik bağın haciz sırasında bulunması gerekir. Hacizden çok önce,
borçlu ile üçüncü kişi arasındaki bağlantı (ilişki) sona ermiş ise, ‘borçlu’
ile ‘üçüncü kişi’ arasında organik bağın varlığından söz edilerek “üçüncü
kişinin adresinde haczedilen malların borçluya ait olduğu’’ ileri sürülemez.
‘Borçlu’ ile ‘üçüncü kişi’ arasında organik bağın varlığının kabulü halinde, üçüncü kişinin elindeki (adresindeki) malların borçluya ait kabul
edilmesi bir karine olup, üçüncü kişi bu malların kendisine ait olduğunu
yani bu karinenin aksini tanık, fatura, bilirkişi incelemesi, ticaret sicili
kayıtları vb. ile kuvvetli delillerle ve inandırıcı olarak ispat edebilir….133
g)Yüksek mahkeme, haciz sırasında borçluya ait evrak/belge/eşya
bulunması halinde o yerin üçüncü kişiye değil borçluya ait farz edileceği konusunda;
-“Haciz mahalinde –borçlu şirket ve yetkilisine ait evrakların bulunmasının mülkiyet karinesinin borçlu dolayısıyla alacaklı yararına olduğunu göstereceğini”134
-“Dava konusu haciz, borçlunun eski faaliyet adresinde yapılmış ve
bu sırada borçluya ait belgeler ele geçmiş olup; üçüncü kişi ve borçlu
şirketler arasında ortaklık yapısı itibarı ile de organik bağ bulunduğundan; İİK'nin 97/a maddesindeki mülkiyet karinesinin borçlu dolayısıyla
alacaklı yararına olduğunun kabulü gerekeceğini”135
-“Dava konusu haczin sırasında borçlulara ait çok sayıda evraka
rastlanması, davacı ve borçlu şirketin aynı alanda faaliyet göstermesi,
ortaklık yapısı ve çalışanları nedeni ile sıkı bir organik bağ içinde bulunması, muhasebelerinin tek elden tutulması ve üçüncü kişi şirketin
alacaklıdan mal kaçırmak için muvazaalı olarak kurulduğunun anlaşılması karşısında, davacı üçüncü kişinin açtığı istihkak davasının reddine karar verilmesi gerekeceğini”136
132 Bknz: 17. HD. 31.05.2011 T. E: 2010/ 12266, K: 5538 (www.e-uyar.com)
133 MUŞUL, T. a.g.e. s:354
134 Bknz: 8.HD 27.10.2014 T. E:19224, K:19417 (www.e-uyar.com)
135 Bknz: 8. HD. 10.06.2013 T. E:5231,K:8747 (www.e-uyar.com)
136 Bknz: 17. HD. 16.05.2013 T. E: 2012/5665, K: 7120 (www.e-uyar.com)
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-“Borçlu şirketin ticaret sicilinde kayıtlı adresinde yapılan haciz
mahallinde borçlu şirketlere ait belgeler ele geçirilmiş, davacı üçüncü
kişi tarafından İİK. mad. 97/a’daki karinenin aksi güçlü ve inandırıcı
delillere ispatlanamamış, ortaklarının akraba olduğu anlaşılan davacı ve borçlu şirket arasında alacaklıdan mal kaçırma amacıya yapılan muvazaalı işlemler olduğu anlaşılmış olduğundan, dava sırasında
hacizlerin icra müdürlüğünce kaldırılmasıyla, konusu kalmayan dava
hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmişse de, davaya sebebiyet vermeyen davalı alacaklı yararına daha az olan takip
konusu alacak miktarı üzerinden nisbi vekalet ücretine hükmedilmesi
gerekirken üçüncü kişi davacı yararına vekalet ücretine hükmedilmesinin hatalı olacağını”137
-“Haciz adresinde önceden borçlu faaliyette bulunurken daha sonra
işçisi olan üçüncü kişinin faaliyete başlaması, aynı adreste borçluya ait
belgeler bulunması, davalı üçüncü kişi ve borçlu arasındaki ilişkinin örtülü işletme devri ilişkisi niteliğinde olması ve işyerini devralan üçüncü
kişinin borçlardan da sorumlu olması karşısında, üçüncü kişinin istihkak iddiasının reddine karar verilmesi gerekeceğini”138
-“Haciz mahallinde borçluya ait evrak/eşya bulunması halinde orasının borçlunun evi ya da işyeri sayılacağını ve oradaki malların keza
borçluya ait sayılacağı; bu durumda İİK'nin 97/a maddesindeki’ mülkiyet karinesi’nin borçlu dolayısıyla alacaklı yararına sayılacağını”139
-“Haciz mahallinde borçluya ait evrak/eşya bulunması halinde orasının borçlunun evi ya da işyeri sayılacağını ve oradaki malların keza
borçluya ait sayılacağını; bu durumda İİK'nin 97/a maddesindeki ‘mülkiyet karinesi’nin borçlu dolayısıyla alacaklı yararına sayılacağını”140
-“Haciz mahallinde borçluya ait evrak/eşya bulunması halinde orasının borçlunun evi ya da işyeri sayılacağını ve oradaki malların keza
borçluya ait sayılacağını; bu durumda İİK'nin 97/a maddesindeki ‘mülkiyet karinesi’nin borçlu dolayısıyla alacaklı yararına sayılacağını”141
-“Haciz mahallinde borçluya ait evrak/eşya bulunması halinde orasının borçlunun evi ya da işyeri sayılacağını ve oradaki malların keza
borçluya ait sayılacağını; bu durumda İİK'nin 97/a maddesindeki ‘mülkiyet karinesi’nin borçlu dolayısıyla alacaklı yararına sayılacağını”142
137 Bknz:
138 Bknz:
139 Bknz:
140 Bknz:
141 Bknz:
142 Bknz:
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16.05.2013 T. E: 2012/5829, K: 7045 (www.e-uyar.com)
09.05.2013 T. E: 2012/5924, K: 6573 (www.e-uyar.com)
7.3.2013 T. E:1094, K:2925 (www.e-uyar.com)
25.2.2013 T. E:2012/16059, K:2013/2251 (www.e-uyar.com)
04.02.2013 T. E:2012/16074, K:2013/976 (www.e-uyar.com)
28.1.2013 T. E:2012/16654, K:2013/641(www.e-uyar.com)
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-“Haciz mahallinde borçluya ait evrak/eşya bulunması halinde orasının borçlunun evi ya da işyeri sayılacağı ve oradaki malların keza
borçluya ait sayılacağını; bu durumda İİK'nin 97/a maddesindeki ‘mülkiyet karinesi’nin borçlu dolayısıyla alacaklı yararına sayılacağını”143
-“Haciz mahallinde borçluya ait evrak/eşya bulunması halinde orasının borçlunun evi ya da işyeri sayılacağını ve oradaki malların keza
borçluya ait sayılacağını; bu durumda İİK'nin 97/a maddesindeki ‘mülkiyet karinesi’nin borçlu dolayısıyla alacaklı yararına sayılacağını”144
-“Haciz mahallinde borçluya ait evrak/eşya bulunması halinde orasının borçlunun evi ya da işyeri sayılacağını ve oradaki malların keza
borçluya ait sayılacağını; bu durumda İİK'nin 97/a maddesindeki ‘mülkiyet karinesi’nin borçlu dolayısıyla alacaklı yararına sayılacağını”145
-“Haciz mahallinde borçluya ait evrak/eşya bulunması halinde orasının borçlunun evi ya da işyeri sayılacağını ve oradaki malların keza
borçluya ait sayılacağını; bu durumda İİK'nin 97/a maddesindeki ‘mülkiyet karinesi’nin borçlu dolayısıyla alacaklı yararına sayılacağını”146
-“Haciz mahallinde borçluya ait evrak/eşya bulunması halinde orasının borçlunun evi ya da işyeri sayılacağını ve oradaki malların keza
borçluya ait sayılacağını; bu durumda İİK'nin 97/a maddesindeki ‘mülkiyet karinesi’nin borçlu dolayısıyla alacaklı yararına sayılacağını”147
-“Haciz mahallinde borçluya ait evrak/eşya bulunması halinde orasının borçlunun evi ya da işyeri sayılacağını ve oradaki malların keza
borçluya ait sayılacağını; bu durumda İİK'nin 97/a maddesindeki ‘mülkiyet karinesi’nin borçlu dolayısıyla alacaklı yararına sayılacağını”148
-“Haciz mahallinde borçluya ait evrak/eşya bulunması halinde orasının borçlunun evi ya da işyeri sayılacağını ve oradaki malların keza
borçluya ait sayılacağını; bu durumda İİK'nin 97/a maddesindeki ‘mülkiyet karinesi’nin borçlu dolayısıyla alacaklı yararına sayılacağını”149
-“Davacı üçüncü kişinin “hacizlerin İİK'nın 99. maddesine göre yapılması gerektiği” iddiasıyla icra müdürünün işlemi hakkında icra mahkemesine yaptığı şikayetin, icra mahkemesindeki istihkak davası ile
143 Bknz:
144 Bknz:
145 Bknz:
146 Bknz:
147 Bknz:
148 Bknz:
149 Bknz:
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6.12.2012 T. E:4493, K:13675 (www.e-uyar.com)
29.11.2012 T. E:4596, K:13259 (www.e-uyar.com)
26.11.2012 T. E:13408, K:13060 (www.e-uyar.com)
24.09.2012 T. E:7045, K:9929 (www.e-uyar.com)
20.9.2012 T. E:4310, K:9605 (www.e-uyar.com)
17.9.2012 T. E:6089, K:9424 (www.e-uyar.com)
31.1.2012 T. E:2011/11334, K:2012/838 (www.e-uyar.com)
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birleştirilerek görülemeyeceğini – Borçlunun, takip dayanağı borcun
doğumundan sonra sahip olduğu makinelerin büyük bir kısmını üçüncü
kişiye satıp faturalandırılmış olmasının, davacı üçüncü kişinin borcun
doğum tarihine yakın tarihlere kadar borçlu şirket yetkilisinin kardeşine ait şirkette sigortalı işçi olarak çalışmış ve daha sonra borçlu şirketin hemen yakınında borçlu ile aynı faaliyet alanında çalışmaya başlamış olmasının ve haciz sırasında da, haciz yerinde borçlu şirkete ait
birçok belgenin bulunmuş olmasının ‘borçlu ile üçüncü kişi arasındaki
işlemlerin, danışıklı işyeri devri’ niteliğinde olduğunu göstereceğini”150
-“Haciz adresinde, haciz sırasında borçluya ait evrak bulunması bu
adreste borçluya tebligat yapılmış olmasının mülkiyet karinesinin borçlu yararına olduğunu göstereceğini”151
-“Haciz sırasında, borçlu şirket sahibi ve yetkilisi olan kişinin işyerinde hazır bulunması, işyerinde bu kişiye ve borçlu şirkete ait çok sayıda
evrakın bulunmasının, orasının borçluya ait olduğunu göstereceğini”152
-“Haciz sırasında borçlu şirkete ait vergi levhası ve bir takım belgelerin bulunması, haczin yapıldığı yerin davacı 3. kişinin resmi adresi
olmaması, borçlu şirket ile davası şirket yetkilileri arasında akrabalık
ilişkisi bulunması nedeniyle mahkemece verilen ‘davanın reddine’ ilişkin kararda bir isabetsizlik bulunmadığını”153
-“Davacı şirketin borcun doğumundan sonra kurulması, her ne kadar şirket ortakları arasında organik bağ tespit edilememekle birlikte,
davacı şirketin kurulduktan üç gün sonra borçlu şirkete ait tüm malları
satın almasının ve ardından borçlu şirketin yönetim kurulu üyesinin,
davacı şirkette sigortalı olarak gösterilmesi ve haciz yerinde borçlu şirkete ait birçok belgenin bulunması olgularının ‘davacı ile borçlu şirketin
danışıklı hareket ettiklerini’ göstereceğini”154
-“Haczin yapıldığı adres ile borçlunun bağlantısını gösterir bilgi ya
da belgenin bulunmaması, haciz sırasında da bu yönde bir tespitin
yapılmaması nedeniyle mülkiyet karinesinin üçüncü kişi yararına sayılacağını, İİK'nın 99. maddesi uyarınca ispat yükü kendisine düşen
alacaklının ‘hacizli malların borçluya ait olduğu’ yönünde kesin ve
inandırıcı deliller sunamaması karşısında, davacı üçüncü kişinin açtığı
istihkak davasının kabulüne karar verilmesi gerekeceğini”155
150 Bknz:
151 Bknz:
152 Bknz:
153 Bknz:
154 Bknz:
155 Bknz:

17. HD. 15.11.2011 T. E:4992, K:10636 (www.e-uyar.com)
17.HD 11.11.2010 T. E:9879, K:9728 (www.e-uyar.com)
17.HD 1.11.2010 T. E:2706, K:9137 (www.e-uyar.com)
17. HD.17.06.2010 T. E: 2009/10828, K:2010/5579 (www.e-uyar.com)
17. HD. 15.06.2010 T. E:4636, K:5548 (www.e-uyar.com)
17. HD. 15.10.2009 T. E:2680, K:6465 (www.e-uyar.com)
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-“Haciz sırasında işyerinde bulunan borçluya ait ev ve cep telefon faturaları, elektrik faturası gibi belgelerin, haciz yapılan yerin borçlunun
işyeri olduğunu göstereceğini”156
belirtmiştir.
Buna karşın, yüksek mahkeme;
-“Haczin yapıldığı adres ile borçlunun bağlantısını gösterir bilgi ya
da belgenin bulunmaması, haciz sırasında da bu yönde bir tespitin
yapılmaması nedeniyle mülkiyet karinesinin üçüncü kişi yararına sayılacağını, İİK'nın 99. maddesi uyarınca ispat yükü kendisine düşen
alacaklının ‘hacizli malların borçluya ait olduğu’ yönünde kesin ve
inandırıcı deliller sunamaması karşısında, davacı üçüncü kişinin açtığı
istihkak davasının kabulüne karar verilmesi gerekeceğini”157
açıkça vurgulamıştır.
h)Yüksek mahkeme, haczin ödeme emrinin tebliğ edilen adreste yapılmış olmasının sonuçları konusunda;
-“Üçüncü kişi elinde haczedilen mal hakkında üçüncü kişi tarafından istihkak davası açılmış olsa bile, isbat yükünün davacı üçüncü kişiye düşmeyeceği, haciz yapılan yerde borçlunun hiçbir ilgisinin bulunmadığı, ödeme emrinin borçluya bu adreste tebliğ edildiği durumlarda,
«mülkiyet karinesi» üçüncü kişi lehine olduğundan, bunun aksini ispat
yükünün alacaklıya düştüğü, alacaklının bu yasal karinenin aksini kesin ve inandırıcı delillerle ispat edememesi halinde, üçüncü kişinin istihkak davasının kabulü gerekeceğini”158
-“Dava konusu haciz adresinde ödeme emri tebliğ edilmemiş ve haciz esnasında borçlu şirket yetkilisi hazır olmadığı gibi borçluya ait belge de bulunmamış olduğundan ve haciz adresinde faaliyette bulunan
şirket yetkilisi mahcuzu üçüncü kişiden kiraladıklarını beyan ettiğinden, mülkiyet karinesi davalı üçüncü kişi yararına olup, davacı alacaklının mülkiyet karinesinin aksini, yani mahcuzun borçluya ait olduğunu kesin ve güçlü delillerle ispatlaması gerektiği- İcra mahkemesince
takibin durdurulmadığının anlaşılması halinde davacı alacaklı lehine,
davalı üçüncü kişinin %20 tazminatla sorumlu tutulmasının isabetsiz
olacağını”159
156 Bknz:
157 Bknz:
158 Bknz:
159 Bknz:

21. HD. 20.3.2003 T. E: 1068, K: 2316 (www.e-uyar.com)
17. HD. 15.10.2009 T. E:2680, K:6465 (www.e-uyar.com)
21. HD. 30.11.2004 T. E:10306,K:10376 (www.e-uyar.com)
8. HD. 17.10.2014 T. E:10590,K:18623 (www.e-uyar.com)
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-“Haczin ödeme emri tebliğ edilen adreste yapılması, davacı üçüncü
kişinin, borçlu şirketin ortağı ve yetkilisi olması davacı üçüncü kişi ile
borçlunun ticaret unvanları ile faaliyet alanlarının aynı olması karşısında, üçüncü kişinin istihkak iddiasının reddine karar verilmesi gerekeceğini”160
-“Borçlu şirket adresine gönderilen ödeme emrinin, borçlunun çalışanı sıfatı ile davacı üçüncü kişi tarafından tebliğ alınmış olmasının,
davacı tarafça ibraz edilen adi nitelikteki kira sözleşmesinin ve herkes adına düzenlenmesi olanaklı faturaların kesin ve inandırıcı delil
niteliğinde olmaması nedeniyle davacı ‘üçüncü kişi tarafından açılan
istihkak davasının reddine’ karar verilmesi gerekeceğini”161
-“Dava konusu haczin, borçlunun takip adresi olarak belirtilen ve
ödeme emrinin tebliğ edildiği adreste ve borçlu temsilcisinin huzurunda yapılmış olması halinde mülkiyet karinesinin, borçlu dolayısıyla
alacaklı yararına sayılacağına”162
-“Haciz yapılan yerin borçlu şirketin takip adresi olmadığı gibi, ödeme emrinin de haciz yerinde borçlu şirkete tebliğ edilmemiş olması halinde, davalı borçlu ile üçüncü kişi şirketin borçtan önceki tarihlerde
kurulduğu, ortaklar arasında organik bağa da rastlanılmamış olması nedeniyle, yasal karinenin davalı üçüncü kişi yararına olduğu göz
önünde bulundurularak, bunun aksini ispat yükünün davacı alacaklıya
ait olduğu sonucuna varılarak, uyuşmazlığın buna göre sonuçlandırılması gerekeceğini”163
belirtmiştir.
i) Yüksek mahkeme, üçüncü kişinin, borçlunun borcundan dolayı
haczedilmiş olan eşyaları alım (ekonomik) gücünün bulunup bulunmadığının araştırılması konusunda;
-“Faturaların gerçekliği araştırılırken, ödemenin kimin tarafından
yapıldığı, üçüncü kişinin bu eşyaları alım gücünün olup olmadığının da
araştırılmasının gerekeceğini”164
-“Faturalı malları satın alabilecek ekonomik gücü bulunmayan kişinin istihkak iddiasının reddi gerekeceğini”165
ifade etmiştir.
160 Bknz:
161 Bknz:
162 Bknz:
163 Bknz:
164 Bknz:
165 Bknz:

17. HD. 16.05.2013 T. E: 2012/6349, K: 7050 (www.e-uyar.com)
17. HD. 24.01.2011 T. E: 2010/4495, K:2011/305 (www.e-uyar.com)
17.HD 22.06.2010 T. E:803, K:5849 (www.e-uyar.com)
21. HD. 25.02.2010 T. E:2009/321, K:2010/2093 (www.e-uyar.com)
17. HD. 08.04.2013 T. E:5376,K:5021 (www.e-uyar.com)
21. HD. 27.12.2002 T. E:9690,K:11339 (www.e-uyar.com)

KİRACININ BELİRLİ SÜRELİ KONUT
VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARINDA KİRA
SÖZLEŞMESİNİ TEK TARAFLI FESHİNDE
BİLDİRİM SÜRESİ
Av. Dr. Burak KEPKEP1
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (TBK) uyarınca kira sözleşmesi,
kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan
yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. Kira sözleşmesi,
taraflar arasında sürekli nitelikli bir borç ilişkisi doğurur ve bu ilişkinin
ileriye etkili sona ermesinde, yani feshinde, TBK’da yer alan hükümlere
uyulması gerekir.
TBK, belirli süreli konut ve işyeri kiralarına ilişkin daha önce yürürlükte olan 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunu (6570 sayılı Kanun) yürürlükten kaldırarak, bu tip kiraların niteliğine ve sözleşme
taraflarının karşılıklı durumlarına ilişkin özel hükümler kabul etmiştir.
6570 sayılı Kanun’da olduğu gibi TBK tahtında da kiraya verenin kira sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmesi çeşitli şartların gerçekleşmesine
bağlıdır. Başka bir deyişle, kira sözleşmesinin kiraya veren tarafından
tek taraflı ve herhangi bir gerekçe göstermeden feshedebilmesi,on yıllık
uzama süresinin dolmasını takip eden uzama yılları dışında, mümkün
değildir. Buna karşın kiracı, herhangi bir gerekçe göstermeksizin kira
sözleşmesi süresinin sonunda göndereceği yazılı bir bildirimle kira sözleşmesini tek taraflı feshedebilir. Kiracının kendisine tanınan bu bozucu
yenilik doğuran kanuni hakkını kullanmaması hâlinde ise kira sözleşmesi kanun gereği aynı hükümlerle bir yıl için kendiliğinden uzamış sayılır.
Sözleşmenin kiracı tarafından tek taraflı feshine ve kendiliğinden uzamasına ilişkin TBK m 347 ve yürürlükten kaldırılan 6570 sayılı Kanun m 11
hükümlerinin düzenlemesi bu yöndedir ve aralarında fark yoktur.
Bu çalışma ile TBK m 347 ile belirli süreli konut ve çatılı işyerine ilişkin kira sözleşmelerinde kiracıya tanınan bu tek taraflı fesih hakkının
kullanılmasında en az onbeş gün olarak belirlenenbildirim süresinin niteliği inceleme konusu yapılmıştır.
1

İstanbul Barosu Avukatlarından.
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I. KİRACININ KİRA SÖZLEŞMESİNİ TEK TARAFLI FESHİ VE
USULÜ
Kira hukukuna ilişkin düzenlemelerin özünde, kira sözleşmesinin
güçsüz tarafının kiracı olduğu kabul edilir. İşte bu sebepledir ki TBK m
346,kira sözleşmesinde kiracı aleyhine yapılan düzenlemelerimutlak şekilde yasaklar.Vurgulanmalıdır ki, kira sözleşmelerinin açık ve anlaşılır
olmaması hâlinde hükümlerinin yorumunda kiracının lehine olan yorum
kabul edilir. Sözleşmenin güçsüz tarafını koruma amacıyla TBK, belirli
süreli kira sözleşmesinin süresinin sonunda sadece kiracının göndereceği tek taraflı bildirim ile feshedilmesine imkân verir. Sözleşme süresinin
sonunda sadece kiracıya tanınan fesih hakkı, güçsüz tarafı koruma amacı
dışında sosyal adalet ihtiyacının bir sonucudur. Zira kiracının kiralananı
konut veya işyeri olarak kullanması sırasında kiraya verene tek taraflı fesih hakkı tanınsaydı, kiracının kişisel ve/veya ailevi hayatı ile ticari hayatı
olumsuz yönde etkilenebilecek ve kamu düzenine aykırı bir durum ortaya
çıkacaktı.
TBK m 348 hükmü ile anılan madde gerekçesinden de anlaşılacağı
üzere (6570 sayılı Kanun m 11’de olduğu gibi) kiracı tarafından yapılacak
bildirimin geçerliliği yazılı şekilde yapılmasına bağlıdır. TBK m 349 ise,
aile konutlarında kira sözleşmesinin tarafı olmayan eşin rızasına ilişkin
özel düzenlemeye yer vermektedir. Her iki düzenleme de bu çalışmanın
konusu dışında kaldığı için bu hükümlerin kabul ettikleri düzenlemeleri
ayrıca detaylandırmaya gerek görmüyoruz.
TBK m 347 uyarınca, (6570 Sayılı Kanun m 11’de olduğu gibi) kira
sözleşmesi süresinin sona ermesi durumunda kiracının yazılı olarak yapacağı fesih bildiriminin en az onbeş gün önceden yapılması şarttır. Bir
kanun hükmüyle azami şekilde belirlenen bu sürenin ve dolayısıyla hükmün niteliği tarafların sözleşme ile bu süreyi serbestçe uzatma veya kısaltmaları açısından önem taşır.
II. FESİH
BİLDİRİMİNE
İLİŞKİN
SÜRENİN
NİTELİĞİNİN
BELİRLENMESİNE İLİŞKİN HUKUK KAYNAKLARI
Fesih bildirimine ilişkin TBK m 347 hükmü ile en az onbeş gün olarak belirlenen bildirim zorunluluğunun yedek hukuk kuralı olması ya da
nispi veya mutlak emredici niteliğinin tespit edilmesi, tarafların TBK m
26 ile vücut bulan sözleşme özgürlüğü ilkesi kapsamında bu süre hakkında farklı bir anlaşma yapabilmesini doğrudan etkiler.
A.

Mevzuatta konunun düzenlenmesi ve tespitlerimiz

TBK m 347 ve bu hükümden önce yürürlükte olan 6570 Sayılı Kanun
m 11 düzenlemeleri veya bu düzenlemelerin madde gerekçeleri, en az
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onbeş gün olarak belirlenen bildirim süresi hakkında herhangi bir açıklamaya yer vermez. Dolayısıyla bu sürenin emredici niteliğine ilişkin yol
gösterici herhangi bir araca mevzuatımızda yer verilmemiştir.
Unutulmamalıdır ki, kiracının sözleşmeyi tek taraflı feshinde bildirim
süresine ilişkin düzenlemeye TBK m 347’nin ilk fıkrasında ve genel nitelikteki düzenlemelerde birlikte yer verilir. Bu düzenlemelerden ilki kiraya
verenin sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi tek taraflı bir
şekilde fesh edememesi; bir diğeri ise on yıllık uzama süresi sonunda bu
süreyi izleyen ilk uzama yılında kiraya verene tanınan kira sözleşmesini
fesih hakkıdır. TBK m 347’nin ilk fıkrasındaki tüm düzenlemeler birlikte
değerlendirildiğinde, bu bölümde yer alan düzenlemelerin tamamının kiracıyı koruma amacıyla getirildiği anlaşılır. Dolayısıyla, bu düzenlemelerin en azından kiracı açısından nispi emredici nitelik taşıdığı ve kira sözleşmesi taraflarının kiracı lehine aksine anlaşma yapabilecekleri kabul
edilmelidir. Hatırlanacağı üzere 6570 Sayılı Kanun m 11’de tek cümle ile
düzenlenen kiracının fesih hakkına ilişkin hükümbu denli kati bir değerlendirmeyi yapmaya olanak sağlamıyordu.
Buna karşın TBK m 347’nin ilk fıkrası dikkate alındığında, nispi emredici niteliğin bu hükümlerle kabul edilen temel ilkelere ilişkin olduğu
konusunda tereddüt edilmemelidir. Buna göre, kiracıya tanınan tek taraflı fesih hakkı, kiraya verenin sözleşme süresinin sona ermesinde kira
sözleşmesini tek taraflı feshedememesi ve kiraya verene tanınan istisnai
fesih hakkı nispi emredici niteliktedir. Anılan fıkrada yer alan ve en az
onbeş gün olarak belirlenen fesih süresine emredici nitelik bahşedilmesine ilişkin veya bu şekilde yorumlanmasını gerektiren bir durum yoktur.
Zira bu süre kiracıyı koruma amacıyla veya kiracı lehine olacak şekilde
tesis edilmiş bir hukuk normu değildir.
B. Yargıtay içtihatları ışığında konunun değerlendirilmesi
6570 Sayılı Kanun 1955 yılından beri yürürlükte olmasına karşın tespit edebildiğimiz kadarıyla Yargıtay’ın kiracının fesih hakkına kullanırken
yapacağı bildirim süresine ilişkin yerleşik biriçtihadından söz edilemez.
Konu hakkında Yargıtay’ın çeşitli dairelerinin farklı yönde / çelişkili kararları ile karşılaşılır.
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, kira sözleşmesi ile bir ay olarak belirlenen
bildirim süresine ilişkin yapmış olduğu değerlendirmede, onbeş günlük
bildirim süresinin kiracı yararına konulmuş kamu düzenine ilişkin bir
düzenleme olduğunu ve aksine sözleşme yapılamayacağına hükmetmiştir.2
2

Yargıtay 13. HD, 17.1.1980 tarih ve 1979/6784E., 1980/149K. sayılı kararı (www.sinerjimevzuat.com.tr).
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Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin vermiş olduğu bir kararda, kanun ile
en az onbeş gün olarak belirlenen bildirim süresinin sözleşme ile iki aya
çıkarılmasının kiracının sözleşmeyi fesih hakkını daralttığı ve kiracı aleyhine nitelik taşıdığına hükmedilmiş, bildirim süresinin kısaltılmasına
ilişkin herhangi bir değerlendirmede bulunulmamıştır.3
Aynı dairenin vermiş olduğu daha yeni tarihli bir kararda ise TBK m
347 ile belirlenen onbeş günlük sürenin asgari süre olduğu vurgulanmıştır. Bununla birlikte sözleşme ile daha kısa bir bildirim süresinin belirlenemeyeceği ve kiracının kira sözleşmesini sona erdirme yönünden yasanın tanıdığı hakkı daraltır şekilde daha uzun bir feshi ihbar süresi kararlaştırılamayacağına hükmedilmiştir.4
Yargıtay 19. Hukuk Dairesi yakın tarihli bir kararında, TBK’da belirlenen bildirim süresine ilişkin hükmün kamu düzenine ilişkin olmadığı,
asgari süreleri gösterdiği ve taraflarca bildirim süresinin serbestçe belirlenebileceğine hükmetmiştir.5
Yukarıdaki kararlardan da anlaşılacağı üzere Yargıtay’ın kiracını fesih
hakkındaki bildirim süresine ilişkin bir ilke kararı veya yerleşik içtihadı
bulunmaz.
C. Öğretide ileri sürülen görüşler
Yargıtay kararlarının aksine, TBK m 347 ile düzenlenen en az onbeş
günlük bildirim süresine ilişkin öğretide neredeyse oybirliği ile bu düzenlemenin nispi emredici niteliği kabul edilmektedir.
Tandoğan, bildirim süresinin uzatılmasının kiracının aleyhine addedileceğini ve kamu düzenine aykırı sayılacağını Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin yukarıda alınan içtihadınıörnek göstererek savunur.6
Yavuz, en az onbeş gün olarak belirlenen bildirim süresinin kiracı lehine düzenlenen bir süre olduğunu, nispi emredici nitelik taşıdığını ve
kısaltılabileceğini savunur7.
3
4
5
6
7

Yargıtay 6. HD, 20.4.2004 tarih ve 2004/2850E., 2004/2982K. sayılı kararı (www.kazanci.com).
Yargıtay 6. HD, 22.3.2011 tarih ve 2011/2647E., 2011/3477K. sayılı kararı (wwwkazanci.com).
Yargıtay 19. HD, 3.5.2010 tarih ve 2009/8118E., 2010/5331K. sayılı kararı (www.kazanci.com).
Halûk Tandoğan, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Cilt I/2, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2008, s. 100.
Cevdet Yavuz, Faruk Acar, Burak Özen, TürkBorçlar Hukuku Özel Hükümler, Beta
Yayınevi, 9. Baskı, İstanbul, 2014, s. 651. Oysa aynı Yazar bu sürenin kiraya vereni
koruma amacıyla getirildiğini kabul eder (bkz. a.g.e., s. 650).
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Eren, bildirime ilişkin hükmün nispi emredici nitelikte ve sadece kiracıyı koruma amacınıgerçekleştirmeye çalıştığını, sürenin kiracı lehine
azaltılabileceğini ve bu nedenle de aksine kiracı aleyhine sözleşme yapılamayacağını kabul eder.8
Gümüş, TBK m 347 ile tanınan bildirim süresinin mutlak emredici olduğunu ve dolayısıyla kısaltılamayacağı gibi uzatılamayacağını kabul eder.9
Akyiğit, anılan düzenlemenin nispi emredici olduğu, kiracıya getirilen
bildirim süresinin anlaşmayla artırılamayacağı ve fakat kısaltılabileceğini
savunur.10
İnceoğlu ise TBK m 347’deki onbeş günlük düzenlemenin kiracıyı koruyucu nitelikte olması varsayımından hareketle bildirim süresine ilişkin
düzenlemenin nispi emredici nitelikte olduğunu ve sözleşme ile kısaltılabileceğini ileri sürer.11
Yukarıdaki açıklamalardan da görüleceği üzere öğretideki hâkim görüş TBK m 347 düzenlemesinin kiracı lehine getirildiğini,nispi emredici
nitelik taşıdığını ve kira sözleşmesine ilişki yasal düzenlemelerin özünde
kabul edilen kiracının aleyhine düzenleme yasağı uyarınca bu sürenin (kiracı lehine olacak şekilde)sözleşme ile kısaltmasının mümkün olduğunu
kabul eder.
III. FESİH BİLDİRİMİNE İLİŞKİN SÜRENİN NİTELİĞİ HAKKINDA
GÖRÜŞÜMÜZ
A. TBK’da düzenlenen süreler karşısında TBK m 347 ifadesi
Kiracının fesih hakkının kullanılmasına ilişkin TBK m 347 düzenlemesinin kaleme alınışına bakıldığında, bildirimin en az onbeş gün önceden
yapılmasına ilişkin ifadeye yer verildiği görülür. Bu ifadeden anlaşılması
gereken kiracının, kira sözleşmesinin feshine ilişkin yazılı bildirimini en
az onbeş gün önceden kiraya verene ulaştırması zorunluluğudur. (6570
sayılı Kanun’da olduğu gibi) en az olarak belirlenen sürenin kanun koyucu tarafından asgari şekilde belirlendiği anlaşılır. En az ifadesi kullanılan
8
9

Fikret Eren, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Yetkin Yayınevi, Ankara, 2014, s. 433.
Mustafa Alper Gümüş, “Yeni” 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Kira Sözleşmesi, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2011, s. 316. Bu görüşünü takiben Yazar, kiracının kira
sözleşmesini yazılı olarak bildirerek dilediği zaman tahliye edebileceğine
ilişkin sözleşme şartlarının geçerli olacağını kabul eder. Yazarın bu görüşü ile bildirim
süresine mutlak emredici nitelik bahşeden görüşünün birbiriyle çeliştiğini ve esasen
nispi emredici görüşü savunduğunu anlıyoruz.
10 Ercan Akyiğit, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda Kira Sözleşmesi, Seçkin
Yayınevi, İstanbul, 2012, s. 166
11 M. Murat İnceoğlu, Kira Hukuku Cilt II, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2014, s. 315.
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bir kanuni düzenlemedeki sürenin kısaltılabileceğininöğretide neredeyse
oybirliğiyle savunulması, esasen bu düzenlemenin kamu düzenine ilişkin
olmadığını kendiliğinden gözler önüne sermektedir.
TBK’da en az ifadesi kullanılmak suretiyle belirlenen farklı düzenlemeler incelendiğinde de benzer bir sonuca ulaşılmaktadır. Örneğin taksitle
satış sözleşmelerinde,muacceliyet şartının geçerliliği için satıcının alıcıya
en az onbeş günlük süre tanımasına ilişkin TBK m 259 düzenlemesinde,
sürenin asgari olduğu ve sözleşmeyle uzatılabileceğinin kabulü gerekir.
Hizmet sözleşmesine ilişkin genel düzenlemeler arasında yer alan TBK
m 402 düzenlemesi, işverenin işçiye fazla çalışmasıkarşılığında normal
çalışma ücretinin en az yüzde elli fazlasıyla ödeme yapmakla yükümlü
olduğunu hükme bağlar. 4857 sayılı İş Kanunu m 41’de de yer alan benzer düzenlemenin kanun koyucu tarafından asgari olarak belirlendiği ve
tarafların sözleşmeyle bunu daraltamayacakları ve fakat artırabilecekleri
şüphesizdir. TBK m 420’de işçinin işverenini ibrasına ilişkin sözleşmenin
geçerliliğine ilişkin olarak sözleşmenin kurulabileceği tarih için aranan ve
en az bir ay olarak belirlenen süre de asgari olarak belirlenmiştir ve bu
süre dolmadan yapılacak bir ibra anlaşması geçersiz sayılır.12
Özellikle zamanaşımı ve hak düşürücü süreler ile 6100 sayılı Hukuk
Muhakemeleri Kanunu’nda kanun koyucu tarafından azami olarak belirlenen sürelerin doğrudan (herhangi bir asgari veya azami ifadesi içermeden) belirlendiği görülür. Kaldı ki, kanun koyucu bildirim süresine ilişkin
TBK m 347’de yer verdiği düzenlemede azami veya kesin bir bildirim süresi düzenlemek isteseydi, en az ifadesini kullanmaksızın onbeş gün önceden bildirimde bulunmak koşuluyla şeklinde bir ifadeyi tercih ederdi.
Sonuç olarak TBK ve yürürlükte olmayan 6570 Sayılı Kanun’da kanun
12 Bu kapsamda hizmet (iş) sözleşmelerinde yıllık ücretli izni düzenleyen TBK m 422 ve
4857 sayılı İş Kanunu m 53 hükümlerine de değinmemiz gerekir. Anılan düzenlemeler, işverenin en az bir yıl çalışmış olan işçilere kullandırmakla yükümlü olduğu izin
sürelerini düzenler. Bu düzenlemeler kamu düzenine ilişkin olup, sözleşmenin zayıf
tarafı olan işçiyi korumak amacıyla kabul edilmiştir. Bu sürenin sözleşmeyle uzatılması
mümkün olmayıp, nispi emredici nitelik arz eden bu süreye bağlı olmaksızın işçiye iş
görmeye başladığı andan itibaren yıllık ücretli izin hakkı tanınabilir. Bununla birlikte,
kanun koyucu tarafından bu sürenin en az olarak asgari şekilde belirlenmesinin amacı,
bu sürenin kendiliğinden bir takvim yılı olarak anlaşılmaması ve işçinin aynı işveren
yanında çalışması gereken sürenin belirlenmesine yöneliktir. Bu kapsamda işçinin ayrı
işverenler yanında geçirdiği çalışma sürelerinin, yıllık ücretli izin hakkının hesabına
dâhil edilmeyebileceği kabul edilir. Sonuç olarak bu maddede yer alan en az ifadesi
işvereni korumaya yönelik olarak kabul edilmiştir. Yıllık ücretli izne hak kazanılmasına ilişkin asgari sürenin (bekleme süresinin) hesabı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.
Ercan Akyiğit, Yıllık Ücretli İzin Türk – Alman – İsviçre Hukuku Karşılaştırmalı, Seçkin
Yayınevi, Ankara, 2000, s. 183 vd.
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koyucunun en az ifadesini kullanması bilinçlidir ve sürenin nispi emredici nitelikte olmadığını göstermesi açısından uygulayıcılara yol gösterir.
Buna göre sözleşme tarafları, bu süreden daha uzun bir bildirim süresi
kararlaştırabilecekleri gibi kiracının korunması gereken durumlarda bu
süreyi kısaltabileceklerdir; zira TBK m 347 ile belirlenen bildirim süresi
emredici nitelikten yoksundur ve kamu düzenine ilişkin değildir.
B. Kiraya verenin kiracının tek taraflı fesih hakkına karşı korunma
ihtiyacının varlığı
Öğretideki görüşler, en az onbeş gün olarak belirlenen bildirim süresinin kiracı lehine getirilen bir düzenleme olduğundan yola çıkarak
bunun nispi emredici nitelik taşıdığını savunur. Oysa kanun tarafından
belirlenen bu asgari bildirim süresi sözleşmenin kiraya veren tarafını korumaya yönelik olarak kabul edilmiştir.
TBK m 347 ile belirlenen en az onbeş günlük bildirim süresinin, kiracının tek taraflı mutlak fesih hakkının karşılığı olarak kiraya vereni feshin
sonuçlarından koruma amacıyla getirildiği görüşüne biz de katılıyoruz.13
Dolayısıyla asgari onbeş gün önceden yazılı bildirimde bulunma kuralı,
taraflarca sözleşme ile aksi kararlaştırılmadıkça kiracının fesih hakkını
kullanırken kiraya verenin bu fesih sonucuyla karşılaşacağı olumsuz sonuçlardan etkilenmemesi amacıyla getirilmiştir. Esasen buradaki yazılı
şekil şartı da kiraya verenin korunmasına yönelik olup, kiracının sözlü
beyanı sonrasında kiralananı iade etmemesi hâlinde kiraya verenin karşılaşabileceği olumsuz sonuçlara (ör., kiraya veren malikin kiralananüzerindeki intifa hakkının devredilmesi amacıyla resmi senet düzenleyerek
bunun tapu siciline tescil edilmesi ve fakat kiracının sözünden dönmesi
sebebiyle kiralananın yeni kiracıya tesliminin gerçekleşememesine) karşı
onu korur. TBK’da en az ifadesiyle belirlenen ve üstte III.A bölümünde
örneklenen düzenlemelerden, kanun koyucunun asgari olarak belirlediği
sürelerin her defasında hukuki ilişkide korunmaya değer menfaati bulunan taraf lehine olacak şekilde kabul edildiği tartışmasızdır. Kira sözleşmesinin kiracı tarafından tek taraflı feshinde ise bu feshin olumsuz sonuçlarından korunması gereken taraf kiraya verendir. Buna göre kanun
koyucunun ifade tercihi de bu görüşümüzü doğrular.
Vurgulanmalıdır ki, sürekli borç ilişkisi yaratan sözleşmelerin tasfiyesinde izlenmesi gereken usuller vardır. Örneklemek gerekirse, kira sözleşmesinin tapu siciline şerh verilmiş olması hâlinde, sözleşmenin feshi hâlinde bu şerhin sicilden terkin edilmesi gerekir. Kiracı tarafından
(işyeri kiralarında) kiraya verene verilen veya bankada bloke bir hesaba
13 Aynı yönde bkz. Yavuz/Acar/Özen, s. 650.
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yatırılan güvence bedelinin kiracıya iadesi için de kiralanana ilişkin çeşitli
tespitlerin en geç tahliye anı itibariyle yapılması gerekir.Kiracının kiralanan adresini kanuni ikametgâh adresi olarak Nüfus Müdürlüğü nezdinde
kaydını yaptırması hâlinde bu kaydın bir sonraki kiracı tarafından usulüne uygun olarak yapılabilmesi için başka bir adrese naklinin sağlanması
gerekir. Kiracının, kira sözleşmesi uyarınca ödemekle yükümlü tutulabileceği kiralanana ilişkin genel gider ödemelerinin kiralananın iadesi anı
itibariyle tam ve eksiksiz yapılıp yapılmadığının bina/toplu yapı yöneticisi
nezdinde tespit edilmesi gerekir.
Ayrıca kiraya veren her zaman kiralananın bulunduğu idari sınırlarda yaşamıyor olabilir ve en az onbeş günlük fesih süresi kiraya verenin
gerekli ayarlamaları yapıp bu tespitleri yapmak üzere kiralananın iadesi
anında hazır bulunmasını veya bu iş için bir vekil yönlendirmesine engel
teşkil edebilir.
Unutulmamalıdır ki, mevcut kiracı tarafından kiraya verene iade edilecek olan taşınmazın yeniden kiraya verilmesi için gerekli işlemlerin uygun
bir sürede gerçekleştirilmesi kiraya verenin kiralananın semerelerinden
yararlanabilmesi için önemlidir. Özellikle işyeri kiralarında kiraya veren
kira bedeli alacaklarını projenin inşaatına finansman sağlayan bir banka veya finans kuruluşuna devretmiş olabilir. Özellikle alışveriş merkezi niteliğindeki gayrimenkul projelerinin finansmanında, arazi malikinin
ileride doğacak alacaklarını bankalara devretmesi muteber bir teminat
aracıdır. Aynı durum, konut niteliğindeki bir bağımsız bölümün banka
kredisiyle satın alınmasında, kredinin bu bağımsız bölümden elde edilecek kira gelirleriyle ödenmesinin hedeflendiği yatırımlarda da mevcuttur.
Kiralananın kiraya verilmeden boşta geçeceği sürede tahsil edilemeyen
kira bedelleri, kiraya veren açısından alacaklıları nezdinde temerrüde
düşmesine sebep olabilir. Böyle bir alacağın devri durumu mevcut olmasa
dâhi, kiralananın boşta geçtiği süre boyunca kiraya verenin malik sıfatıyla
kullanmadığı bir alan için yüklenmek durumunda kalabileceği genel gider ücretleri, özellikle büyük konut ve işyeri projelerinde ciddi miktarlara
ulaşabilir. Bu durumların tamamında kiraya verenin menfaati zedelenir
ve maddi (ve ödeme güçlüğü sonrasında itibarının zedelenmesi nedeniyle
oluşacak manevi) zarara uğrayabilir.
Ülkemiz gayrimenkul piyasasında, potansiyel kiracının kiralayabilmesi için piyasaya arz edilmiş konut ve çatılı işyeri olanakları fazladır.
Kiraya veren ise maliki bulunduğu gayrimenkulden gelir elde edebilmek
amacıyla bunu biran önce kiraya vermek ister. Dolayısıyla, kira sözleşmesi görüşmeleri sırasında kiracının özellikle kira bedeline ilişkin pazarlık
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payı daha güçlüdür. Kurumsal nitelikteki banka, finans kurumları, franchise işletmeler ve benzeri kiracıların çoğunun genel işlem koşulları olarak
nitelendirilebilecek kira sözleşmesi hazırdır ve genellikle kiraya verene
bu şartlar üzerinde sınırlı değişiklik yapma hakkı tanınır. Dolayısıyla bu
gibi durumlarda kiraya verenin sözleşmenin güçsüz tarafı hâline geldiğini
söylemek yanlış olmaz.
Vurgulanmalıdır ki, TBK m 347 ile getirilen düzenlemede kiracının
süresinin sona ermesinde kira sözleşmesini tek taraflı fesih hakkı mutlak
emredici nitelikte olup, bu hakkın kullanılmasına ilişkin kiraya vereni koruma amacıyla getirilen bildirim süresinin herhangi bir emredici niteliği
yoktur. Kaldı ki, bildirim süresinin uzatılması kiraya veren lehine bir görünümdeyse de, bu süre uzatımının kendiliğinden kiracı aleyhine olarak
yorumlanmaması gerekir.İlerleyen bölümlerde açıklayacağımız nedenlerle bildirim süresinin uzatılması kiracı lehine olarak da yorumlanabilmeye
müsaittir.
Yukarıda açıkladığımız nedenlerle kanun tarafından belirlenen bildirim süresinin kamu düzenine ilişkin olmadığını ve tarafların karşılıklı
anlaşması ile sözleşmede bildirim süresinin kısaltılabileceği gibi uzatılabileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle biz de Yargıtay 19. Hukuk Dairesi’nin
görüşüne katılıyor ve sadece kiracının lehine düzenleme görüşüyle nispi
emredici niteliği kabul eden öğretideki hâkim görüşten ayrılıyoruz.
C. Çatılı işyerlerine ilişkin kira sözleşmeleri açısından bildirim süresinin değerlendirilmesi
Öğretide kiracının kira sözleşmesini tek taraflı feshindeki bildirim süresine ilişkin değerlendirme yapılırken konut veya çatılı işyeri kiralarına
ilişkin herhangi bir ayrıma gidilmemiş ve tüm kiralar için aynı nispi emredici görüş kabul edilmiştir. Konunun bu açıdan değerlendirilmesinin de
hükmün niteliğinin belirlenmesinde önem taşıdığını düşünüyoruz.
Çatılı işyeri kiralarına ilişkin sözleşmelerde uygulamada sözleşmenin
kiraya veren tarafını ülkemizde geleneksel gayrimenkul yatırımlarına duyulan güven nedeniyle çoğunlukla gerçek kişi(ler) oluşturmaktadır. Buna
karşın sözleşmenin kiracı tarafı sermaye şirketi veya ticaret ile uğraşan
bir esnaf veya sanatkârdır. Dolayısıyla bu tip ilişkilerde kiraya verenin kiracısına karşı korunma ihtiyacı ön plandadır. Özellikle çatılı işyeri kiralarında, kiracının kiralananda ofis veya ticari işleyişi veya kendi tasarımına
uygun tefriş ve imar mevzuatının izin verdiği ölçüde mimari düzenlemeler
yapması durumunda, kira sözleşmesi süresinin sonunda TBK m 321 uyarınca kiracı tarafından kiralananın eski hâle getirilmemesi kiraya veren
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için ek iş veya işlemleri beraberinde getirir.Bu ve benzeri kiraya verenin
kiracıya karşı daha fazla korunmasını gerektiren durumlarda,fesih için
gereken bildirim süresi için taraflarca onbeş günden daha uzun bir sürenin kabul edilebilmesi mümkün olmalıdır.Buna ek olarak, kiralananı
tescilli şirket merkezi veya şube olarak kullanan kiracının sürenin hitamında bu adresinin değişikliğini ticaret siciline bildirmesi için gerekli
kurumsal kararları alması ve ticaret siciline tescil ettirmesi gerekecek;
bağlı bulunduğu vergi dairesine de bu bildirimleri yapması gerekecektir.
Dolayısıyla daha uzun bir bildirim süresi kararlaştırılması kiracının lehine olarak da yoruma elverişlidir. Bu durum günümüz hayatının olağan
koşullarına da uygundur.
Çatılı işyeri kiralarına ilişkin olarak kiraya verenin gerçek kişi olduğu
durumlarda karşılaşılan bir başka sorun ise kiracı tarafından vergi mevzuatından kaynaklanan stopaj ödemelerininusulüne uygun yapılıp yapılmadığıdır. Kira sözleşmesinin sona ermesi anına kadar olan bu ödemeleri
tevsik edici belgelerin kiraya verenin gelir vergisi beyanı açısından kiracı
tarafından usulüne uygun olarak temin edilmesi gerekir. Dolayısıyla geçmiş dönem kiralarına ilişkin stopaj ödemelerine ilişkin teyidin usulüne
uygun yapılması amacıyla da bildirim süresi daha uzun olabilir.
Kiracının kiraya verene verebileceği güvence bedeline (depozito) ilişkin TBK m 322 özel bir düzenlemeye yer verir. Bilindiği üzere 6217 sayılı Kanun ile bu düzenlemenin yürürlüğü, kiracısı tacir olarak sayılan
kişiler ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri olan işyeri kiralarında 2020 yılına ertelenmiştir. Bu kapsama giren kira sözleşmelerinde
taraflar güvence bedeli işleyişini sözleşme özgürlüğü ilkesi çerçevesinde,
ahlâk, iyiniyet ve kişilik kurallarına aykırı olmamak kaydıyla serbestçe
belirleyebilir. Kanunun tanıdığı bu yasal imkân kapsamında kira sözleşmesinde kiracı tarafından kiraya verene teslim edilen yüksek tutardaki
güvence bedeline ilişkin özel bir iade mekanizması öngörülmesi hâlinde
kiraya vereninbunu onbeş günlük bildirim süresi sonunda iade etmesi
güç olabilir.Kiraya verenin güvence bedelini iade edememesinden doğabilecek olumsuz sonuçlara karşı veya kiracı lehine olacak şekilde güvence
bedelinin sözleşmenin feshi anında kiracıya iade edilebilmesiyle amacıyla
da taraflarca sözleşmede daha uzun bir bildirim süresi kararlaştırılması
yasaklanmamalıdır.
D. Tacirler arasında akdedilen kira sözleşmeleri açısından bildirim
süresinin değerlendirilmesi
Yukarıda B ve C bölümlerinde savunduğumuz gerekçelerin tacirler
arasında akdedilen lojman ihtiyacına yönelik konut veya çatılı işyeri kiralarında da uygulanabilir olduğunu düşünüyoruz.
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Daha önceki açıklamalarımıza ek olarakbasiretli tacir niteliğini haiz
olan sözleşmenin her ikitarafının,ticari işleri kapsamında fesih süresini
serbestçe belirleyebilmesinin de ticari hayatın olağan akışında daha kolay
kabul edileceğini düşünüyoruz.
E. Genel işlem koşulları açısından durumun değerlendirilmesi
Kiracının korunmaya muhtaç olduğundanyola çıkarak kiracının aleyhine olacak şekilde onbeş günlük bildirim süresinin sözleşmeyle artırılamayacağına ilişkin öğretideki hâkim görüşün, TBK tahtında geçerli olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Şöyle ki, kiracıya dayatılan veya kiraya
veren tarafından tek taraflı olarak kullanılan TBK m 20 vd. maddeleri
tahtında genel işlem koşulu sayılan bildirim süresine ilişkin bir hükmün
sözleşmede yer alması hâlinde bu hüküm kiracıya karşı ileri sürülemeyecek, yürürlük denetiminde yokluk, içerik ve yorum denetimlerinde kesin
hükümsüzlük yaptırımlarına tabi tutulacaktır.
Kiracının korunması açısından yapmış olduğumuz açıklamalar, (özellikle kurumsal kiracılar açısından) hiç kuşkusuz kiraya verenin genel işlem koşulları niteliğindeki kira sözleşmesini kiraya verene sunması hâlinde de uygulama alanı bulacak ve örneğin kiracının kira sözleşmesini
herhangi bir bildirim süresine uymadan feshedebileceğine ilişkin kayıtlar
yok veya kesin hükümsüz sayılacaktır.
Dolayısıyla, genel işlem koşulları denetiminde kiracının (ve kiraya verenin) bildirim süresine ilişkin menfaatleri TBK hükümlerininkoruma
kapsamındadır. Bu korumaya ek olarak TBK m 347’ye ayrı bir emredici
nitelik yüklenmesinin gerekli olmadığını düşünüyoruz.
F. Hakkın kötüye kullanılması yasağı kapsamında konunun değerlendirilmesi
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu (TMK) m 2 uyarınca herkes haklarını
kullanırken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır ve bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz.
TBK m 347 ile asgari olarak belirlenen bildirim süresinin taraflarca
kısaltılması mümkün olduğu gibi, uzatılması da mümkündür. Bildirim
süresinin uzatılmasının kabulü hâlinde bu süre uzatımının kiracının TBK
m 347 ile düzenlenen sözleşmeyi fesih etme mutlak hakkına halel getirmemesi gerekir. Başka bir deyişle, kiraya verenin pazarlık gücünün yüksek olduğu kira sözleşmelerinde kiracıya çok uzun (ör., bir sene süreli
bir sözleşmede altı ay gibi) bir bildirim süresi kabul ettirilmesini kanun
korumaz. Kiraya veren, hakkın kötüye kullanılması yasağı kapsamında
bu sözleşmesel düzenlemenin kendisine tanıdığı haktan yararlanamaz.
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Dolayısıyla, tarafların sözleşme ile karşılıklı olarak belirleyecekleri bildirim süresinin dürüstlük kuralına uygun olması gerekir. TBK m 347 ile
kiraya verenin korunması amacıyla kabul edilen asgari bildirim süresinin
azami sınırının dürüstlük kuralı çerçevesinde belirlenmesinde, bu zararın hiçbir zaman kiraya verenin sözleşmenin erken feshi nedeniyle oluşabilecek zararından fazla olmaması gerektiği kabulünden yola çıkılmalıdır.
Dolayısıyla bu değerlendirmeyi yaparkenTBK m 325 hükmü ile Yargıtay
içtihatlarında faydalanılması ve mümkün olduğu ölçüde kiralananın olağan piyasa koşullarında yeniden kiraya verilmesi için gerekecek makul
sürenin14fesih bildirimi için belirlenecek azami süre olarak (ör., bir sene
süreli bir kira sözleşmesinde azami üç ay olacak şekilde) kabul edilmesi
gerektiğini düşünüyoruz. Yeniden kiralama süresinden fazla bir sürenin
bildirim süresi olarak belirlenmesi hâlinde ise hakkın kötüye kullanılması yasağı kapsamında uygulanmaması ve kiraya verenin bu haktan mahrum kalması gerekecektir.
G. Vardığımız sonuç
Bu çalışma kapsamında açıklanan nedenlerle, TBK m 347’de yer alan
ve en az onbeş gün olarak ifade edilen bildirim süresinin emredici nitelikte ve kamu düzenine ilişkin olmadığını, bir yedek hukuk kuralı olduğunu, tarafların sözleşme özgürlüğü, genel işlem koşulları ve hakkın
kötüye kullanılması yasağı sınırları içinde bu bildirim süresini serbestçe
belirleyebileceklerini ve bu görüşümüzün ülkemizdeki kira uygulaması ile
de uygun olduğunu savunuyoruz.

14 Kiracının erken feshinde makul sürenin tartışıldığı çeşitli kararlar için bkz. Yargıtay
Hukuk Genel Kurulu, 8.5.2002 tarih ve 2002/13-285E., 2002/372K. sayılı karar; Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 19.2.2003 tarih ve 2003/13-99E., 2003/87K. sayılı karar ve
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 22.3.2006 tarih ve 2006/6-89E., 2006/89K. sayılı karar
(tümü için www.kazanci.com).

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA
KANUNU KAPSAMINDA AVUKATLA TEMSİL
SORUNU
Nazım Taha KOÇAK1
Giriş
Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen, Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme, 28 Temmuz 1951 tarihinde imzalanmış ve 22 Nisan
1954 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye sözleşmeyi 29 Ağustos 1961
tarihinde, 359 sayılı kanunla onaylamıştır.
Gerek Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme (Cenevre Sözleşemesi) uyarınca yüklenen mükellefiyet gerekse Avrupa Birliği müzakere
sürecinde (“24. Fasıl” kapsamında ele alınan göç konusunda) hazırlanan
ulusal eylem planı nedeniyle diğer taraftan 5682 sayılı Pasaport Kanunu
ile 5683 sayılı Yabancıların Türkiye’de İkametleri ve Seyahatleri Hakkında Kanunu’nun Türkiye’ye yönelen göç hareketlerine cevap veremez duruma geldiğinin anlaşılması nedeniyle2 mülteci soruna ilişkin olarak yeni
bir kanuna ihtiyaç doğmuştur. Bu kapsamda hazırlanan kanun tasarısı
04.04.2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmiş, 11.04.2013 tarih ve 28615 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6458
sayılı Yabancılar Ve Uluslararası Koruma Kanunu3 11.04.2014 tarihinde
yürürlüğe girmiştir.4
Çalışmada yabancı olmaları sebebiyle dezavantajlı pozisyonda olan
6458 sayılı Yabancılar Ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun muhataplarının idari ve yargı makamları nezdinde avukat ile temsil edilebilmeleri
noktasında yaşanan ve yaşanması muhtemel sorunlara değinildikten sonra çözüm önerilerinde bulunulacaktır.
I-YUKK ile öngörülen temsil sistemi:
6458 sayılı YUKK’un 70. maddesinin 2. fıkrasında, başvuru sahibinin
1
2

3
4

Ankara 1. İdare Mahkemesi Üyesi.
15.05.2012 tarihinde TBMM kayıtlarına sunulan Tasarının genel gerekçesinde,
1995-2010 yılları arasında 77.430 yabancının uluslararası koruma talebinde bulunduğuna işaret edilmiştir. (http://www2.tbmm.gov.tr/d24/1/1-0619.pdf Erişim Tarihi:11.04.2015)
Bundan sonra “YUKK” olarak kullanılacaktır.
YUKK’un 125. maddesinde, 122 nci maddesi, 123 üncü maddesinin birinci, ikinci, beşinci ve yedinci fıkraları ile 124 üncü maddesi hariç olmak üzere Beşinci Kısmının
yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği düzenleme altına alınmıştır.
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talep etmesi hâlinde, başvuru, kayıt ve mülakat aşamalarındaki kişisel
görüşmelerde tercümanlık hizmetleri sağlanacağı; 75. maddesinin 1. fıkrasında da, etkin ve adil karar verebilmek amacıyla, başvuru sahibiyle
kayıt tarihinden itibaren otuz gün içinde bireysel mülakat yapılacağı, mülakatın mahremiyeti dikkate alınarak, kişiye kendisini en iyi şekilde ifade
etme imkânı tanınacağı, ancak, aile üyelerinin de bulunmasının gerekli
görüldüğü durumlarda, kişinin muvafakati alınarak mülakat aile üyeleriyle birlikte yapılabileceği ve başvuru sahibinin talebi üzerine, avukatının
gözlemci olarak mülakata katılabileceği düzenleme altına alınmıştır.
YUKK’un 81. maddesinde, “(1) Başvuru sahibi ile uluslararası koruma
statüsü sahibi kişiler, bu Kısımda yazılı iş ve işlemlerle ilgili olarak, ücretleri kendilerince karşılanması kaydıyla avukat tarafından temsil edilebilir. (2)Avukatlık ücretlerini karşılama imkânı bulunmayan başvuru sahibi
ve uluslararası koruma statüsü sahibi kişiye, bu Kısım kapsamındaki iş
ve işlemlerle ilgili olarak yargı önündeki başvurularında 1136 sayılı Kanunun adli yardım hükümlerine göre avukatlık hizmeti sağlanır.” hükmüne
yer verilmiştir.
Uluslararası korum talebinde bulunanların söz konusu taleplerinin
reddi halinde başvuru yeri olarak YUKK’un 80/1-ç. maddesinde idare
mahkemeleri gösterilmiştir.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda vekalete ilişkin özel hüküm bulunmadığından, anılan Yasanın 31. maddesindeki yollama nedeniyle YUKK’un uygulanmasından doğan ve idari yargının görevine giren
davalarda vekalet sorunu 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca çözümlenecektir.
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun “Vekâletnamenin ibrazı” başlıklı 76. maddesinde, “(1) Avukat, açtığı veya takip ettiği dava ve
işlerde, noter tarafından onaylanan ya da düzenlenen vekâletname aslını
veya avukat tarafından onaylanmış aslına uygun örneğini, dava yahut takip
dosyasına konulmak üzere ibraz etmek zorundadır. (2) Kamu kurum ve
kuruluşlarının avukatlarına, yetkili amirleri tarafından usulüne uygun olarak düzenlenip verilmiş olan temsil belgeleri de geçerli olup, ayrıca noterce
onaylanmasına gerek yoktur.” hükmüne “Vekâletnamesiz dava açılması ve
işlem yapılması” başlıklı 77. maddesinde, “(1) Vekâletnamesinin aslını veya
onaylı örneğini vermeyen avukat, dava açamaz ve yargılamayla ilgili hiçbir işlem yapamaz. Şu kadar ki, gecikmesinde zarar doğabilecek hâllerde
mahkeme, vereceği kesin süre içinde vekâletnamesini getirmek koşuluyla
avukatın dava açmasına veya usul işlemlerini yapmasına izin verebilir. Bu
süre içinde vekâletname verilmez veya asıl taraf yapılan işlemleri kabul
ettiğini dilekçeyle mahkemeye bildirmez ise dava açılmamış veya gerçekleştirilen işlemler yapılmamış sayılır...” hükmüne yer verilmiştir.
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30.03.2004 tarihli ve 25418 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliği’nin 6. maddesinin a) bendinde, “...Vekaletname masrafı adli yardım faslından ödenebilir...” hükmü; b) bendinde, “Adli yardım isteminin kabulüyle, gerekli
iş ve işlemleri yapmak ve yürütmek üzere bir veya birkaç avukat görevlendirilir. Görev yazısının bir örneği de istem sahibine verilir ve gerekli
bilgi, belge ve vekaletname ile birlikte görevlendirilen avukata başvurması
istenir. Görevlendirilen avukat, görevlendirme yazısının, işe ve ilgiliye ait
bilgi, belge ve vekaletnamenin, adli müzaheret istemi reddedilmiş ise iş
için zorunlu masraf avansının kendisine ulaşması ile avukatlık hizmetlerini yerine getirmek yükümlülüğü altına girer.
Görevlendirilen avukatın yükümlülüğü, istek sahibinin hizmetin görülebilmesi için gerekli belge ve bilgiler ile avukatlık ücreti dışındaki zorunlu
yargılama giderlerini vermemesi veya vekaletname vermekten kaçınması
ile sona erer. Görevlendirilen avukat, bu durumu gecikmeden, kendisini
görevlendiren adli yardım bürosuna ya da temsilciliğine bildirir.” hükmü
yer almaktadır.
Gelinen noktada uluslararası koruma talebine istinaden başvurucu ile
yapılacak mülakkatta başvurucunun avukatı, yapılacak mülakata sadece gözlemci olarak katılabilecek, gerek idari gerekse yargısal makamlar
önünde avukat ile temsil için, noter tarafından onaylanan ya da düzenlenen vekâletname aslı veya avukat tarafından onaylanmış aslına uygun
örneğinin ibrazının zorunluluğu gündeme gelecektir.
II- Mülakat aşamasında avukata sadece gözlemci yetki ve sıfatının
verilmesi sorunu:
İdare Mahkemelerinin yazılı yargılama usulünü uygulayan yargı merciileri olduğu hususu5 dikkate alındığında anılan mahkemelerce uyuşmazlığın esasına ilişkin olarak yapılacak incelemede başvurucu ile yapılan
mülakat sonucu düzenlenen formun ne denli önemli olduğunun kabulü
zorunludur.
Uyuşmazlığın çözümüne esas olunacak bir belgenin tanzimi aşamasında, başvurucunun avukatına sadece gözlemci yetki ve sıfatının verilmesi
hukuka ve hakkaniyete uygun düşmemektedir.
Bu noktada, başvurucunun öznel ve nesnel durumuna ilişkin iddialarını rahatlıkla dile getirebilmesi ve bu iddialarına uzman bir katkı sunularak hukuksal bir zemin kazandırılması için avukatların yetki alanını
5

Kanunun 1. maddesinin 2. fıkrasında, “... yazılı yargılama usulü uygulanır ve
inceleme evrak üzerinden yapılır.” hükmü vardır.
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daraltan YUKK’un 75. maddesinin 1. fıkrasının son cümlesinde mutlaka
revizyona gidilmesi gerekir.
III- Noter tarafından onaylanan ya da düzenlenen vekâletname sorunu ve adil yargılanma hakkı açısından getirilen çözüm önerisi:
Mahkemelere müracaat eden yabancıların genel itibariyle Türkiye’ye
yasa dışı yollarla girdiği, yakalandıkları esnada üzerlerinde pasaportlarının bulunmadığı, bu nedenle yargı merciilerine başvuru esnasında noter
tarafından onaylanan ya da düzenlenen vekâletname aslı veya avukat tarafından onaylanmış aslına uygun örneğinin ibraz edilemediği gözlenmektedir.
Noterlik Kanunu Yönetmeliği’nin6 90. maddesine göre; noterler, belgelendirme isteminde bulunan ilgili ile işleme katılan kimselerin kimliğini
tesbit edebilmek için nüfus hüviyet cüzdanı, buna dayalı olarak resmi
mercilerden verilmiş pasaport, ehliyet, fotoğrafı kimlik kartı vesair kimlik
belirten belgeleri aramak zorundadır.
Türkiye’ye illegal yollardan giriş yapan şahıslar adına, üzerlerinde
kimliklerini tespite yarayacak herhangi bir vesikanın bulunmaması nedeniyle vekaletname çıkarılamayacaktır.
Hal böyle iken, Türkçe bilmeyen, hukuk nosyonuna sahip olmayan yabacıların ki bunlardan bazılarının sınırdışı edilmek üzere geri gönderme
merkezlerinde alıkonuldukları7 düşünüldüğünde aleyhlerine olan idari
işlemi yargı merciileri önüne taşıyabilmesi, bu işlemlere karşı bir şekilde dava açsalar dahi yargı mercileri önünden haklarını savunabilmeleri
mümkün değildir.
Yaşanan bu soruna adil yargılanma hakkı penceresinden bir çözüm
önerisi getirilecektir. Bu nedenle ulusal ve uluslar arası metinlerde adil
yargılanma hakkına ilişkin düzenlemelere yer verildikten sonra değerlendirme yapılacaktır.
1-İlgili Anayasa Mevzuatı:
Anayasa’nın “Cumhuriyetin Nitelikleri” başlıklı 2. maddesinde, “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı
içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta
belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk
Devletidir.” hükmü;
“Hak Arama Hürriyeti” başlıklı 36. maddesinin 1. fıkrasında, “Herkes,
meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde
6
7

13.07.1976 tarih ve 15645 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
YUKK’un 57. maddesinde idari gözetim tedbirinin hangi hallerde alınacağı, süresinin ne
olacağı hususu düzenlenmiştir.

114

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 89 • Sayı: 3 • Yıl: 2015

davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına
sahiptir.” hükmü yer almaktadır.
2-Konuya İlişkin Uluslararası Metinler:
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 10 Aralık 1948 tarih ve 217
A(III) sayılı kararıyla ilan edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin
8. maddesinde, herkesin anayasa yada yasayla tanınmış temel haklarını
çiğneyen eylemlere karşı yetkili ulusal mahkemeler eliyle etkin bir yargı
yoluna başvurma hakkı olduğuna vurgu yapılmıştır.
Türkiye’nin de taraf olması nedeniyle Anayasanın 90/5. maddesi uyarınca dikkate alınması gereken Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmenin 13. maddesinde, “Bu Sözleşme’ye
Taraf Devletlerden birinin ülkesinde yasal olarak bulunan bir yabancı, bu
ülkeden ancak yasalara uygun olarak verilmiş bir karar uyarınca sınırdışı
edilebilir ve ulusal güvenlik bakımından zorunlu nedenler aksini gerektirmedikçe, sınırdışı edilmesine karşı nedenler ileri sürmesine ve durumunun yetkili makamlar ya da yetkili makamlarca özel olarak atanmış kişi
ya da kişilerce yeniden gözden geçirilmesine ve bu amaçla yetkili merciler
önünde temsil edilmesine izin verilecektir.” hükmü yer almaktadır.
Anılan Sözleşmenin 14/3-d. maddesine göre, adaletin gerektirdiği her
durumda kendisine bir avukat tayin edilmesi ve böyle durumlarda ödeme
yapma olanağı yoksa bu yardımın parasız olarak sağlanması, Taraf devlete düşen pozitif bir yükümlülüktür.
Birleşmiş Milletler Mültecilerin Hukuki Durumuna İlişkin Sözleşme’nin 16. maddesinin 1. fıkrasında, her mültecinin, bütün Taraf Devletlerin toprakları üzerindeki hukuk mahkemelerine serbestçe ve kolayca
başvurabileceği, benimsenmiştir.
İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin 2. maddesinde, herkesin yaşam
hakkının yasanın koruması altında olduğu, 3. maddesinde de, hiç kimsenin işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya işlemlere tabi
tutulamayacağı düzenleme altına alınmıştır.
3-İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararları:
İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi8 Lala/Hollanda (22.9.1994) kararında, avukatla savunma hakkının kuramsal olmaktan çıkarılıp pratikte uygulanabilir ve etkili olabilmesi için, söz konusu hakkın gereksiz biçimsel
koşullarla sınırlandırılmaması gerektiğine ve Mahkemeye dilekçe verilmemiş olması nedeniyle savunma hakkının ortadan kaldırılamayacağına
hükmetmiştir.9
8
9

Bundan sonra “İHAM” denilecektir.
Şeref Ünal, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi-İnsan Haklarının Uluslararası İlkeleri ,
TBMM Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları No:89, Ankara 2001, s. 200. (Aktaran:
Adem Çelik, Adil Yargılanma Hakkı, Adalet Yayınevi, Ankara 2007, s. 155)
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Pelladoah / Hollanda, (1994) davasında da, Hollanda da suç işleme
kastı olmaksızın eroin satmaktan yargılanıp mahkum edilen, cezası kesinleşmeden sınırdışı edilince, üst mahkemedeki duruşmalara katılamayan Moritanya’lı sanık adına gelen avukatın, müvekkilinin gelememe
nedenini açıklayıp savunma yapmak istediğini bildirmesine karşın, kendisine bu olanak tanınmamasını, ikinci kez yinelenen yargılamada, avukata vekaletnamesi olmadığı için söz hakkı tanınmamasını, İHAM Lala /
Hollanda davasındaki gerekçelerle avukatla savunma hakkı bakımından
adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.10
4-Değerlendirme:
Omkaranada/İsviçre, Bozano/Fransa kararlarında belirttiği üzere,
vatandaşlık, yabacıların ülkeye kabulü veya sınırdışı edilmesine ilişkin
uyuşmazlıklar İHAM tarafından adil yargılanma hakkı kapsamında değerlendirilmemektedir.11 Her ne kadar uyuşmazlık “medeni hak ve yükümlülüklere ilişkin” veya “suç isnadına ilişkin” bir uyuşmazlık olmasa da
İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin 6. maddesinin aksine Anayasa’nın
36. maddesinin norm alanını daraltmadığı12 dikkate alındığında, “uluslararası koruma talebinin reddine dair işlemin hukuka uygun olup olmadığının irdelendiği uyuşmazlıkların da “adil yargılanma hakkı” kapsamında
olduğu değerlendirilmiştir.
6100 sayılı Yasa’nın 76. maddesinde; avukatın, açtığı veya takip ettiği dava ve işlerde, noter tarafından onaylanan ya da düzenlenen vekâletname aslını veya avukat tarafından onaylanmış aslına uygun örneğini,
dava yahut takip dosyasına konulmak üzere ibraz etmek zorunda olduğu
belirlenmiştir. Diğer taraftan 6458 sayılı Yasanın avukatla temsil ve adli
yardımı düzenleyen 81. maddesinde de yabancı uyruklulara ve vatansızların avukatla yargı mercii önünde temsili noktasında şekil şartına (noter
tarafından onaylanan ya da düzenlenen vekâletname) dair herhangi bir
istisna veya muafiyet getirilmediği görülmektedir.
Uluslararası koruma talebinin reddine ilişkin işlemlerin iptali istemiyle açılan davalar, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin 2. maddesi (yaşam
hakkı) ve (İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin nitelendirmesi gereği)
daha çok 3. maddesi (işkence ve kötü muamele yasağı) ile ilgili olup, Sözleşmenin ilgili maddelerindeki haklar mutlak niteliktedir.13
10 https://rahmiofluoglu.wordpress.com/2009/10/15/ (Erişim Tarihi:11.04.2015)
11 Sibel İnceoğlu, Adil Yargılanma Hakkı ve Yargı Etiği, Şen Matbaa, 1. baskı, Ankara
2007, s. 17.
12 Sibel İnceoğlu, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa, Anayasa Mahkemesine
Bireysel Başvuru Kapsamında Bir İnceleme, Şen Matbaa, 1. baskı, Ankara 2013, s. 214.
13 Osman Doğru- Atilla Nalbant, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Açıklama ve Önemli
Kararlar, 1. Cilt, Şen Matbaa, Avrupa Konseyi 2012, s. 9, 125.
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Başvurucular genellikle Türkiye’ye yasa dışı yollarla girmeleri sebebiyle pasaportlarının dahi bulunmaması nedeniyle vekaletname çıkaramama
sorunu ile karşı karşıya kalabilmektedirler.
Genellikle ekonomik anlamda güçsüz durumda bulunan yabancıların
talepte bulunması üzerine ilgili Baroların Adli Yardım Büroları tarafından
kendilerine avukat atanmakla birlikte, 6100 sayılı Yasa ile aranan şekil
şartı nedeniyle yargı mercileri önünde avukat ile temsil sorunu yaşanmaktadır.
Yukarıda yer verilen İHAM kararları da dikkate alınmak suretiyle uluslararası koruma talebinde bulunanların 6100 sayılı Yasa’da vekaletname
için aranan şekil şartından muaf tutulması ve maddi gücü olmayanlar
için ilgili Baroların Adli Yardım Büroları tarafından düzenlenen görevlendirme yazılarının vekaletname yerine geçeceğine ilişkin bir düzenleme
yapılması, adli yardım müessesinden yararlanmaksızın kendi imkanları
dahilinde avukat tutanlar açısından ise kendi aralarında tanzim ettikleri
bir sözleşmenin ibrazının temsil için yeterli görülmesi uygulamada yaşanan sorunların çözümünü sağlayacaktır.
Diğer taraftan, bizzat takip edilen davalarda da uluslararası koruma
talebinde bulunanların Türkçe bilmemeleri nedeniyle Mahkemelerce yapılan her bildirim ve tebligata ilişkin olarak tercümandan yararlandırılma
hakkının14 tanınması sorunu ile karşılaşılmakta, bunun gibi çoğunluğunun sabit ikametgahlarının bulunmaması nedeniyle de usuli işlemlerin
yerine getirilememesi nedeniyle yargılama süresinin uzadığı15 görülmektedir.
Yaşanan bu soruların bertarafı için 6458 sayılı Yasa’dan kaynaklanan
davaların avukatlarla takibinin zorunlu kılınması, YUKK’un “Avukatlık
hizmetleri ve danışmanlık” başlıklı maddesinde bu kapsamda bir değişiklik yapılması elzemdir.
Sonuç:
Uluslararası koruma talebine dayanan uyuşmazlıklar ile alakalı olarak
Türkiye aleyhine İHAM tarafından bir çok ihlal karar verilmiş olup, Türkiye söz konusu ihlal kararlarını dikkate almak suretiyle Avrupa Birliği
müzakere sürecinde YUKK’u kabul ederek bu yönde yaşanan sorunların
önüne geçmeye çalışmaktadır.
Evrensel ilkeler dikkate alınarak hazırlandığı gözlemlenen YUKK’un
küçük ve önemsiz gibi görünmekle birlikte aslında geri gönderme yasağı
ilkesini zedeleyebilecek bu kapsamda İHAS’ın 3. maddesinin ihlalini de
14 Bu hak da “adil yargılanma hakkının” unsurları arasındadır.
15 İHAM tarafından, Türkiye aleyhine İHAS’ın 6. maddesinin ihlali nedeniyle verilen bir çok
karar “makul sürede yargılanma hakkı” ile alakalıdır.
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devreye sokabilecek nitelikteki avukatla temsil sorununa ilişkin revizyon
ihtiyacının bir an evvel karşılanması önem arzetmektedir.
Bu kapsamda yukarıda işaret edildiği üzere, mülakat aşamasında avukatlara sadece gözlemci yetki ve sıfatının verilmesine ilişkin hüküm de
(yetki sınırlamasının kaldırılması suretiyle) değişikliğe gidilmesi; yargılama aşamasına ilişkin olarak da, öncelikle YUKK’dan kaynaklanan davalarda başvurucuların dezavantajlı pozisyonları dikkate alınarak avukatla temsil zorunluluğunun getirilmesi ve nihayetinde kimlik tespitine
ilişkin belgelere haiz olmayanlar açısından da noterden onaylanmış veya
noterlerce düzenlenmiş vekaletname ibraz zorunluluğunun kaldırılarak,
uygulanabilir basit şekil şartları dahilinde tanzim edilmiş belgelerin vekaletname yerine esas alınabileceğine ilişkin düzenleme getirilerek başvuruculara “adil yargılanma hakkının” sağladığı imkanların sunulması
gerekmektedir.
Kaynakça:
Osman Doğru- Atilla Nalbant, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Açıklama ve Önemli
Kararlar, 1. Cilt, Şen Matbaa, Avrupa Konseyi 2012.
Sibel İnceoğlu, Adil Yargılanma Hakkı ve Yargı Etiği, Şen Matbaa, 1. baskı, Ankara 2007.
Sibel İnceoğlu, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa, Anayasa Mahkemesine
Bireysel Başvuru Kapsamında Bir İnceleme, Şen Matbaa, 1. baskı, Ankara 2013.
Şeref Ünal, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi-İnsan Haklarının Uluslararası İlkeleri,
TBMM Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları No:89, Ankara 2001. (Aktaran: Adem
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6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU’NDA
DÜZENLENEN KABAHATLER
Doç. Dr. Mustafa ÖZEN1
I - Giriş
6102 Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) farklı maddelerde dağınık bir
şekilde birden çok kabahat düzenlemesine yer verilmiştir. Kanunun Ticaret Kanunu olması nedeniyle, diğer hukuk dalları ile ilgili düzenlemeler,
bir bütünlük taşımayıp kanunun içine serpiştirilmiştir. Bu nedenle, kanundaki kabahat düzenlemelerini belirli bir kabahat ismi altında incelemek mümkün olmamaktadır. Bu yüzden, her bir kabahat düzenlemesini
ayrı bir kabahat ismi altında değil, tek bir başlık olarak kabahatler başlığı
altında ancak ayrı ayrı ele almayı daha isabetli gördük. Böyle yapmakla,
hem bütün kabahatlerin unsurlarını aynı başlık altında derli toplu görme
imkânı bulacağız.
II - Kabahatler İle Korunan Hukuksal Değer
1) Sicil Müdürünce Verilen Süre İçinde Tescil İsteminde Bulunmama ve Kaçınma Sebeplerini Bildirmeme Kabahati Bakımından
TTK m. 33’te, tescil zorunluluğuna uymama kabahati düzenlenmiştir.
TTK m. 33’e göre, ‘(1) Tescili zorunlu olup da kanuni şekilde ve süresi
içinde tescili istenmemiş olan veya 32 nci maddenin üçüncü fıkrasındaki şartlara uymayan bir hususu haber alan sicil müdürü2, ilgilileri, belirleyeceği uygun bir süre içinde kanuni zorunluluklarını yerine getirmeye
veya o hususun tescilini gerektiren sebeplerin bulunmadığını ispat etmeye
çağırır. (2) (Değişik: 26/6/2012-6335/4 md.) Sicil müdürünce verilen süre
içinde tescil isteminde bulunmayan ve kaçınma sebeplerini de bildirmeyen kişi, sicil müdürünün teklifi üzerine mahallin en büyük mülki amiri
tarafından bin Türk Lirası idari para cezasıyla cezalandırılır. (3) Süresi
içinde kaçınma sebepleri bildirildiği takdirde, sicilin bulunduğu yerde ticari davalara bakmakla görevli asliye ticaret mahkemesi, dosya üzerinde
inceleme yaparak tescili gerekli olan bir hususun bulunduğu sonucuna
1
2

Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim
Dalı Öğretim üyesi
TTK m. 32/4’e göre, ‘Çözümü bir mahkeme kararına bağlı bulunan veya sicil müdürü
tarafından kesin olarak tescilinde duraksanan hususlar, ilgililerin istemi üzerine geçici
olarak tescil olunur. Ancak, ilgililer üç ay içinde mahkemeye başvurduklarını veya aralarında anlaştıklarını ispat etmezlerse geçici tescil resen silinir. Mahkemeye başvurulduğu takdirde kesinleşmiş olan hükmün sonucuna göre işlem yapılır’.
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varırsa, bunun tescilini sicil müdürüne emreder, aksi takdirde tescil istemini reddeder. Süresi içinde tescil isteminde bulunmayan veya kaçınma
sebeplerini bildirmeyen kişinin ikinci fıkradaki cezayla cezalandırılması
bu fıkra hükmünün uygulanmasına engel oluşturmaz’.
Bu kabahat düzenlemesinde, tescili zorunlu olan bir hususun tescil
edilmesindeki kamusal yarar korunmaktadır. Bu kamusal yarar, üçüncü
kişilerin tescile olan güven duygusudur. Bu güven, tescile konu değerin
doğru ve ispat değerine sahip olduğu inancıdır.
2) Tescil ve Kayıt İçin Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma Kabahati
Bakımından
TTK m. 38’de, tescil ve kayıt için gerçeğe aykırı beyanda bulunma kabahati düzenlenmiştir.
TTK m. 38’e göre, ‘Tescil ve kayıt için gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar, ikibin Türk Lirası idari para cezasıyla cezalandırılır. Gerçeğe
aykırı tescilden dolayı zarar görenlerin tazminat hakları saklıdır’.
Bu kabahat düzenlemesinde, gerçeğe uygun beyanda bulunma ile bu
beyanın içeriğinin doğruluğu ve ispat değerine sahip olduğuna ilişlin toplumsal inanç korunmaktadır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunularak, bu
inanç zedelenmiş olunmaktadır.
3) Ticaret Ünvanını Kullanmama, Ticaret Ünvanını Başka Ticaret
Ünvanında Ayırt Etmek İçin Ek Yapmama, Ticaret Ünvanına Şube Eki
Eklememe Kabahati Bakımından
TTK m. 51/2’de, ticaret ünvanı ile ilgili yükümlülüklere uymama kabahati düzenlenmiştir.
TTK m. 51/2’ye göre, ‘(Değişik: 26/6/2012-6335/7 md.) 39 ilâ 45 inci
veya 48 inci maddeleri ihlal edenler, ikibin Türk Lirası idari para cezasıyla cezalandırılır’.
Bu kabahat düzenlemesinde, ticaret ünvanının kullanılması, başka
ünvarlardan ayırt edilmesi ve bu ünvana şube adının eklenmesindeki kamusal yarar korunmaktadır. Kamusal yarar genel bir ifadedir. Bu genel
yararın yanında ayrıca ticari yarar da korunmaktadır. Ticari yararın kapsamına; haksız rekabet, müşteri kaybı veya kazanılması gibi konular girmektedir. Ticaret ünvanı bazı durumlarda marka ile aynı olabilmektedir.
Ticaret ünvanında yapılması gereken yükümlülüklere uymama, benzer
ticaret ünvanı taşıyan işletmeler için haksızlık oluşturabilir.
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4) Karma Nitelikli Kabahatler Bakımından
TTK m. 562’de ‘Cezai Sorumluluk’ ana başlığı altında ‘Suçlar ve cezalar’ alt başlığı altında hem kabahat hem de suç düzenlemesine yer
verilmiştir.
TTK m. 562’deki bu düzenlemenin kenar başlığı ile içeriği birbirini
tutmamaktadır. Çünkü, bu düzenlemenin ana başlığı ‘Cezai Sorumluluk’,
alt başlığı, ‘Suçlar ve cezalar’dır. Oysa, bu düzenlemenin 1, 2, 13 ve 14.
fıkralarında (ilk iki ve son iki) kabahat ve yaptırımları, diğer fıkralarunda
suç ve cezaları düzenlenmiştir.
TTK m. 562’ye göre, ‘(1) Bu Kanunun; a) 64 üncü maddesinin birinci
fıkrasının ikinci veya üçüncü cümlesindeki yükümlülükleri yerine getirmeyenler, b) 64 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca belgelerin kopyasını sağlamayanlar, c) 64 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gerekli onayları yaptırmayanlar, d) 65 inci maddesine uygun olarak defterlerini
tutmayanlar, e) 66 ncı maddesindeki usule aykırı olarak envanter çıkaranlar, f) 86 ncı maddesine göre belgeleri ibraz etmeyenler, dörtbin Türk
Lirası idari para cezasıyla cezalandırılır. (2) 88 inci maddeye aykırı hareket edenler dörtbin Türk Lirası idari para cezasıyla cezalandırılır. (13)
Bu Kanun kapsamındaki idari para cezaları, aksine hüküm bulunmayan
hâllerde, mahallin en büyük mülki amiri tarafından verilir. (14) Bu Kanunda tanımlanan kabahatlerden birinin idari yaptırım kararı verilinceye kadar birden çok işlenmesi hâlinde, ilgili gerçek veya tüzel kişiye bir
idari para cezası verilir ve ilgili hükme göre verilecek ceza iki kat artırılır.
Ancak, bu kabahatin işlenmesi suretiyle bir menfaat temin edilmesi veya
zarara sebebiyet verilmesi hâlinde verilecek idari para cezasının miktarı
bu menfaat veya zararın üç katından az olamaz’.
Bu kabahat düzenlemesinde, birden çok hukuksal yarar bir arada korunmaktadır. Ancak, genel olarak, ticari menfaatin korunduğu söylenebilir.
5) Taşıyıcıların Görevlerini Yerine Getirmeme Kabahati Bakımından
TTK m. 914/4’e göre, ‘(4) Üçüncü fıkrada gösterilen hareketleri yapan araç şoförleri, araçları emri altında bulunduran kişiler ile araçları
taşıma işinde kullanılanlar, şikâyet üzerine, kolluk görevlileri tarafından
yüz Türk Lirasından binbeşyüz Türk Lirasına kadar idari para cezasıyla
cezalandırılır’3.
3

TTK m. 914/3’e göre, ‘Taşıyıcı, bilette belirtilen yerin başka bir kişiye verilmesi, bilette
gösterilen araç yerine onunla aynı düzeyde olmayan başka bir aracın sefere konulması,
aracın belli saatten önce hareketi nedeniyle yolcunun yetişememesi, taşıma aracında
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Bu kabahat düzenlemesinde, seyahat hakkı korunmaktadır. Seyahat
hakkının kapsamına, güvenli ve huzurlu bir ortamda seyahat etme hakkı
girmektedir.
III - Kabahatlerin Konusu
A-) Kabahatlerin Hukuki Konusu
Kabahatlerin hukuki konusu, kabahatler ile korunan hukuksal değer
ile aynıdır.
B-) Kabahatlerin Maddi Konusu
Kabahatlerin maddi konusu, kabahat oluşturan hareketlerin üzerinde
gerçekleştiği nesnedir. Bazı durumlarda, kabahatin maddi konusu olmayabilir. Bu gibi durumlarda maddi konu hukuki konu ile birleşmiştir.
6102 sayılı TTK’ndaki kabahat düzenlemelerinde maddi konu ile hukuki
konu birleşmiştir. Ancak, ticaret ünvanı ile ilgili kabahatte, ticaret ünvanı
somutlaşabileceği için maddi konu ticaret ünvanı olacaktır.
IV - Kabahatlerin Faili
Kabahatlerin faili, kabahat olarak kabul edilerek yasaklanmış hareketleri işleyen kişi veya kişilerdir.
Kabahatler Kanunu (KK) m. 8’de, tüzel kişileri temsil eden organ veya
temsilcilerinin işledikleri kabahatlerden dolayı, tüzel kişinin de sorumluluğu kabul edilmiştir. Tüzel kişilerin kusurlu hareket etme yeteneği
bulunmamaktadır. Bu nedenle, bu düzenlemede kusursuz sorumluluğun
kabul edildiği ifade edilemez. Yaptırımın türünün idari para cezası olması, bu tür sorumluluğun kabul edilmesi bakımından etkili olmuştur.
1) TTK m. 33’te düzenlenen kabahatin faili
TTK m. 33’te düzenlenen kabahatin faili, sicil müdürünce verilen süre
içinde tescil isteminde bulunmayan ve kaçınma sebeplerini de bildirmeyen kişidir. (TTK m. 33/2). Bu kabahat, özgü kabahattir. Çünkü, bu kabahati ancak, tescil isteminde bulunma yükümlülüğü içinde olanlar işleyebilirler.
2) TTK m. 38’de düzenlenen kabahatin faili
TTK m. 38’de düzenlenen kabahatin faili, tescil ve kayıt için gerçeğe aykırı beyanda bulunanlardır. (TTK m. 38/1). Bu kabahat, özgü kabahattir.
Çünkü, bu kabahati ancak, tescil ve kayıt için beyanda bulunma yükümlülüğü içinde olanlar işleyebilirler.
durumun gerektirdiği ilk yardım malzemelerinin ve ilaçlarının bulundurulmaması
veya bunlardan derhâl yararlanma imkânının sağlanmamış olması sebebiyle de, ikinci
fıkraya göre sorumludur; herhangi bir zarar ispat edilmese bile taşıyıcı bilet parasının
üç katını tazminat olarak öder’.
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3) TTK m. 51’de düzenlenen kabahatin faili
TTK m. 39, 45 ve 48’i ihlal edenlerdir. (TTK m. 51/2) 4. Bu kabahat,
özgü kabahattir. Çünkü, bu kabahati ancak, TTK m. 39, 45 ve 48’de belirtilen tacirler işleyebilirler.
4) TTK m. 562’de düzenlenen kabahatin faili
TTK m. 562/1 ve 2’de kabahat düzenlemesine yer verilmiştir.
*TTK m. 562/1’de düzenlenen kabahatin faili, altı bend halinde sayılan
yükümlülüklerine yerine getirmeyenlerdir. Bu altı bend halinde sayılan
yükümlülükler şu şekilde ifade edilebilir:
a) 64 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci veya üçüncü cümlesindeki yükümlülükleri yerine getirmeyenler,
b) 64 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca belgelerin kopyasını sağlamayanlar,
c) 64 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gerekli onayları yaptırmayanlar,
d) 65 inci maddesine uygun olarak defterlerini tutmayanlar,
e) 66 ncı maddesindeki usule aykırı olarak envanter çıkaranlar,
f) 86 ncı maddesine göre belgeleri ibraz etmeyenler.
*TTK m. 562/2’de düzenlenen kabahatin faili, TTK m. 88’de belirtilen
yükümlülüklere aykırı hareket edenlerdir5.
4

TTK m. 39’a göre, (1) Her tacir, ticari işletmesine ilişkin işlemleri, ticaret unvanıyla yapmak ve işletmesiyle ilgili senetlerle diğer belgeleri bu unvan altında imzalamak zorundadır. (2) (Değişik birinci cümle: 26/6/2012-6335/6 md.) Tescil edilen ticaret unvanı, ticari
işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde yazılır. Tacirin işletmesiyle ilgili
olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı
belgelerde tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi ile tacir internet
sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise tescil edilen internet sitesinin adresi de gösterilir. Tüm bu bilgiler şirketin internet sitesinde de yayımlanır. Bu sitede ayrıca, anonim
şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin adlarıve soyadlarıile taahhüt edilen ve
ödenen sermaye miktarı, limited şirketlerde müdürlerin adlarıve soyadlarıile taahhüt
edilen ve ödenen sermaye miktarı, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde
yöneticilerin adlarıve soyadlarıile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarıyayımlanır.
TTK m. 45’e göre, ‘(1) Bir ticaret unvanına Türkiye’nin herhangi bir sicil dairesinde
daha önce tescil edilmiş bulunan diğer bir unvandan ayırt edilmesi için gerekli olduğu
takdirde, ek yapılır’.

5

TTK m. 48’e göre, ‘(1) Her şube, kendi merkezinin ticaret unvanını, şube olduğunu
belirterek kullanmak zorundadır. Bu unvana şube ile ilgili ekler yapılabilir. (2) 41 ve
45 inci maddeler şubenin ticaret unvanı hakkında da uygulanır. (3) Merkezi yabancı
ülkede bulunan bir işletmenin Türkiye’deki şubesinin ticaret unvanında, merkezin ve
şubenin bulunduğu yerlerin ve şube olduğunun gösterilmesi şarttır.
TTK m. 88’e göre, ‘(1) 64 ilâ 88 inci madde hükümlerine tabi gerçek ve tüzel kişiler
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Bu kabahat, özgü kabahattir. Çünkü, bu kabahati ancak, TTK m.
562/1 2’de belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyenler işleyebilirler.
5) TTK m. 914’te düzenlenen kabahatin faili
TTK m. 914’te düzenlenen kabahatin faili, TTK m. 914/3’te kabahat
olarak kabul edilen hareketleri yapan; araç şoförleri, araçları emri altında
bulunduran kişiler ile araçları taşıma işinde kullanılanlar.
TTK m. 914/3’e göre, ‘Taşıyıcı, bilette belirtilen yerin başka bir kişiye verilmesi, bilette gösterilen araç yerine onunla aynı düzeyde olmayan
başka bir aracın sefere konulması, aracın belli saatten önce hareketi nedeniyle yolcunun yetişememesi, taşıma aracında durumun gerektirdiği ilk
yardım malzemelerinin ve ilaçlarının bulundurulmaması veya bunlardan
derhâl yararlanma imkânının sağlanmamış olması sebebiyle de, ikinci
fıkraya göre sorumludur; herhangi bir zarar ispat edilmese bile taşıyıcı
bilet parasının üç katını tazminat olarak öder’.
V - Kabahatin Mağduru
TTK m. 33, 38, 51 ve 562’de düzenlenen kabahatlerin mağduru, bu
kabahat düzenlemeleri ile korunan hukuksal değerin sahibidir. Ancak,
genel anlamda toplum, mağdurdur. TTK m. 914’te düzenlenen kabahatin
mağduru, taşınacak olan yolcudur.
VI - Kabahatin Maddi Unsuru
A-) Hareket
1) Sicil Müdürünce Verilen Süre İçinde Tescil İsteminde Bulunmama
ve Kaçınma Sebeplerini Bildirmeme Kabahati Bakımından (TTK m. 33)
TTK m. 33’te kabahat olarak kabul edilen hareket, ‘tescil isteminde
bulunmamadır’.
münferit ve konsolide finansal tablolarını düzenlerken, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve
Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan, Türkiye Muhasebe Standartlarına, kavramsal çerçevede yer alan muhasebe ilkelerine ve bunların ayrılmaz parçası olan
yorumlara uymak ve bunları uygulamak zorundadır. 514 ilâ 528 inci maddeler ile bu
Kanunun ilgili diğer hükümleri saklıdır. (2) Bu düzenlemeler, uygulamada birliği sağlamak ve finansal tablolara milletlerarası pazarlarda geçerlilik kazandırmak amacıyla,
uluslararası standartlara uyumlu olacak şekilde, yalnız Kamu Gözetimi, Muhasebe ve
Denetim Standartları Kurumu tarafından belirlenir ve yayımlanır. (3) Kamu Gözetimi,
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, değişik işletme büyüklükleri, sektörler ve
kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için özel ve istisnai standartlar koymaya ve farklı düzenlemeler yapmaya yetkilidir. Bu standart ve düzenlemeler, Türkiye Muhasebe Standartlarının cüz’ü addolunur. (4) Kanunlarla, belirli alanları düzenlemek ve denetlemek
üzere kurulmuş bulunan kurum ve kurullar, Türkiye MuhasebeStandartlarına uygun
olmak şartıyla, kendi alanları için geçerli olacak standartlar ile ilgili olarak ayrıntıya
ilişkin sınırlı düzenlemeleri yapabilirler. (5) Türkiye Muhasebe Standartlarında hüküm
bulunmayan hâllerde, ilgili oldukları alan dikkate alınarak, dördüncü fıkrada belirtilen
ayrıntıya ilişkin düzenleme, ilgili düzenlemede de hüküm bulunmadığı takdirde milletlerarası uygulamada genel kabul gören muhasebe ilkeleri uygulanır’.
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‘Tescil isteminde bulunmamanın kabahat oluşturabilmesi için, tescil
isteminde bulunmak zorunda olan kişinin kaçınma sebeplerinin veya
hukuken geçerli mazeretlerinin bulunmaması gerekir. Kişinin kaçınma
sebeplerinin veya hukuken geçerli mazeretlerinin bulunması halinde,
kabahat oluşmayacaktır. Bu sebepler önceden bildirilebileceği gibi daha
sonra da bildirilebilir.
Tescil isteminde bulunmama, ihmali bir harekettir.
Bu kabahat, sırf hareket kabahatidir. Bu nedenle, kabahatin oluşması
için ayrıca bir neticenin gerçekleşmesi beklenmez.
2) Tescil ve Kayıt İçin Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma Kabahati
Bakımından (TTK m. 38)
TTK m. 38’de, tescil ve kayıt için gerçeğe aykırı beyanda bulunma kabahati düzenlenmiştir.
TTK m. 38’de kabahat olarak kabul edilen hareket, ‘gerçeğe aykırı
beyanda bulunmadır’.
Gerçeğe aykırı beyanda bulunma; 1) Gerçek bir durumun tam tersi
yönünde beyanda bulunma, 2) Gerçek durumun bir kısmı gizlenip bir
kısmının bildirilmesi şeklinde gerçekleşebilir.
Gerçeğe aykırı beyanda bulunma, icrai bir hareket ile işlenebilir.
Bu kabahat sırf hareket kabahati olduğu için, gerçeğe aykırı beyanda
bulunulduğu an, kabahat işlenmiş olur.
3) Ticaret Ünvanını Kullanmama, Ticaret Ünvanını Başka Ticaret
Ünvanında Ayırt Etmek İçin Ek Yapmama, Ticaret Ünvanına Şube Eki
Eklememe Kabahati Bakımından (TTK m. 51)
TTK m. 51/2’de, üç farklı kabahat oluşturan harekete yer verilmiştir.
Bu hareketler şu şekilde ifade edilebilir:
(1) Ticaret Ünvanını Kullanmama
Kullanmama, ticari işlemlerde kullanmama şeklinde anlaşılmalıdır.
Kullanmamanın zamanı ve süresi önemli değildir.
(2) Ticaret Ünvanını Başka Ticaret Ünvanında Ayırt Etmek İçin Ek
Yapmama
(3) Ticaret Ünvanına Şube Eki Eklememe
Bu hareketler, seçimlik harekettirler. Bu nedenle bu kabahat, seçimlik
hareketli bir kabahattir.
Seçimlik hareketlerden birinin işlenmesi ile kabahat de işlenmiş olacaktır.
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Seçimlik hareketlerden oluşan bu kabahat, edilgen hareket ile işlenebilir.
4) Karma Nitelikli Kabahatler Bakımından
TTK m. 562’de ‘Cezai Sorumluluk’ ana başlığı altında ‘Suçlar ve cezalar’ alt başlığı altında hem kabahat hem de suç düzenlemesine yer verilmiştir.
TTK m. 562’deki bu düzenlemenin kenar başlığı ile içeriği birbirini tutmamaktadır. Çünkü, bu düzenlemenin ana başlığı ‘Cezai Sorumluluk’,
alt başlığı, ‘Suçlar ve cezalar’dır. Oysa, bu düzenlemenin 1, 2, 13 ve 14.
fıkraları (ilk iki ve son iki) kabahat ve yaptırımları, diğer fıkraları suç ve
cezaları düzenlemiştir.
TTK m. 562’de, kabahat oluşturan hareketler kendi içinde iki sınıfa
ayrılmıştır. Bu iki sınıf kabahat düzenlemesi şu şekilde ifade edilebilir:
a) TTK m. 562/1’de düzenlenen kabahat oluşturan hareketler:
TTK m. 562/1’e göre, ‘(1) Bu Kanunun; a) 64. maddesinin birinci fıkrasının ikinci veya üçüncü cümlesindeki yükümlülükleri yerine getirmeyenler, b) 64. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca belgelerin kopyasını sağlamayanlar, c) 64. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gerekli onayları
yaptırmayanlar, d) 65. maddesine uygun olarak defterlerini tutmayanlar,
e) 66. maddesindeki usule aykırı olarak envanter çıkaranlar, f) 86. maddesine göre belgeleri ibraz etmeyenler, dörtbin Türk Lirası idari para cezasıyla cezalandırılır’.
TTK m. 562/1’de birden çok kabahat oluşturan harekete yer verilmiştir. Bu kabahat oluşturan hareketler şu şekilde ifade edilebilir:
*TTK m. 562/1-a’ya göre, ‘64. maddesinin birinci fıkrasının ikinci veya
üçüncü cümlesindeki yükümlülükleri yerine getirmemek’.
TTK m. 64/1’e göre, ‘Her tacir, ticari defterleri tutmak ve defterlerinde,
ticari işlemleriyle ticari işletmesinin iktisadi ve mali durumunu, borç ve
alacak ilişkilerini ve her hesap dönemi içinde elde edilen neticeleri, bu
Kanuna göre açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koymak zorundadır.
Defterler, üçüncü kişi uzmanlara, makul bir süre içinde yapacakları
incelemede işletmenin faaliyetleri ve finansal durumu hakkında fikir
verebilecek şekilde tutulur. İşletme faaliyetlerinin oluşumu ve gelişmesi defterlerden izlenebilmelidir’.
Üçüncü cümlede kabahat oluşturacak bir emir veya yasak düzenlenmemiş defterlerin durumu belirtilmiştir. Kanun yapma tekniği bakımından iyi kaleme alınmamıştır.
*TTK m. 562/1-b’ye göre, ‘64 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca
belgelerin kopyasını sağlamamak’.
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TTK m. 64/2’ye göre, ‘Tacir, işletmesiyle ilgili olarak gönderilmiş bulunan her türlü belgenin, fotokopi, karbonlu kopya, mikrofiş, bilgisayar
kaydı veya benzer şekildeki bir kopyasını, yazılı, görsel veya elektronik
ortamda saklamakla yükümlüdür’.
Bu kabahat düzenlemesinde, tacire her türlü belgeyi saklama yükümlülüğü getirilmiştir. Bu yükümlülüğe uymama ihmali bir hareketi gerektirir. Bu nedenle, bu kabahat ihmali hareket ile işlenebilir.
*TTK m. 562/1-c’ye göre, ‘64 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca
gerekli onayları yaptırmamak’.
TTK m. 64/3’te, fiziki ortamda tutulan yevmiye defteri, defteri kebir ve
envanter defteri ile dördüncü fıkrada sayılan defterlerin açılış onayları,
kuruluş sırasında ve kullanılmaya başlanmadan önce noter tarafından
onaylanması düzenlenmiştir. Yine, bu düzenlemede, tacire söz konusu
defterleri notere onaylatma yükümlülüğü getirilmiştir. Bu yükümlülüğe
uymama ihmali bir hareketi gerektirir. Bu nedenle, bu kabahat ihmali
hareket ile işlenebilir.
*TTK m. 562/1-d’ye göre, ‘65 inci maddesine uygun olarak defterlerini
tutmamak’.
TTK m. 65’e göre, ‘(1) Defterler ve gerekli diğer kayıtlar Türkçe tutulur. Kısaltmalar, rakamlar, harfler ve semboller kullanıldığı takdirde
bunların anlamları açıkça belirtilmelidir. (2) Defterlere yazımlar ve diğer
gerekli kayıtlar, eksiksiz, doğru, zamanında ve düzenli olarak yapılır. (3)
Bir yazım veya kayıt, önceki içeriği belirlenemeyecek şekilde çizilemez ve
değiştirilemez. Kayıt sırasında mı yoksa daha sonra mı yapıldığı anlaşılmayan değiştirmeler yasaktır. (4) Defterler ve gerekli diğer kayıtlar, olgu
ve işlemleri saptayan belgelerin dosyalanması şeklinde veya veri taşıyıcıları aracılığıyla tutulabilir. (…) (1) Defterlerin ve gerekli diğer kayıtların
elektronik ortamda tutulması durumunda, bilgilerin saklanma süresince
bunlara ulaşılmasının ve bu süre içinde bunların her zaman kolaylıkla
okunmasının temin edilmiş olması şarttır. Elektronik ortamda tutulma
hâlinde birinci ilâ üçüncü fıkra hükümleri kıyas yoluyla uygulanır’.
*TTK m. 562/1-e’ye göre, ‘66 ncı maddesindeki usule aykırı olarak
envanter çıkarmak’,
TTK m. 66’ya göre, ‘(1) Her tacir, ticari işletmesinin açılışında, taşınmazlarını, alacaklarını, borçlarını, nakit parasının tutarını ve diğer varlıklarını eksiksiz ve doğru bir şekilde gösteren ve varlıkları ile borçlarının
değerlerini teker teker belirten bir envanter çıkarır. (2) Tacir açılıştan
sonra her faaliyet döneminin sonunda da böyle bir envanter düzenler. Faaliyet dönemi veya başka bir kanuni terimle hesap yılı oniki ayı geçemez.
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Envanter, düzenli bir işletme faaliyetinin akışına uygun düşen süre içinde
çıkarılır. (3) Maddi duran malvarlığına dâhil varlıklarla, ham ve yardımcı
maddeler ve işletme malzemeleri düzenli olarak ikame ediliyor ve toplam
değerleri işletme için ikinci derecede önem taşıyorsa, değişmeyen miktar
ve değerle envantere alınırlar; şu şartla ki, bunların mevcutları miktar,
değer ve bileşim olarak sadece küçük değişikliklere uğramış olsunlar. Ancak, kural olarak üç yılda bir fiziksel sayım yapılması zorunludur. (4)
Aynı türdeki stok malvarlığı kalemleri, diğer aynı nitelikteki veya yaklaşık
aynı değerdeki taşınabilir malvarlığı unsurları ve borçlar ayrı ayrı gruplar
hâlinde toplanabilir ve ortalama ağırlıklı değer ile envantere konulabilir’.
*TTK m. 562/1-f’ye göre, ‘86 ncı maddesine göre belgeleri ibraz etmemek’.
TTK m. 86’ya göre, ‘Saklanması zorunlu olan belgeleri, sadece görüntü
veya başkaca bir veri taşıyıcısı aracılığıyla ibraz edebilen kimse, giderleri kendisine ait olmak üzere, o belgelerin okunabilmesi için gerekli olan
yardımcı araçları kullanıma hazır bulundurmakla yükümlüdür; icap ettiği takdirde belgeleri, giderleri kendisine ait olmak üzere bastırmalı ve
yardımcı araçlara ihtiyaç duyulmadan okunabilen kopyalarını sunabilmelidir’.
b) TTK m. 562/2’de düzenlenen kabahat oluşturan hareketler:
*TTK m. 562/2’ye göre, ‘88 inci maddeye aykırı hareket edenler dörtbin Türk Lirası idari para cezasıyla cezalandırılır’.
TTK m. 88’e göre, ‘(1) 64 ilâ 88 inci madde hükümlerine tabi gerçek
ve tüzel kişiler münferit ve konsolide finansal tablolarını düzenlerken,
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından
yayımlanan, Türkiye Muhasebe Standartlarına, kavramsal çerçevede yer
alan muhasebe ilkelerine ve bunların ayrılmaz parçası olan yorumlara
uymak ve bunları uygulamak zorundadır. 514 ilâ 528 inci maddeler ile
bu Kanunun ilgili diğer hükümleri saklıdır. (2) Bu düzenlemeler, uygulamada birliği sağlamak ve finansal tablolara milletlerarası pazarlarda geçerlilik kazandırmak amacıyla, uluslararası standartlara uyumlu olacak
şekilde, yalnız Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından belirlenir ve yayımlanır. (3) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve
Denetim Standartları Kurumu, değişik işletme büyüklükleri, sektörler ve
kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için özel ve istisnai standartlar koymaya
ve farklı düzenlemeler yapmaya yetkilidir. Bu standart ve düzenlemeler,
Türkiye Muhasebe Standartlarının cüz’ü addolunur. (4) Kanunlarla, belirli alanları düzenlemek ve denetlemek üzere kurulmuş bulunan kurum
ve kurullar, Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olmak şartıyla, kendi alanları için geçerli olacak standartlar ile ilgili olarak ayrıntıya ilişkin
sınırlı düzenlemeleri yapabilirler. (5) Türkiye Muhasebe Standartlarında
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hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili oldukları alan dikkate alınarak, dördüncü fıkrada belirtilen ayrıntıya ilişkin düzenleme, ilgili düzenlemede
de hüküm bulunmadığı takdirde milletlerarası uygulamada genel kabul
gören muhasebe ilkeleri uygulanır’.
5) Taşıyıcıların Görevlerini Yerine Getirmeme Kabahati Bakımından
TTK m. 914/4’e göre, ‘(4) Üçüncü fıkrada gösterilen hareketleri yapan araç şoförleri, araçları emri altında bulunduran kişiler ile araçları
taşıma işinde kullanılanlar, şikâyet üzerine, kolluk görevlileri tarafından
yüz Türk Lirasından binbeşyüz Türk Lirasına kadar idari para cezasıyla
cezalandırılır6.
Bu düzenlemeye göre, kabahat oluşturan hareketlerin ne olduğunu belirlemek için TTK m. 914/4’te belirtilen hareketleri tespit etmek gerekir.
TTK m. 914/3’teki düzenlemeye göre, kabahat oluşturan hareketler şu
şekilde ifade edilebilir:
*Bilette belirtilen yerin başka bir kişiye verilmesi,
*Bilette gösterilen araç yerine onunla aynı düzeyde olmayan başka
bir aracın sefere konulması,
*Aracın belli saatten önce hareketi nedeniyle yolcunun yetişememesi, taşıma aracında durumun gerektirdiği ilk yardım malzemelerinin ve ilaçlarının bulundurulmaması
*İlk yardım malzemelerinin ve ilaçlarından derhâl yararlanma imkânının sağlanmamış olması.
B-) Netice
TTK’nda düzenlenen kabahatler, sırf hareket kabahati oldukları için
kanunda yasaklanan hareketlerin işlenmesi ile kabahat oluşacaktır. Bu
nedenle, TTK’nda düzenlenen kabahatlerin oluşması için netice istenmemiştir.
Kabahatin işlenme anı, kanunda yasaklanan hareketlerin işlendiği andır. Zamanaşımı bu andan itibaren işlemeye başlayacaktır.
C-) Nedensellik Bağı
TTK’nda düzenlenen kabahatler, sırf hareket kabahati oldukları için
nedensellik bağının tespiti önem taşımaz.
6

TTK m. 914/3’e göre, ‘Taşıyıcı, bilette belirtilen yerin başka bir kişiye verilmesi,
bilette gösterilen araç yerine onunla aynı düzeyde olmayan başka bir aracın sefere
konulması, aracın belli saatten önce hareketi nedeniyle yolcunun yetişememesi,
taşıma aracında durumun gerektirdiği ilk yardım malzemelerinin ve ilaçlarının
bulundurulmaması veya bunlardan derhâl yararlanma imkânının sağlanmamış
olması sebebiyle de, ikinci fıkraya göre sorumludur; herhangi bir zarar ispat edilmese
bile taşıyıcı bilet parasının üç katını tazminat olarak öder’.
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VII - Kabahatlerin Manevi Unsuru
TTK’nda düzenlenen kabahatlerin manevi unsuru bakımından açık bir
ifade yer almamaktadır.
KK m. 9’a göre, ‘Kabahatler, kanunda açıkça hüküm bulunmayan hallerde, hem kasten hem de taksirle işlenebilir’.
Bu düzenlemeye göre, kural olarak bir kabahat hem kasten hem de
taksirle işlenebilir. İstisna ise, kanunda açıkça hüküm bulunan durumlardır. Kanunda açıkça hüküm bulunan durum ifade nasıl anlaşılmalıdır?
Bu ifade üç farklı şekilde anlaşılabilir: 1) Kanunda açıkça bir kabahatin
ancak kasten işlenebileceği belirtilebilir. 2) Kanunda açıkça bir kabahatin
ancak taksirle işlenebileceği belirtilebilir. 3) Kanunda açıkça bir kabahatin kast veya taksir olmadan da (kusursuz / objektif) işlenebileceği belirtilebilir.
KK m. 9’un madde gerekçesinde şu ifadeye yer verilmiştir: ‘Tasarının sisteminde, kabahatler açısından da idari ceza sorumluluğunun kabulü yani idari para cezasına karar verilebilmesi için, fiili işleyen gerçek
kişinin en azından taksire dayalı kusurunun varlığı gerekir. Başka bir
deyişle, kabahatler bakımından objektif sorumluluk kabul edilmemiştir’.
Kabahatler bakımından objektif sorumluluk kabul edilmediğinin madde gerekçesinde değil de madde metninde olması isabetli olurdu hatta
gerekirdi. Çünkü, madde gerekçesi kanunu uygulayacak kişiyi bağlamaz.
Sadece, yorumlamada yol gösterir.
Sonuç olarak, TTK’nda düzenlenen kabahatlerde bu kabahatlerin
açıkça veya kapalı bir biçimde ancak kasten işlenebileceği belirtilmediği
için, bu kabahatler, hem kasten hem de taksirle işlenebilirler.
Hata bakımından konuya bakıldığında, hataya bağlı olarak kabahatten dolayı idari para cezasının uygulanamaması için, bir kabahatin ancak
kasten işlenebilmesi gerekir. Nitekim bu husus, KK m. 10’da açıkça belirtilmiştir.
KK m. 10’a göre, ‘Türk Ceza Kanununun hata hallerine ilişkin hükümleri, ancak kasten işlenen kabahatler bakımından uygulanır’. Bu düzenleme karşısında, hataya bağlı olarak kabahat sorumluluğundan kurtulmak
mümkün olmayacaktır.
VIII - Sorumluluğunu Kaldıran Nedenler
Koşulları gerçekleştiği takdirde, hukuka uygunluk nedenleri ile kusurluluğu kaldıran nedenler uygulanabilir.
IX - Kabahatlerin Tamamlanması
TTK’nda düzenlenen kabahatler, sırf hareket kabahati oldukları için
kanunda yasaklanan hareketlerin işlenmesi ile kabahat oluşacaktır.
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Burada, TTK m. 33’te düzenlene suçun tamamlanma anı üzerinde durmakta fayda bulunmaktadır.
TTK m. 33/1’e göre, ‘Tescili zorunlu olup da kanuni şekilde ve süresi
içinde tescili istenmemiş olan veya 32 nci maddenin üçüncü fıkrasındaki
şartlara uymayan bir hususu haber alan sicil müdürü, ilgilileri, belirleyeceği uygun bir süre içinde kanuni zorunluluklarını yerine getirmeye veya
o hususun tescilini gerektiren sebeplerin bulunmadığını ispat etmeye çağırır’.
TTK m. 33/2’ye göre, ‘(Değişik: 26/6/2012-6335/4 md.) Sicil müdürünce verilen süre içinde tescil isteminde bulunmayan ve kaçınma sebeplerini de bildirmeyen kişi, sicil müdürünün teklifi üzerine mahallin en
büyük mülki amiri tarafından bin Türk Lirası idari para cezasıyla cezalandırılır’.
Bu düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde, kabahat; TTK m.
33/2’de belirtilen, sicil müdürünce verilen süre içinde tescil isteminde bulunmama ve kaçınma sebeplerini de bildirmeme anında mı yoksa TTK
m. 33/1’de belirtilen, yükümlü tarafından kanuni şekilde ve süresi içinde
tescilin istenmediği veya TTK m. 32/3’te belirtilen fıkralara uyulmadığı
anda mı işlenmiş sayılacaktır?
Bize göre, kabahat, TTK m. 33/1’de belirtilen, yükümlü tarafından
kanuni şekilde ve süresi içinde tescilin istenmediği veya TTK m. 32/3’te
belirtilen fıkralara uyulmadığı anda işlenmiş sayılmalıdır. Ancak, yaptırım uygulayabilmek için, TTK m. 33/2’de belirtilen koşulun gerçekleşmesi aranmalıdır. Çünkü, TTK m. 33/2’deki düzenlemenin hukuki niteliği,
yaptırım uygulayabilme koşuludur. Yani, ceza hukukundaki ifadeyle,
objektif cezalandırma şartıdır.
X - Kabahatlerin Özel Görünüş Şekilleri
A-) Teşebbüs
Kabahatlere teşebbüsün cezalandırılıp cezalandırılmayacağı KK m.
13’te düzenlenmiştir.
KK m. 13’e göre, ‘Kabahate teşebbüs cezalandırılmaz. Ancak, teşebbüsün de cezalandırılabileceğine dair ilgili kanunda hüküm bulunan haller
saklıdır. Bu durumda, Türk Ceza Kanununun suça teşebbüse ve gönüllü
vazgeçmeye ilişkin hükümleri, kabahatler bakımından da uygulanır’.
TTK’nda düzenlenen kabahatlerde, teşebbüsün cezalandırılacağı açıkça belirtilmediği için, bu kabahatlere teşebbüs cezalandırılmayacaktır.
B-) İştirak
Kabahatlere iştirak KK m. 14’te düzenlenmiştir.
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KK m. 14’e göre, ‘1) Kabahatin işlenişine birden fazla kişinin iştirak
etmesi halinde bu kişilerin her biri hakkında, fail olarak idari para cezası
verilir. (2) Özel faillik niteliğinin arandığı durumlarda, kabahate iştirak
eden ve bu niteliği taşımayan kişi hakkında da fail olarak idari para cezası
verilir. (3) Kabahate iştirak için kasten ve hukuka aykırı işlenmiş bir fiilin
varlığı yeterlidir. Kabahatin işlenişine iştirak eden kişi hakkında, diğerlerinin sorumlu olup olmadığı göz önünde bulundurulmaksızın idari para
cezası verilir. (4) Kanunda özel faillik niteliğini taşıyan kişi açısından suç,
diğer kişiler açısından kabahat olarak tanımlanan fiilin, bu niteliği taşıyan
ve taşımayan kişiler tarafından ortaklaşa işlenmesi halinde suça iştirake
ilişkin hükümler uygulanır’.
TTK’nda düzenlenen kabahatlerin, kasten işlenmeleri halinde, iştirak
söz konusu olacaktır. KK m. 14/1’e göre, ‘Kabahatin işlenişine birden fazla kişinin iştirak etmesi halinde bu kişilerin her biri hakkında, fail olarak
idari para cezası’ uygulanabilecektir. Bu düzenleme işe kanun koyucu,
suça iştirakteki sorumluluk şeklinden ayrılmıştır.
C-) İçtima
Kabahatlere içtima KK m. 15’te düzenlenmiştir.
KK m. 15’e göre, ‘(1) Bir fiil ile birden fazla kabahatin işlenmesi halinde bu kabahatlere ilişkin tanımlarda sadece idari para cezası öngörülmüşse, en ağır idari para cezası verilir. Bu kabahatlerle ilgili olarak
kanunda idari para cezasından başka idari yaptırımlar da öngörülmüş
ise, bu yaptırımların her birinin uygulanmasına karar verilir. (2) Aynı kabahatin birden fazla işlenmesi halinde her bir kabahatle ilgili olarak ayrı
ayrı idari para cezası verilir. Kesintisiz fiille işlenebilen kabahatlerde, bu
nedenle idari yaptırım kararı verilinceye kadar fiil tek sayılır. (3) Bir fiil
hem kabahat hem de suç olarak tanımlanmış ise, sadece suçtan dolayı
yaptırım uygulanabilir. Ancak, suçtan dolayı yaptırım uygulanmayan hallerde kabahat dolayısıyla yaptırım uygulanır’.
1) KK m. 15/1’deki düzenleme bakımından:
KK m. 15/1’de bir fiil ile birden fazla kabahatin işlenmesi halinde, idari
yaptırımın nasıl uygulanacağı düzenlenmiştir.
Bu düzenleme ile kanun koyucu, ‘kabahatlerde aynı fiilden dolayı iki
kez yargılama olmaz’ (Non bis in idem) ilkesini kabul etmiştir. Ancak
önemle belirtmek gerekir ki, kabahatlerde aynı fiilden dolayı iki kez
yargılama olmaz (Non bis in idem) ilkesi, aynı tür yaptırımın birden çok
kez uygulanmasını yasaklamaktadır. Bu nedenle örneğin aynı fiil ve aynı
kişi hakkında iki kez hapis veya idari para cezası uygulanamayacaktır.
Ancak, hem hapis hem de idari para cezası uygulanabilecektir.
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2) KK m. 15/2’deki düzenleme bakımından:
KK m. 15/2’de aynı kabahatin birden fazla işlenmesi halinde idari yaptırımın nasıl uygulanacağı düzenlenmiştir.
KK m. 15/2’deki düzenleme ile ilgili TTK m. 562/14’te bir hükme yer
verilmiştir.
TTK m. 562/14’e göre, ‘Bu Kanunda tanımlanan kabahatlerden birinin
idari yaptırım kararı verilinceye kadar birden çok işlenmesi hâlinde, ilgili
gerçek veya tüzel kişiye bir idari para cezası verilir ve ilgili hükme göre
verilecek ceza iki kat artırılır. Ancak, bu kabahatin işlenmesi suretiyle bir
menfaat temin edilmesi veya zarara sebebiyet verilmesi hâlinde verilecek
idari para cezasının miktarı bu menfaat veya zararın üç katından az olamaz’.
TTK m. 562/14’teki düzenleme, KK m. 15/2’deki düzenleme ile çelişki
içindedir. Çünkü, KK m. 15/2’de, aynı kabahatin birden fazla işlenmesi
halinde her bir kabahatle ilgili olarak ayrı ayrı idari para cezasının verileceği belirtilmiştir. Oysa, TTK m. 562/14’te tek kabahatin varlığı kabul
edilerek bir idari para cezası öngörülmüş, bu cezanın iki kat artırılması
kabul edilmiştir. TTK m. 562/14’teki düzenleme, TCK m. 43’te düzenlenen zincirleme suç hükümlerine benzemektedir. TTK m. 562/14’teki
düzenleme, KK m. 15/2’deki düzenlemeden sonra yürürlüğe girmiştir.
Kanun koyucu tercihini, KK m. 15/2’deki düzenleme ile çelişkili olacak
şekilde ortaya koymuştur.
Önemle belirtmek gerekir ki, 6102 sayılı TTK, 5326 sayılı KK’ndan
sonra yürürlüğe girdiği için, TTK m. 562/14’teki hüküm uygulanacaktır.
3) KK m. 15/3’teki düzenleme bakımından:
KK m. 15/3’te bir fiil ile hem suç hem de kabahat işlenirse, faile nasıl
yaptırım uygulanacağı düzenlenmiştir. TTK m. 38 ve 914’teki kabahat
düzenlemelerini KK m. 15/3 açısından değerlendirmek gerekir.
aa) TTK m. 38’de düzenlenen kabahat bakımından
TTK m. 38’de, tescil ve kayıt için gerçeğe aykırı beyanda bulunma kabahati düzenlenmiştir.
TCK m. 206’da, ‘Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan’
suçu düzenlenmiştir.
TCK m. 206’ya göre, ‘Bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip
olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar
hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır’.
*Bu iki düzenleme birlikte değerlendirildiğinde, tescil ve kayıt için ger-
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çeğe aykırı sözlü beyanda bulunulursa, TCK m. 206 ve TTK m. 38 birlikte gerçekleşecektir. Bu durumda, KK m. 15/3 gereğince sadece TCK m.
206’dan sorumluluk yoluna gidilebilecektir.
*Tescil ve kayıt için gerçeğe aykırı yazılı beyanda bulunulursa, bu yazılı beyan resmi belge ile resmi belgenin kullanılması şeklinde sahtecilik,
özel belge ise, özel belgede sahtecilik suçu oluşabilecektir. Bu gibi durumlarda, KK m. 15/3 gereğince sadece, belgede sahtecilik suçuna göre
sorumluluk yoluna gidilebilecektir.
bb) TTK m. 914’te düzenlenen kabahat bakımından
TTK m. 914/2’ye göre, ‘Taşıyıcı, yolcuların kazaya uğramalarından doğacak zararı tazmin eder. Yolcunun kaza sonucunda ölmesi hâlinde,
onun yardımından yoksun kalanlar uğradıkları zararın tazminini taşıyıcıdan isteyebilirler. Ancak, taşıyıcı, kazanın kendisinin veya yardımcılarının en yüksek özeni göstermelerine rağmen, kaçınamayacakları ve
sonuçlarını önleyemeyecekleri bir sebepten ileri geldiğini ispat ederse
tazminattan kurtulur’.
aaa) Hukuki Sorumluluk
Bu düzenlemede, hukuki sorumluluğa yer verilmiştir. Ancak, bu düzenlemede, sadece yolcunun kaza sonucunda ölmesi halinde hukuki sorumluluğa yer verilmiştir. Yolcunun yaralanması halinde nasıl hareket
edileceğine yer verilmemiştir. Hukuki sorumlulukta, ceza hukukunda olduğu gibi kanunilik ilkesi geçerli değildir. Bu nedenle, haksız fiilin veya
sözleşmeye aykırılığın unsurları gerçekleşirse, hukuki sorumluluk doğacaktır. Yolcunun yaralanması halinde, taşıyıcının kusuru varsa ve illiyet
bağı da kurulabiliyorsa, hukuki sorumluluk doğacaktır. Bu düzenlemede,
hukuki sorumluluk için, haksız veya sözleşmeye aykırılıktan her hangi
birine dayanılabilmelidir.
Kurtuluş Beyyinesi / Kanıtı
Bu düzenlemede, illiyet bağının kesildiği (mücbir sebep veya beklenmeyen halleri varlığı) durumların varlığının ispatı halinde, hukuki sorumluluktan kurtulma imkânı getirilmiştir.
TTK m. 914/3’e göre, ‘Taşıyıcı, bilette belirtilen yerin başka bir kişiye
verilmesi, bilette gösterilen araç yerine onunla aynı düzeyde olmayan başka bir aracın sefere konulması, aracın belli saatten önce hareketi nedeniyle yolcunun yetişememesi, taşıma aracında durumun gerektirdiği ilk
yardım malzemelerinin ve ilaçlarının bulundurulmaması veya bunlardan derhâl yararlanma imkânının sağlanmamış olması sebebiyle
de, ikinci fıkraya göre sorumludur; herhangi bir zarar ispat edilmese bile
taşıyıcı bilet parasının üç katını tazminat olarak öder’.
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Bu düzenlemeye göre, TTK m. 914/3’te belirtilen yükümlülüklerden;
taşıma aracında durumun gerektirdiği ilk yardım malzemelerinin ve
ilaçlarının bulundurulması veya bunlardan derhâl yararlanma imkânının sağlanmış olması yükümlülüklerine uyulmaması nedeniyle, yolcunun ölmesi veya yaralanması halinde, taşıyıcı, TTK m. 914/3’ye göre
hukuki anlamda sorumlu olacaktır.
bbb) Cezai Sorumluluk
TTK m. 914/3’te belirtilen yükümlülüklerden; taşıma aracında durumun gerektirdiği ilk yardım malzemelerinin ve ilaçlarının bulundurulması veya bunlardan derhâl yararlanma imkânının sağlanmış
olması yükümlülüklerine uyulmaması nedeniyle, yolcunun ölmesi veya
yaralanması halinde, taşıyıcı, meydana gelen ölüm veya yaralamadan kast
veya taksirine göre sorumlu olacaktır. Kast; doğrudan ve olası kastı, taksir; bilinçli ve bilinçsiz taksiri kapsar.
Kabahat Sorumluluğu (İdari yaptırım sorumluluğu)
TTK m. 914/4’te, TTK m. 914/3’te gösterilen hareketleri yapan; araç
şoförleri araçları emri altında bulunduran kişiler ile araçları taşıma işinde kullanılanlar hakkında idari para cezası öngörülmüştür.
Bu durumda, TTK m. 914/3’te gösterilen hareketler sırf hareket kabahatidir. Bu kabahatin işlenmesi sonucu, yolcunun ölmesi veya yaralanması halinde, hem cezai hem de hukuki sorumluluk doğacaktır. Cezai sorumluluğun doğması halinde, KK m. 15/3 gereğince sadece suçtan dolayı
sorumluluk yoluna gidileceğinden, ayrıca kabahatten dolayı sorumluluk
yoluna gidilemeyecektir. Ancak, hukuki sorumluluk yolu açıktır. Yani,
hem cezai hem de hukuki sorumluluk yoluna başvurulabilecektir.
TTK m. 914/2-son’da hukuki sorumluluk bakımından kurtuluş beyyinesine yer verilmiştir. Bu düzenlemede ayrıca cezai sorumluluğa yer verilmediği için doğal olarak, cezai sorumluluktan kurtulma yoluna da yer
verilmemiştir. Bu durumda, genel hükümler geçerlidir. Yani, failin ölüm
veya yaralama neticesi bakımından kusuru yoksa ya da nedensellik
bağını kesen durumlardan biri varsa, cezai sorumluluk doğmayacaktır.
Hal böyle olunca, KK m. 15/3 gereğince, kabahat bakımından failin kusuru varsa, kabahatten dolayı sorumluluk yoluna gidilebilecektir. Çünkü,
kabahat düzenlemesi, sırf hareket kabahatidir.
Sorumlu olacak kişiler
TTK m. 914’te hukuken sorumlu olacak kişi olarak taşıyıcı gösterilmiştir. Ancak, kurtuluş beyyinesine ilişkin TTK m. 914/2-son’da, taşıyıcı,
kazanın kendisinin veya yardımcıları ifadesine yer verilmiştir. Kabahat
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sorumluluğuna ilişkin TTK m. 914/4’te ise; araç şoförleri, araçları emri
altında bulunduran kişiler ile araçları taşıma işinde kullanılanlar ifadesine yer verilmiştir. Sorumlu olacak kişiler bakımından aynı madde
içerisinde bu tür farklılıklara yer verilmesi isabetli olmamıştır.
Ceza sorumlulukta, kasten işlenen suçlarda, birden çok kişinin işlenen suçtan sorumlu tutulabilmesi için, iştirakın koşullarının bulunması
gerekir. Taksirle işlenen suçlarda, herkes kendi kusuruna göre sorumlu
olur.
TTK m. 914/3’te kabahat olarak kabul edilen hareketleri yapan; araç
şoförleri, araçları emri altında bulunduran kişiler ile araçları taşıma işinde kullanılanlar kişiler arasında iştirak iradesinin varlığı aranmamıştır.
Yine, bu kişilerin kusurlu olup olmadıkları da aranmamıştır. KK m.
9’un madde gerekçesinde, kanun koyucu, kabahatlerde kusursuz (objektif) sorumluluğun kabul edilmediğini belirtmiştir.
XI - Yaptırım
TTK’nda düzenlenen kabahatler için idari para cezası öngörülmüştür.
TTK’nda düzenlenen kabahatler için uygulanacak idari para cezalarının, hangi makam tarafından verileceği TTK m. 562/13’te düzenlenmiştir.
XII - Yaptırım Kararını Vermeye Yetkili Merci
TTK m. 562/13’e göre, ‘Bu Kanun kapsamındaki idari para cezaları,
aksine hüküm bulunmayan hâllerde, mahallin en büyük mülki amiri
tarafından verilir’.
XIII - Kanun Yolu
TTK m. 34’te, sicil müdürünce verilen süre içinde tescil isteminde bulunmama ve kaçınma sebeplerini bildirmeme kabahati bakımından itiraz
hakkı düzenlenmiştir.
TTK m. 34’e göre, ‘(1) İlgililer, tescil, değişiklik veya silinme istemleri
ile ilgili olarak, sicil müdürlüğünce verilecek kararlara karşı, tebliğlerinden itibaren sekiz gün içinde, sicilin bulunduğu yerde ticari davalara bakmakla görevli asliye ticaret mahkemesine dilekçe ile itiraz
edebilirler. (2) Bu itiraz mahkemece dosya üzerinden incelenerek karara
bağlanır. Ancak, sicil müdürünün kararı, üçüncü kişilerin sicilde kayıtlı bulunan hususlara ilişkin menfaatlerine aykırı olduğu takdirde, itiraz
edenle üçüncü kişi de dinlenir. Bunlar mahkemeye gelmezlerse dosya
üzerinden karar verilir’.
Bu düzenleme, idari yaptırım kararlarına karşı kanun yolunu düzenlenen KK m. 27’ ile çelişki içindedir.
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KK m. 27’ye ‘İdari para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin idari yaptırım kararına karşı, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden
itibaren en geç onbeş gün içinde, sulh ceza mahkemesine başvurulabilir’.
Ancak, önemle belirtmek gerekir ki, 6102 sayılı TTK, 5326 sayılı
KK’ndan sonra yürürlüğe girdiği için, TTK m. 34’teki hüküm uygulanacaktır.
TTK’nda düzenlenen diğer kabahatler için uygulanacak idari para cezaları bakımından herhangi bir kanun yolu öngörülmemiştir. Bu durumda, KK m. 3’ün yaptığı yollama gereğince, KK m. 27 uygulanacaktır.
XIV - SONUÇ
1) TTK m. 64/1’e göre, ‘Her tacir, ticari defterleri tutmak ve defterlerinde, ticari işlemleriyle ticari işletmesinin iktisadi ve mali durumunu, borç
ve alacak ilişkilerini ve her hesap dönemi içinde elde edilen neticeleri,
bu Kanuna göre açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koymak zorundadır. Defterler, üçüncü kişi uzmanlara, makul bir süre içinde yapacakları incelemede işletmenin faaliyetleri ve finansal durumu hakkında fikir
verebilecek şekilde tutulur. İşletme faaliyetlerinin oluşumu ve gelişmesi
defterlerden izlenebilmelidir’.
TTK m. 64/1-üçüncü cümlede kabahat oluşturacak bir emir veya yasak
düzenlenmemiş, defterlerin durumu belirtilmiştir. Bu nedenle, bu hüküm
kanun yapma tekniği bakımından iyi kaleme alınmamıştır.
2) TTK m. 562’deki düzenlemenin kenar başlığı ile içeriği birbiri ile
uyumlu değildir. Çünkü, bu düzenlemenin ana başlığı ‘Cezai Sorumluluk’, alt başlığı, ‘Suçlar ve cezalar’dır. Oysa, bu düzenlemenin 1, 2, 13 ve
14. fıkralarında (ilk iki ve son iki) kabahat ve yaptırımlar, diğer fıkralarında suç ve cezalar düzenlenmiştir.
3) TTK’nda düzenlenen kabahatlerde bu kabahatlerin açıkça veya kapalı bir biçimde ancak kasten işlenebileceği belirtilmediği için, bu kabahatler, hem kasten hem de taksirle işlenebilirler. Kusursuz sorumluluk
yoluna gidilemez.
4) KK m. 15/1’de bir fiil ile birden fazla kabahatin işlenmesi halinde,
idari yaptırımın nasıl uygulanacağı düzenlenmiştir.
Bu düzenleme ile kanun koyucu, ‘kabahatlerde aynı fiilden dolayı iki
kez yargılama olmaz’ (Non bis in idem) ilkesini kabul etmiştir. Ancak
önemle belirtmek gerekir ki, kabahatlerde aynı fiilden dolayı iki kez yargılama olmaz’ (Non bis in idem) ilkesi, aynı tür yaptırımın birden çok kez
uygulanmasını yasaklamaktadır. Bu nedenle örneğin aynı fiil ve aynı kişi
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hakkında iki kez hapis veya idari para cezası uygulanamayacaktır. Ancak,
hem hapis hem de idari para cezası uygulanabilecektir.
5) TTK m. 562/14’e göre, ‘Bu Kanunda tanımlanan kabahatlerden birinin idari yaptırım kararı verilinceye kadar birden çok işlenmesi hâlinde,
ilgili gerçek veya tüzel kişiye bir idari para cezası verilir ve ilgili hükme
göre verilecek ceza iki kat artırılır. Ancak, bu kabahatin işlenmesi suretiyle bir menfaat temin edilmesi veya zarara sebebiyet verilmesi hâlinde
verilecek idari para cezasının miktarı bu menfaat veya zararın üç katından az olamaz’.
Bu düzenleme, KK m. 15/2’deki düzenleme ile çelişki içindedir. Çünkü, KK m. 15/2’de, aynı kabahatin birden fazla işlenmesi halinde her bir
kabahatle ilgili olarak ayrı ayrı idari para cezasının verileceği belirtilmiştir. Oysa, TTK m. 562/14’te tek kabahatin varlığı kabul edilerek bir idari
para cezası öngörülmüş, bu cezanın iki kat artırılması kabul edilmiştir.
TTK m. 562/14’teki düzenleme, TCK m. 43’te düzenlenen zincirleme suç
hükümlerine benzemektedir.
Ancak, önemle belirtmek gerekir ki, 6102 sayılı TTK, 5326 sayılı KK’ndan sonra yürürlüğe girdiği için, TTK m. 562/14’teki hüküm uygulanacaktır.
6) TTK m. 914’te hukuken sorumlu olacak kişi olarak taşıyıcı gösterilmiştir. Ancak, kurtuluş beyyinesine ilişkin TTK m. 914/2-son’da, taşıyıcı,
kazanın kendisinin veya yardımcıları ifadesine yer verilmiştir. Kabahat
sorumluluğuna ilişkin TTK m. 914/4’te ise; araç şoförleri, araçları emri
altında bulunduran kişiler ile araçları taşıma işinde kullanılanlar ifadesine yer verilmiştir. Sorumlu olacak kişiler bakımından aynı madde
içerisinde bu tür farklılıklara yer verilmesi isabetli olmamıştır.
7) TTK m. 33/2’deki düzenlemenin hukuki niteliği, yaptırım uygulayabilme koşuludur. Yani, ceza hukukundaki ifadeyle, objektif cezalandırma şartıdır.

VEKÂLET ÜCRETLERİ ve
AVUKATIN HAPİS HAKKINA
YARGITAY'IN BAKIŞI
Av. A.Coşkun ONGUN
Avukatın Hapis hakkı, Avukatlık Kanunu’nda iki ayrı maddede düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden ilki, Kanun’un 39. maddesi olup madde
başlığı da Avukatın Dosya Saklaması ve Hapis Hakkı’dır. Bu maddenin
son fıkrasında avukatın ücreti ve giderleri kendisine ödenmedikçe elinde bulunan evrakı geri vermekle yükümlü olmadığı, bunlar üzerinde
hapis hakkını kullanabileceği düzenlenmiştir.
1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 166.maddesinde düzenlenen ve yazımızın konusunu teşkil eden asıl hapis hakkında ise, avukata, müvekkili tarafından verilen ya da onun namına alınan ücret ve değerlerin
vekalet ücretleri ödeninceye değin alacağı nispetinde elde tutma yetkisi, yer almaktadır.
Avukatın Hak Kaybı
Avukat ile vekil eden –müvekkil- arasındaki ücret uyuşmazlıklarının
başında hapis hakkının kullanımından kaynaklanan sorunlar gelir. Vekilin, müvekkiline ait bir ücreti üçüncü kişilerden ya da dosyasından tahsil
ettikten sonra bunu müvekkile ödemeyip uhdesinde tutması, vekil edenin
kendisine ait bir ücretin avukatı tarafından ödenmediği iddiası ile azilname veya istifa ile son bulan uyuşmazlıklar adli makamların önüne gelmekte, hapis hakkını kullandığını öne süren avukatlar, bu hakkı gerekli
koşulları taşımadan kullandıkları için, Yargıtay nezdinde avukatlık ücreti
davalarını kaybederek, hak kaybına uğrayabilmektedirler.
Uyuşmazlıklar genellikle şu şekilde oluşur: Avukata verilen vekaletname ile başlayan vekil/müvekkil ilişkisi sürerken, müvekkilin borçlusu
konumundaki üçüncü kişilerden avukatlar, aldıkları vekaletnamelerdeki
“ahzu kabz” para tahsil yetkisi doğrultusunda tahsilatlar gerçekleştirirler.
Müvekkil ile yapılan sözlü ücret sözleşmesi doğrultusunda, hukuki
yardımı başlatmak adına işlemlere başlayan ancak müvekkilin ödemesi
gereken vekalet ücretlerini ödemediğini belirten avukat, üçüncü kişiden
tahsil ettiği bu ücretleri müvekkile ödememekte, müvekkil de avukatın
kendisine ait bir tutarı ödememe yolunu seçmesi karşısında vekili az-
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lederek alacak davası açabilmekte, avukatı hakkında suç duyurusunda
bulunabilmektedir. Azilden sonra avukatlar da vekalet ücreti davası açabilmektedirler.
Avukatların Türk Borçlar Kanunu’ndan kaynaklanan vekilin işi özen
ve sadakatle yapma yükümlülüğü, Yargıtay nezdinde oldukça önemsenmektedir. Bu yönde verilen yüksek Mahkeme kararlarında vekil konumundaki avukatın mevzuata hakim şekilde müvekkilinin çıkarlarını
korumak için gerekli olan her tür hukuki adımı atmasının beklendiği,
konuyla ilgili içtihatlarda sürekli şekilde vurgulanmaktadır.
Avukatın hapis hakkını yanlış ya da ölçüsüz şekilde kullanması, yüksek mahkeme tarafından Avukatlık Kanunu 174.maddesinde yer alan
“Üzerine aldığı işi haklı bir sebep olmaksızın takipten vazgeçen avukat hiçbir ücret isteyemez ve peşin aldığı ücreti geri vermek zorundadır. Avukatın azli halinde ücretin tamamı verilir. Şu kadar ki, avukat
kusur veya ihmalinden dolayı azledilmiş ise ücretin ödenmesi gerekmez,” hükümleri kıstas alınarak avukatın müvekkilden hiçbir ücret talep
edemeyeceği sonucu doğabilmektedir.
Hapis hakkının ne şekilde kullanılacağını irdelemeye çalışırsak karşımıza ilkin Avukatın Hak ve Ödevleri başlıklı 34. maddesi çıkar: Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde
özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının
gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye
Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymakla yükümlüdürler.
Müvekkil Alacakları
Görüleceği üzere Meslek Kuralları da Türk Borçlar Kanunu’nun vekalete ilişkin hükümleri ve Avukatlık Kanunu düzenlemeleriyle birlikte
avukatlar için bağlayıcı olan düzenlemelerin başında gelmektedir.
TBB Avukatlık Meslek Kurallarında konuyla ilgili olarak; Avukat, işle
ilgili giderleri karşılamak üzere, avans isteyebilir. Avansın işin gereğini çok aşmamasına, avanstan yapılan harcamaların müvekkile zaman zaman bildirilmesine ve işin sonunda avanstan kalan
paranın müvekkile geri verilmesine dikkat edilir, denilmekte devam
eden 43. madde ile de Müvekkil adına alınan paralar ve başkaca değerler geciktirilmeksizin müvekkile duyurulur ve verilir. Müvekkille ilgili bir hesap varsa, uygun sürelerde durum yazıyla bildirilir,
hükmü açık biçimde durumu ortaya koymaktadır.
Bu durumda asıl olan avukatın müvekkili adına elde ettiği değerleri
gecikmeksizin makul sürelerde müvekkiline ulaştırmasıdır.
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Avukatların aylar sonra müvekkillerine ücretlerini iade etmesi, bir
vekil ihlali olarak karşımıza çıkmakta, müvekkilin avukatını azletmesi
durumunda da bu azil Yargıtay tarafından genel olarak haklı azil nedeni
sayılarak, vekilin müvekkilinden ücret isteyemeyeceği yönünde içtihatlar
kurulmaktadır.
Bu bakımdan müvekkile ait tutarların vekalet ilişkisi kurulduğu sırada müvekkilden alınacak banka hesap numarasına aktarılması, ardından
bunun bilgisinin yazılı biçimde (posta ya da ulaştığının kanıtlanması koşuluyla yazılı diğer yollarla, e-posta vs.) bildirilmesi önem arz edecektir.
Yargıtay uygulamasına göre hapis hakkının kullanımı için müvekkili
bilgilendirmek ve hesaplaşmaya çağırmak temel koşuldur.
“Hapis hakkını kullanan avukatın, müvekkilin nam ve hesabına
tahsil ettiği alacakları geciktirmeksizin iş sahibine bildirmesi, hangi
işten dolayı ve ne miktarda ücret ve masraf alacağı olduğunu açıklaması ve konu ile ilgili karşı tarafı bilgilendirdikten ve gerektiği durumlarda yapılacak hesaplaşmadan sonra, alacağı oranında hapis hakkını
kullanması gereklidir. Esasen bu durum, avukatın müvekkiline hesap
verme yükümlülüğünün de tabii bir sonucudur. Türkiye Barolar Birliği
Meslek Kuralları’nın 43.maddesinde, “Müvekkil adına alınan paralar ve
başkaca değerler geciktirilmeksizin müvekkile duyurulur ve verilir. …
Tahsil etmiş olduğu 17.000 Dolarlık miktarı müvekkiline iade etmeyen davalı avukatın, tahsilâtı tesadüfen öğrenmesinden sonra iş sahibi
davacı şirket tarafından 31.01.2001 tarihli ihtarla azledilmiş olması
da, haklı azil niteliğinde olup, avukat bu durumda, sadece azil tarihi
itibariyle tamamlanmış işlere ilişkin vekâlet ücretlerinin ödetilmesini isteyebileceğinden, mahkemece azil tarihi itibariyle tamamlanmış işlere ilişkin dava ve takiplerin açıldığı tarihler itibariyle geçerli
olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifelerine göre vekâlet ücretinin tespit
ve tahsiline karar verilmesi gerekirken, açıklanan hususlar göz ardı
edilerek ve tüm takip ve davalar nedeniyle 1999 yılına ilişkin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne göre ücret hesabının yapılmış olması,
usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir. (Y13.HD, 02.03.2009 T,
2008/1326 E-5950 K.)
Avukatların, yapılan yargılama giderlerinin karşılığı olarak hapis hakkının kullanıldığı iddiası da Yargıtay tarafından aksine hüküm yoksa geri
çevrilmektedir. Aynı kararın sonuç kısmında yer verilen düzenleme bu
yöndedir: “Avukatlık Kanunu'nun 173/2. maddesinde, “Avukata tevdi edilen işin yapılması veya yapıldıktan sonra sonucunun alınması için gerekli bütün vergi, resim, harç ve giderler, iş sahibinin
sorumluluğu altında olup, avukat tarafından ilk istekle avukata
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veya gerektiği yere ödenir. Bu harcamaların avukat tarafından yapılabilmesi için yeteri kadar avansın iş sahibi tarafından verilmiş
olması gerekir.” hükmü mevcut olup, bu hüküm gereğince, işin görülmesi için gerekli olan tüm masrafların iş sahibi tarafından işin
başında avukata ödenmiş olduğu karine olarak kabul edilmeli, bunun aksini ileri süren, başka bir ifade ile müvekkilinden masraflar
için avans almadığını iddia eden avukatın da, bu iddiasını ispat
etmekle yükümlü olduğu kabul edilmelidir. Dava konusu olayda
davalı avukat, “masrafların işin başında alınmadığı” konusundaki
bu ispat yükümlülüğünü yerine getirmediğinden, takip ve davalara
ilişkin masrafların işin başında avukata verildiğinin kabul edilmesi gerekirken, mahkemece bilirkişi tarafından hesap edilen masrafların da davacı alacağından mahsubuna karar verilmiş olması,
ayrıca usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.”
Doğrusu, Yargıtay’ın masraflar konusundaki bu görüşüne katılmaya olanak yoktur. Hukukun genel ilkesi, bir parayı verdiğini iddia eden
kimsenin bunu ispat yükü altında olduğu gerçeği karşısında, avukat ile
müvekkil arasında parayı verdiğini iddia edenin değil de parayı almadığını iddia edenin bunu kanıtlamakla yükümlü tutulması doğru bir hukuki
tutum olmamakla birlikte, avukatların Yargıtay’ın bu tutumu değişene değin, yargılama giderlerini kendileri yapmış iseler, bunu müvekkilden yazı
alarak ya da Avukatlık Ücret Sözleşmelerine açıkça eklemeleri şu an için
tek yoldur.
Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu da avukatın müvekkile ait ücretleri uhdesinde tutmasını, sonradan ileri sürülen hapis hakkının kullanıldığı savunmasına itibar etmeyerek, bu durumun avukatı meslekten çıkarma gerekçesi sayabilmiştir. Hapis hakkının, avukatlar açısından
usulüne uygun kullanılmadığı bu tür durumlarda bir hak olmanın ötesine
geçip açık bir tehlike olduğu gerçeği ile karşılaşılmaktadır.
TBB Disiplin Kurulu’nun adı geçen 07.07.2006 günlü 2006/226 K.
2006/270 E. Sayılı kararında “… İncelenen karar gerekçesinden şikayetli avukatın, “Yapılan yargılama ve toplanan deliller sonucunda sanığın
müdahilin Kuşadası A…. Yapı Kooperatifi ile ilgili ihtilaflar nedeniyle
ceza davası açmak için vekalet sözleşmesi yaparak 100.000.000,00 TL
ücret aldığı halde dava açmadığı ve açılmış Esas sayılı davaya katılmadığını, kooperatifçe müdahil aleyhine icra takipleri başlatılması üzerine teminatları yatırıp menfi tespit ve istirdat davaları açmak üzere müdahilin önceki vekilinden ve gerekse arkadaşlarından önceki paraya
ilaveten (TL karşılığı 2.802.800.000 lira olan) 4.400,00 mark, 1.500,00
mark ve 350 milyon lira para aldığı, aldığı paraların 1.940.050.000,00
lirasını açılan icra takipleri teminatı ve menfi tespit dosyasının harç ve
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masrafı olarak sarf ettiği, ancak istirdat davası açmadığı için kendisine
bu davanın masrafları olarak verilen 1.212.750.000,00 TL ile 1.500,00
mark paranın haksız olarak sanık üzerinde kaldığı, sanığın sarf ettiği
meblağ dışında kalan parayı istemesine rağmen müdahile iade etmediği, böylece görevini kötüye kullandığının bildirildiği görülmektedir.
Şikayetli avukat hapis hakkını kullandığını savunmuş ise de; Avukatlık
Yasası’nın 166/1 inci maddesi uyarınca hapis hakkının kullanımı için
yazılı bir bildirim yapıldığı belgelendirilmediğinden geçerli görülmemiştir. Zira hapis hakkının kullanılması ancak, bu hakkın hangi işten
dolayı ve ne miktarda kullanıldığı hususunun yazılı olarak müvekkile duyurulması ile mümkün olabilir. Disiplin dosyasında bu hususta şikayetçiye bildirim yapıldığına ilişkin belge bulunmamakta olduğu
gibi, talebe rağmen de hesap verilmemiştir. Avukat mesleki çalışmasını
kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde ve meslek
itibarını zedeleyecek her türlü davranıştan kaçınmak suretiyle yapmak
zorundadır. Şikayetli avukatın eylemi kesinleşen mahkeme kararı ile
de saptanmış olduğundan eylemin disiplin suçu oluşturduğuna ilişkin
Baro Disiplin Kurulu kararında hukuksal isabetsizlik görülmemiş ve
kararda suç tarihi olarak 25.08.2003 tarihi belirtilmiş ve Şikayetlinin
disiplin sicilinde 05.08.1999 tarihinde kesinleşen iki yıl süre ile işten
çıkarma cezası mevcut olduğundan, Avukatlık Yasası’nın 136/3 maddesi uyarınca tayin edilen meslekten çıkarma cezasının onanması gerekmiştir. Sonuç olarak, şikayetli avukatın itirazının reddine, A Barosu
Disiplin Kurulu’nun meslekten çıkarma cezası verilmesine ve Avukatlık
Yasası’nın 154. maddesi uyarında işten yasaklamasına ilişkin kararın
onanmasına oybirliği ile karar verildi.”
Muaciliyet Koşulu
Bu açıklamalar doğrultusunda Avukatlık Kanunu m.166 gereğince bir
avukatın hapis hakkını kullanabilmesi için gerekli olan koşullar şu şekilde sıralanabilir:
Hapis Hakkının kullanılabilmesi için gerekli birinci koşul avukatın
alacağının belirlenebilir ve muaccel olmasıdır. Alacağın muaccel hale
gelmesi, hukuken vadesinin gelmesi ya da talep edilebilir/istenebilir olması anlamına gelmektedir. Avukatların vekâlet alacaklarının muaccel
olduğu tarih azil ve istifalarda azlin ve istifanın gerçekleştiği tarih iken
taraflar arasında Avukatlık ücret sözleşmesi varsa bu sözleşmede vekâlet
ücreti ya da yargılama giderinin en geç ne zamana değin ödenmesi gerektiği belirtilmiş ise bu tarihte alacağın istenebilir olduğu kabul edilecektir.
Şayet azil, istifa ya da sözleşme yok ise bu durumda avukatlık ücreti
alacağının muaccel olduğu tarihin iş bitimi olacağının kabulü gerekecektir. Avukat ile müvekkil arasında yazılı ücret sözleşmesi bulunmama-
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sı durumunda, avukatın Avukatlık Kanunu m.164 gereğince para ile ölçülebilen işlerde kazanılan kısmın %10 ile %20 oranında bir tutarı, para
ile ölçülemeyen işlerde ise o iş için davanın ya da icra takibinin açıldığı
tarihteki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nde belirlenen tutar oranında hapis hakkını kullanacağı da açıktır.
Hakkın kullanılmasında ikinci koşul, elde tutulacak müvekkil tutarlarıyla, alacak miktarının orantılı olmasıdır. Buradaki orantılı sözcüğünü
Yargıtay’ın avukatlık ücret uyuşmazlıkları davalarında takdir hakkını genellikle müvekkil lehine kullandığını gözeterek, dar yorumlamak ve asgari oranda tutmak avukatların yararına olacaktır.
TBB Meslek kurallarıyla getirilen üçüncü koşul da hapis hakkının
kullanıldığının müvekkile yazılı olarak bildirilmesi ve müvekkilin hesaplaşmaya davet edilmesidir. Uygulamada avukatlarca uyulmayan en
önemli madde budur. Avukatlar müvekkile bilgi vermeden onlar adına
tahsil ettikleri tutarları ellerinde tutmakta, müvekkilin bu yöndeki istemine karşılık da yargı mercileri önünde hapis hakkını kullandıklarını
beyan etmektedirler. Ancak bu savunma gerek Yargıtay gerekse de TBB
Disiplin Kurulu’nca kabul edilmediğinden mesleki hayal kırıklıkları ve
verilen avukatlık emeğinin karşılıksız kalması sonucunda mağduriyetler
yaşanabilmektedir.
Hapis hakkının kullanımında, hakkın kullanıldığı iş ile avukat tarafından tahsil edilen ücretlerin aynı dosyadan kaynaklanması şartı bazı
yazarlarca aranmakta ise de bu görüşe katılmaya olanak yoktur. Çünkü
avukatlara bir müvekkilden gelen seri dava ve icra dosyalarının tek tek
hangisinden alacağın tahsil edilip hangisinde müvekkilde vekalet alacağı
kaldığını hesaplamak avukatı uygulamada oldukça zorlayacak ve Yasa’nın
avukatların işini kolaylaştırıcı maddesinin uygulanmasını Yasa Koyucunun amacına aykırı biçimde fiilen uygulanamaz hale getirebilecektir.
“Avukatın ücret alacağının doğduğu iş ile hapis hakkını kullandığı
mal, para veya kıymetlerin elde edildiği işin aynı olması veya aralarında bir bağlantı olması gerekmez. Örneğin müvekkil adına yaptığı
icra takibi sonucunda tahsil ettiği para üzerinde ceza davası nedeni
ile meydana gelen ücret alacağı için avukat hapis hakkını kullanabilir. Zira maddenin amacı avukatlık ücretini teminat altına almak
mümkün olduğu kadar avukatın cebri icra yoluna gitmeden alacağını
tahsil etmesini sağlamaktır. Ayrıca avukatlık ücretine ilişkin pek çok
sınırlama getiren yasa koyucu, bu sınırlandırmaların yanında avukatın ücretini tahsil etmesini kolaylaştırıcı hükümler sevk etmiştir. İşte
hapis (hakkını düzenleyen) bu madde de bunlardan biridir.” (Murat
Aydın, Avukatlık Ücreti, 4. Bası,2007)
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Müvekkilin hesaplaşmaya çağrılması da hapis hakkının kullanımı
önünde bir engel olmadığı vurgulanmıştır: “Avukatın hapis hakkını kullanabilmesi için müvekkili adına tahsil ettiği parayı geciktirmeksizin
ve yazılı olarak bildirmekle birlikte aynı yazıda hangi işten dolayı
ne miktarda ücret alacağını olduğunu açıklaması ve müvekkili hesaplaşamaya çağırması bundan sonra alacağı oranında hapis hakkını
kullanması gerektiği belirtilmiştir. … Ancak hemen belirtelim ki, avukatın bu kurala aykırı davranması sadece disiplin cezasını gerektirir.
Bu konuda müvekkilin kendisine karşı açacağı alacak davalarında
aleyhine bir durum yaratmaz. Mahkeme, bu yükümlülüğünü yerine
getirmediğinden bahisle avukatın hapis hakkını kullanmasını engelleyemez.” (M. Aydın)
TBB’nin bir diğer kararında da (29.08.2014 E. 2014/227) şu şekilde hüküm kurulmuştur: Yargıtay 13. HD. 25.6.2013 gün ve 2012/26965
Esas, 2013/17391 sayılı kararında da bildirildiği üzere “.hapis hakkı, sadece vekâlet ücreti alacakları ve yapılan giderler oranında kullanılabilir.
Avukatın, müvekkili nam ve hesabına tahsil etmiş olduğu alacak ve değerlerden, ücret ve masraf alacağından fazla bir miktarını “hapis hakkı”
adı altında elinde tutması, bu hakkın yasaya konuluş amacına aykırı olduğu gibi, avukatlık meslek kurallarına da aykırıdır. Aynı şekilde hapis
hakkını kullanan avukatın, müvekkilin nam ve hesabına tahsil ettiği alacakları geciktirmeksizin iş sahibine bildirmesi, hangi işten dolayı ve ne
miktarda ücret ve masraf alacağı olduğunu açıklaması ve konuyla ilgili
karşı tarafı bilgilendirdikten sonra, alacağı oranında hapis hakkını kullanması gereklidir. Esasen bu durum, avukatın müvekkiline hesap verme
yükümlülüğünün de tabii bir sonucudur. Nitekim Avukatlık Kanunu’nun
34. maddesinde, “Avukatlar, yüklendikleri görevleri, bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve
avukatlık ünvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymakla yükümlüdürler.” hükmü, Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının
43. maddesinde de, “Müvekkil adına alınan paralar ve başkaca değerler
geciktirilmeksizin müvekkile duyurulur ve verilir.” hükmü bulunmaktadır. Öte yandan avukat, ancak muaccel olan vekâlet ücreti alacakları yönünden hapis hakkını kullanabilir. Yasa’da avukatlık ücretinin ne zaman
muaccel olacağı konusunda açık bir hüküm bulunmamakla beraber, Avukatlık Kanunu’nun 171/1 maddesinde düzenlenen “Avukat üzerine aldığı
işi kanun hükümlerine göre ve yazılı sözleşme olmasa bile sonuna kadar
takip eder.” ve “Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 2. maddesinde düzenlenen “... Avukatlık ücreti, kesin hüküm elde edilinceye kadar olan dava,
iş ve işlemler ücreti karşılığıdır.” Hükümleri gereğince vekâlet ücreti alacağının, üstlenilen işin bitmesiyle muaccel hale geldiğinin kabulü gerekir.
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Bu kabule göre avukat, aksine sözleşme yoksa işi sonuna kadar takip
edip sonuçlandırmadan ücretini isteyemeyeceği gibi bu noktada hapis
hakkını da kullanamaz.”
Sonuç olarak hapis hakkının yasaya uygun kullanıldığının kabulü için aksine sözleşme yoksa alacağın tahsil edilmesi, hesap ve bilgi verilmesi, hapis
hakkının hangi alacaktan dolayı ve ne miktarda kullanıldığının bildirilmesi
zorunludur. Bu yazılı bildirimin asıl amaçlarından biri ayrıntılı bilgi verilerek muhatabın bilgilendirilmesi, olası tartışmaların önüne geçilmesi ve akçalı işlemlerde kamu vicdanının tatmini, meslek onurunun korunmasıdır.
Hapis hakkının yöntemince kullanılmadığı durumlarda, vekile başkaca
kusur atfedilemiyorsa disiplin soruşturması sonucunda uyarma cezası ile
de yetinilebilmektedir.
Ancak önemle vurgulanmalıdır ki, gerek Yargıtay’ın gerekse de TBB ve
Baro disiplin kurullarının, avukat lehine getirilen hapis hakkı düzenlemesini ortadan kaldıracak ya da uygulamasını zorlaştıracak şekilde yargılara varmamaları, her geçen gün yürütülmesi maddi ve manevi anlamda
zorlaşan avukatlık mesleğinin geleceği ve meslek onurunun korunması
adına hayati niteliktedir.
Hapis hakkının gereği gibi kullanılmamış olması haklı azil sebebi sayılsa da Yargıtay, son dönem Haklı Azil kararlarında avukatın vermiş
olduğu emeklerin karşılığı olarak hakkaniyete uygun bir ücretin vekil
yararına mahkemelerce takdir edilmesi gerekeceği üzerinde ısrarla durmaktadır. Özellikle de avukatın haklı azli gerektiren işlemi, müvekkili
zararlandırıcı bir durum ortaya koymamışsa avukatın azil tarihine dek
vermiş olduğu hukuki yardımın karşılığı takdir edilip hüküm altına alınmalıdır.

5237 Sayılı Kanun Yönünden
İNTERNET ORTAMINDA
KİŞİSEL VERİLER VE KORUNMASI
Ali Haydar DOĞU1
Özet
Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos-2014 verilerine göre ülkemizdeki
internet kullanan birey oranı % 50’yi aşmış durumdadır. Gerek bilişim
ve internet teknolojilerindeki gelişmeler gerekse artan internet kullanımı,
veriye ulaşmayı ve de paylaşmayı kolaylaştırmıştır. Bu durum beraberinde bireylerin kişisel verilerinin korunması hakkının hukuka aykırı şekilde ihlal edilmesine yol açmıştır. Bu çalışmada; önce kişisel veri tanımı
yapılmış ardından internet ortamındaki ihlal türleri, Türk Ceza Kanunu
hükümleri ve emsal yargı kararları çerçevesinde incelenmiştir.
1. Kişisel Veri Kavramı
Gerek ulusal gerekse uluslararası mevzuata baktığımızda kişisel verilerle ilgili birbirlerine benzeyen tanımlar ile karşılaşmaktayız. Ortak tanıma göre, belirli veya belirlenebilir bir kişiye ait her türlü bilgi, o kişinin
kişisel verisidir2.
İç hukukumuzda kişisel verilerin korunması ile ilgili bir özel düzenleme bulunmamakla birlikte bu konudaki koruma; mevcut Anayasamız,
4721 sayılı Türk Medeni Kanun3 ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu çerçevesinde yürütülmektedir. Konu ile ilgili ayrıca, 4857 sayılı İş Kanunu,
5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu, 1512 sayılı Noterlik Kanunu ile
Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğin Korunması Hakkında Yönetmelik gibi özel düzenlemeler mevzuatımız
içerisinde yer almaktadır.
2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği referandumu ile Anayasamızın 20. maddesinde yer alan “Özel Hayatın Gizliliği” başlığı altında kişisel verilerle ilgili fıkra eklenmiştir. Buna göre; “Herkes, kendisiyle ilgili
kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin
kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları
doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel
veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla
1
2
3

Öğr. Gör., Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Aydın Akgül, Danıştay ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Işığında Kişisel Verilerin
Korunması, İstanbul 2014 , s. 7.
Elif Küzeci, Kişisel Verilerin Korunması, Ankara 2010, s. 277.
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işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla
düzenlenir”. Fıkranın son cümlesinde bahsi geçen kanun4, Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan “Kişisel Verilerin Korunması Kanun Tasarısı”
olup, 22.04.2008 tarihinde görüşülmesi ve yasalaşması talebi ile Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na gönderilmiş ancak henüz yasalaşmamıştır5.
Yukarıda belirtilen tasarının TBMM’ye sunulan madde gerekçelerinde
kişisel veri tanımı yapılmakta olup bu tanıma göre kişisel veriler sadece
bireyin adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi kişinin kesin teşhisini
sağlayan bilgiler değil, aynı zamanda kişinin akli, psikolojik, fiziki, kültürel, ekonomik, sosyal ve sair özelliklerine ilişkin verilerdir. Kişinin belirli
veya belirlenebilir olması, mevcut verilerin herhangi bir şekilde bir gerçek
kişiyle ilişkilendirilmesi suretiyle, o kişinin tanımlanabilir hale getirilmesini ifade eder. Bir başka deyişle eldeki bilgi kişiyi belirlemede yeterli oluyor ise bu bilgiler kişisel veridir6. Verilerin, kişinin ekonomik, kültürel,
sosyal veya psikolojik kimliğini ifade eden somut bir içerik taşıması veya
kimlik, vergi, sigorta numarası gibi herhangi bir kayıtla ilişkilendirilmesi
sonucunda kişinin belirlenmesini sağlayan tüm halleri kapsar. İsim, telefon numarası, motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport
numarası, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, genetik bilgiler, e-posta ve bilgisayarının IP adresi, facebook veya twitter ortamında yazdıkları7 gibi veriler dolaylı da olsa kişiyi belirlenebilir kılabilme
özellikleri nedeniyle kişisel verilerdir. Ancak; herkes tarafından bilinen
veya kolaylıkla ulaşılması ve bilinmesi mümkün olan kişisel bilgiler, yasal
anlamda “kişisel veri” olarak değerlendirilemez. Aksinin kabulü uygulamada belirsizlik ve hemen her eylemin suç oluşturması gibi olumsuz sonuçlar doğurabilir8.
Tasarı kapsamında geçen “kişi”, verileri işlenen hem gerçek hem de
tüzel kişileri ifade etmektedir. Tasarıda ayrıca, Özel niteliği olan kişisel
veriler başlığı altında; ırk, siyasi düşünce, mezhep, felsefi inanç, dernek,
vakıf ve sendika üyeliği, sağlık ve özel yaşam ve mahkumiyet ile ilgili veriler hassas veri olarak ifade edilmiştir9.
Kişisel verilerle ilgili Danıştay’ın görüşüne göre; kişinin aile üyelerinin
psikolojik sorunlarına veya adli makamlara yansımış bir suç işleyip işlemediklerine ait bilgilerde o kişinin kişisel verileri arasında yer almakta4
5
6
7
8
9

Akgül, s. 223.
http://www2.tbmm.gov.tr/d23/1/1-0576.pdf (E.T.10.09.2014)
Doğan Kılınç, “Anayasal Bir Hak Olarak Kişisel Verilerin Korunması”, Ankara
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı:61(3), Ankara 2012, s.1095.
Akgül, s. 9.
Yargıtay 12.CD. 25.11.2013 tarih, 2013/2773 E., 2013/26643 K. kararı.
Hüseyin Can Aksoy, Kişisel Verilerin Korunması, Ankara 2010, s.31.

148

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 89 • Sayı: 3 • Yıl: 2015

dır10. Kişisel veri tanımının da yapıldığı kararda; “…öğrenciye sorulacak
sorular arasında, …evinizde küslük tartışması yaşanır mı?...ailende
fiziksel tartışma yaşanır mı?...ailende cezaevinde kalan kişi var mı?...
ebeveynlerden birinde tanısı konulmuş psikiyatrik bir sorun var mı?...
gibi sorular açık biçimde aile bireylerinin birbirleri ve çocukları ile olan
ilişkilerini sorgulamakta ve aile üyelerinin psikolojik sorunlarına ve
adli makamlara yansımış bir suç işleyip işlemediklerine ilişkin kişisel
bilgilerin işlenmesini öngörmekte olup bu haliyle tartışmasız bir biçimde aile hayatının ve özel hayatın mahremiyetine müdahale etmektedir.
Bu bağlamda uygulama, kişinin aile ve özel hayatına ilişkin mahremiyeti koruma altına alan kişisel verilerin kişinin rızası dışında işlenmesini yasaklayan Anayasal düzenlemeler uluslararası sözleşmelere açık
bir biçimde aykırı düşmektedir…” ifadeleri yer almaktadır11.
2. Kişisel Verilerin Kaydedilmesi
Kişinin, kendisine ait olan ve üçüncü şahısların bilmesini istemediği
verilerini korumak istemesi, temel hak ve özgürlükler arasında yer alan
bir hak olup, bu hakkın korunmasında gösterilen özen, hukuk devleti
ilkesi ve demokrasinin gelişmişlik göstergesi olması bakımından önemlidir. Kişisel verileri de kapsayan özel hayat, anayasal güvence altına alınarak kişiye, serbestçe gelişme ortamı bulması, devlet ya da diğer bireyler
tarafından rahatsız edilmeyeceği özel bir hayat alanı bulması istenmektedir. 12.09.2010 referandumu ile bahsettiğimiz bu koruma; ilke olarak
Anayasa içerisine girmiş olmakla birlikte kişisel verilerin korunmasına
yönelik özel kanunun henüz yasalaşmamıştır. Bu durum, 5237 Sayılı
Kanun’la getirilen ceza müeyyidelerinin hayata geçirilmesindeki etkiyi de
azaltmaktadır12.
TCK‘da bu konuda yer alan madde kapsamına (m.135) göre;
(1) Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.
(2) Kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine;
hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin bilgileri kişisel
veri olarak kaydeden kimse, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.
10 Akgül, s. 8.
11 Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 13.02.2013 tarih, YD İtiraz No:2012/617 (http://
www.egitimis.org.tr/www/files/ADEY%20YD%20%C4%B0T%C4%B0RAZ%20KABUL.
pdf, (E.T. 10.09.2014)
12 T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, “Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Ulusal ve Uluslararası Durum Değerlendirmesi ile Bilgi Güvenliği ve Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında Gerçekleştirilen Denetim Çalışmaları”, denetleme Raporu,
27.11.2013 Tarih, Sayı:2013/3, Ankara 2013, s.778.
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Yukarıdaki madde kapsamından görüleceği gibi, “kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine” ait bilgilerin kayıt altına alınması hukuka uygunluk sebeplerinden faydalanamamaktadır. Yani bu tür
bilgilerin kaydı her durumda hukuka aykırı olacağı yorumu yapılabilir13.
Öte yandan kişisel verilerin bilişim ortamlarına ya da kağıt üzerine kayıt
edilmeleri arasında fark bulunmamaktadır14.
Kişisel verilerin kaydedilmesi suçunun işlenebilmesi için fail tarafından yapılan bir eylemin olması ve bu eylem sonucunda da bir kişisel verinin kaydı gerekir. Kayıt altına alınan verilerin sonradan hiç kullanılmadan yok edilmesi ya da işe yaramaz olarak nitelendirilmesi suçun işlenmiş olduğu gerçeğini ortadan kaldırmaz15.
Bilişim teknolojilerindeki gelişmelerin her geçen gün artması ve internetin bir sınırının bulunmaması karşısında kişisel veriler artık uluslararası paylaşımdadır. Bu nedenle kişisel verilerin korunması noktasında
uluslararası işbirliği gerekliliği vardır16.
Kişiye ait verilerin, “ileride bir gün işimize yarar” mantığı ile kayıt
altına alınması17 ve arşivlenmesi o kişinin hem maddi hem de manevi
bütünlüğünün ihlali anlamını taşır18. Öte yandan kişisel veri kayıtlarının
bir amaç için yapılacağı tartışmasız olup bu amaca paralel olarak kaydın sınırlarının ne olacağı, herhangi bir ihlalin doğmaması için önemlidir.
Örneğin, bir otobüs firmasına ait ofisin güvenliği için konulan güvenlik
kameralarının ofis dışına taşarak karşı kaldırımdan da görüntü alması
başlangıçta belirlenen amacın dışına çıkılması yani fazla veri kaydı yapması anlamındadır19. İstatistik amacı ile bir ürünün kaş kişi tarafından
kullanıldığı konulu bir araştırmada ürünü kullananların kim olduğu ve
hangi işlerle meşgul oldukları gibi verileri de toplamaya çalışmak veri
toplama amacının dışına çıkılması anlamındadır20.
Kişisel verilerin kaydını hukuka uygun hale getiren en önemli hukuka
uygunluk sebebi hiç şüphesiz kişinin rızasıdır. Ancak burada verilen rızanın da bazı kriterleri içermesi gerekir. Rızası alınacak olan kişi, hangi
verilerinin kaydının tutulacağını ve bu veriler ile ne yapılacağını21, veri
13 Küzeci, s.288.
14 Küzeci, s.289.
15 Hale Akdağ, Türk Ceza Kanunu Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması, Ankara
2013, s. 96-97.
16 Kılınç, s. 1159.
17 Küzeci, s. 198.
18 Akgül, s. 132.
19 Akgül, s. 133.
20 Saadet Yüksel, Özel Yaşamın Bir Parçası Olarak Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan
İletişimin Gizliliğine Önleyici Denetimle Müdahale, İstanbul 2012, s. 112.
21 Küzeci, s. 223.
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kaydının başlangıç ve bitiş tarihlerinin ne olduğunu ve verilerinin nerelerde kullanılacağını bilmesi gerekir22. Rıza gösterilen veri, ileri de başka bir
amaçla kullanılmak istendiğinde verilen ilk rızanın yeni amaç için yeterli
olmayacağı ve yapılacak yeni açıklamalar çerçevesinde kişinin yeniden rızasının aranacağı tartışmasızdır23.
Kişisel verinin kayıt altına alınmasının hukuka uygunluk sebeplerinden biri de bir başka kanun hükmünün yerine getiriliyor olmasıdır. Örneğin, CMK’ ya göre24 hakim, mahkeme veya gecikmesinde sakınca bulunan
hallerde Cumhuriyet savcısının kararı ile şüpheli ya da sanığa ait fotoğraf,
parmak ve avuç içi izi, beden ölçüleri, sesi ve görüntüsü kayda alınarak
soruşturma ve kovuşturmasına ait olan dosyasına konulabilir25. Öte yandan sanık ya da şüpheli hakkında beraat, ceza verilmesine yer olmadığı
gibi kararlar verilmesi ve bu kararların kesinleşmesinin ardından yukarıda belirtmiş olduğumuz kayıtlar Cumhuriyet savcısının huzurunda26 yok
edilir27. Kayıtların silinmemesi durumunda ise aşağıda belirtilmiş olan
“verileri yok etmeme suçu” oluşacaktır28.
3. Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme
(TCK m. 136)
Kişisel verilerin kaydı ve işlenmesi noktasında bazı istisnalar bulunmakta olup bunlar, gerçekleşen eylemi hukuka uygun hale getirmektedir. Şöyle ki; kişinin yazılı olarak rızasının alınması durumunda, rızasını
açıklayamayacak durumda olup da kendisi ya da başkasının hayatı ve
beden bütünlüğünün idamesi gibi zorunlu bir durum karşısında, kişiye
yeterli koruma sağlanması ile kendisine tanınan hak ve yetkileri kullanabilmesi durumunda, faaliyet alanları ile sınırlı kalmak kaydı ile vakıf, sendika ve dernek çalışmalarında kullanılması durumunda, kişinin kendisi
tarafından açıklanmış veri olması karşısında, koruyucu hekimlik, teşhis
ve tedavi amaçlı olması durumunda söz konusu verilerin işlenmesinin hukuka uygun olacağı halen TBMM’de yasalaşmayı bekleyen tasarı kapsa22 Akgül, s. 149.
23 Yüksel, s. 92.
24 CMK Madde- 81: Fizik kimliğin tespiti

25
26
27
28

(1) Üst sınırı iki yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı şüpheli
veya sanığın, kimliğinin teşhisi için gerekli olması halinde, Cumhuriyet savcısının emriyle fotoğrafı, beden ölçüleri, parmak ve avuç içi izi, bedeninde yer almış olup teşhisini
kolaylaştıracak diğer özellikleri ile sesi ve görüntüleri kayda alınarak, soruşturma ve
kovuşturma işlemlerine ilişkin dosyaya konulur.
Bahri Öztürk, Behiye Eker Kazancı, Sesim Soyer Güleç, Ceza Muhakemesi Hukukunda
Koruma Tedbirleri, İstanbul 2013, s. 182.
Yener Ünver, Hakan Hakeri, Ceza Muhakemesi Hukuku, 9.Baskı, Ankara 2013, s. 135.
Akgül, s. 228.
Öztürk, Kazancı, Soyer, s. 182.
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mında sıralanmıştır29. Öte yandan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak
kaydı ve devamında başkalarıyla paylaşılması ile ilgili TCK ‘da yer alan
maddeye göre;
(1) Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan
veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Yukarıda yer alan suçların; bir kamu görevlisi tarafından ve görevinin
kendisine tanıdığı yetkiyi kötüye kullanarak işlenmesi, belli bir meslek ve
sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanarak işlenmesi halinde suç bir nitelikli hal kazanacağından dolayı verilecek cezalar yarı oranında artırılır.
Kişilerin sosyal paylaşım ya da web sitelerinde kendileri ile ilgili yayınladıkları verilerin başka kişiler tarafından oradan alınması durumu,
veriler üzerindeki tasarruf hakları saklı kalmak kaydıyla veriyi ele geçirme eylemine bir suç niteliği kazandırmaz30. Sosyal paylaşım sitelerinde,
başka bir kişinin rızası olmadan sağlığı ile ilgili bir bilginin paylaşılması
kişisel verinin kitle iletişim araçları yani basın ve yayın yolu ile yayılması
anlamındadır. Ancak, sağlık bilgisi paylaşılan kişinin aynı platform üzerinden geçmiş olsun dileklerini cevaplaması ve detay bilgi vermesi, olaya
zımnen rıza göstermiş olduğu anlamını taşır.
İnternet ortamında özellikle daha önceden kayıt edilmiş e-posta adreslerine klavye üzerinden birkaç tuşa basılarak toplu halde iletiler gönderilebilmektedir31. Bu durum, verinin kısa sürede ve çok sayıda kişiye yayılması anlamındadır. Örneğin hakaret içerikli bir e-postanın, ya da kişiye
ait özel verilerin bu yolla dağıtılması yukarıda bahsedilen yayma suçunun
oluşması anlamındadır. Öte yandan, e-ticaret yapmak, interaktif bankacılık hizmetlerinden faydalanmak, e-posta adresi almak gibi işlemlerde bu
hizmetleri sunacak olanlar tarafından bazı kişisel veriler istenebilmektedir. Bu talep karşısında kişi, kendisine ait verileri paylaşmakta yani bu
verilerinin işleme tabi tutulması ve kayıt altına alınmasına rıza göstermektedir32. Öte yandan müşterilerine e-ticaret imkanı sunan işletmeler,
müşterilerine, hangi verilerin alındığını ve bunların nerelerde kullanılacağını anlatmalı, e-ticaretin gerçekleştiği web sitesinin her sayfasında bu
verilerin bir gizlilik politikasına bağlı olarak işleneceğini, üçüncü kişilerle
paylaşılmayacağını duyurmalıdır33.
29 Akgül, s. 25.
30 Akdağ, s. 135.
31 Ali Karagülmez, Bilişim Suçları ve Soruşturma-Kovuşturma Evreleri, Ankara 2011, s.
356.
32 Akgül, s. 35.
33 Gazanfer Erbaşlar, Şükrü Dokur, Elektronik Ticaret, Ankara 2012, s. 56.
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4. Verileri yok etmeme (TCK m.138)
Bir kanuna dayanılarak hukuka uygun olarak kayıt altına alınmış olan
kişisel verilerin yine aynı kanunun belirlediği süre dolduğunda yok edilmemesi Türk Ceza Kanunu'nda bir suç olarak tanımlanmıştır34. Suçun
faili, bilişim sisteminden kişisel verileri silmek ile görevlendirilen kişidir.
Verileri yok etmeme suçunun oluşabilmesi, veriyi yok etmekle yükümlü
olan kişinin ihmali ile ilişkilidir35. Madde kapsamına göre;
(1) Kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına karşın verileri
sistem içinde yok etmekle yükümlü olanlara görevlerini yerine getirmediklerinde bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası verilir.
(2) (Ek: 21/2/2014-6526/5 md.) Suçun konusunun Ceza Muhakemesi
Kanunu hükümlerine göre ortadan kaldırılması veya yok edilmesi gereken veri olması hâlinde verilecek ceza bir kat artırılır.
Kişisel verinin yok edilmesi için, verinin kaydına izin veren kanun, tüzük ya da yönetmelikte ayrıca verinin yok edileceği süre de yer almalıdır.
Bu sürenin varlığı, suçun oluşup oluşmayacağını belirleyecektir36. Örneğin, Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu’nun 5. maddesine göre sisteme
kayıt edilmiş olan parmak izi ve fotoğraf, kişinin ölümünden itibaren 10
yıl ve her halde kayıt tarihinden itibaren 80 yıl geçtiğinde silinir37.
Sözgelimi bir işçinin, ayrıldığı işverenine başvurarak kendisi hakkında
çalıştığı süre zarfında tutulmuş olan verilerin, mevzuatın belirlediği zorunlu sürelerin bitiminden itibaren yok edilmesini talep etme hakkı vardır38. Benzer şekilde duyurduğu iş ilanına başvuru yapan birçok başvuru
sahibinin başvuru sırasında teslim ya da beyan ettiği kişisel verilerin de
işveren tarafından gizli tutulması ve üçüncü kişilerle paylaşılmaması gerekir39. İşinden ayrılarak yeni bir iş başvurusu yapan işçinin eski işyerinde
tutulan kişisel verileri, işçinin rızası olmadan yani eski işyerini referans
olarak belirtmeden yeni başvurduğu işyeri ile paylaşılamaz40. Öte yandan
İş Kanunu’nun 75. maddesine göre “işveren, çalıştırmakta olduğu her
işçi için bir özlük dosyası hazırlamak zorundadır”. Hal böyle iken işveren, düzenlemiş olduğu bu dosyalarda yer alan kişisel verilerin korunmasından sorumlu olup aksi durumda gerek TMK m. 24-25 gerekse TBK m.
34
35
36
37
38
39
40

Karagülmez, s. 359.
Küzeci, s. 292.
Karagülmez, s. 361.
Ünver, Hakeri, s. 135.
Akgül, s. 132.
Küzeci, s. 280.
Küzeci, s. 285.
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49’a göre kişilik haklarını ihlal ettiği işçiye karşı oluşacak zararı tazmin
etmek41 zorunda kalabilecektir42.
Yukarıda belirtilmiş olan suçların (m.135, m.136 ve m.138) soruşturulması ya da kovuşturulması herhangi bir şikâyete bağlı değildir43. Bu
suçlar dışında TCK içerisinde yine kişisel verilerin korunmasıyla ilişkili hükümlere rastlamak mümkündür. “Haberleşmenin gizliliğini ihlal”,
“Kişilerarası görüşmelerin dinlenmesi ve kayda alınması”, “Özel hayatın gizliliğini ihlal”, “Ticarî sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması TCK m.239)”, “Göreve ilişkin
sırrın açıklanması (TCK m.258)” bunlara örnek olarak verilebilir44. TCK
m. 239’da belirtilen hükme göre45, bilgi ve belgeleri açıklayan kişinin bunları hukuka uygun olarak elde etmiş olması ceza sorumluluğunu ortadan
kaldırmayacaktır. TCK m. 258’de ise46 kamu görevlileri açısından bir sorumluluk vardır. Burada bahsi geçen bilgi ve belgeler, kişisel verilerden
oluşabilmektedir47.

41 TBK Madde-49: Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı
gidermekle yükümlüdür. Zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa bile,
ahlaka aykırı bir fiille başkasına kasten zarar veren de, bu zararı gidermekle yükümlüdür.
42 Akgül, s. 225.
43 Coşkun Ongun, Yayın Yoluyla Kişilik Haklarının İhlali, İstanbul 2013, s. 63.
44 Küzeci, s.292.
45 TCK Madde-239: Ticarî sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya
belgelerin açıklanması
(1) Sıfat veya görevi, meslek veya sanatı gereği vakıf olduğu ticari sır, bankacılık sırrı
veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgeleri yetkisiz kişilere veren veya ifşa eden
kişi, şikayet üzerine, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para
cezası ile cezalandırılır. Bu bilgi veya belgelerin, hukuka aykırı yolla elde eden kişiler
tarafından yetkisiz kişilere verilmesi veya ifşa edilmesi halinde de bu fıkraya göre cezaya
hükmolunur.
(2) Birinci fıkra hükümleri, fenni keşif ve buluşları veya sınai uygulamaya ilişkin bilgiler
hakkında da uygulanır.
(3) Bu sırlar, Türkiye’de oturmayan bir yabancıya veya onun memurlarına açıklandığı
takdirde, faile verilecek ceza üçte biri oranında artırılır. Bu halde şikayet koşulu aranmaz.
(4) Cebir veya tehdit kullanarak bir kimseyi bu madde kapsamına giren bilgi veya belgeleri açıklamaya mecbur kılan kişi, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.
46 TCK Madde-258: Göreve ilişkin sırrın açıklanması
(1) Görevi nedeniyle kendisine verilen veya aynı nedenle bilgi edindiği ve gizli kalması
gereken belgeleri, kararları ve emirleri ve diğer tebligatı açıklayan veya yayınlayan veya
ne suretle olursa olsun başkalarının bilgi edinmesini kolaylaştıran kamu görevlisine,
bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilir.
(2) Kamu görevlisi sıfatı sona erdikten sonra, birinci fıkrada yazılı fiilleri işleyen kimseye de aynı ceza verilir.
47 Küzeci, s. 295.
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Sonuç
Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hız kesmeyen gelişmelere paralel
olarak internet kullanımı artmış, internet ortamındaki bilgiye ulaşmak
ve bu ortama veri bırakmak bir o kadar da kolaylaşmıştır. Bu durum beraberinde bireylerin kişisel verilerin korunması hakkının hukuka aykırı
şekilde ihlal edilmesine yol açmıştır. İnternet ortamında kişisel verilere
ulaşabilmenin kolaylığı, bireylerin özel hayatlarının teşhir edilmesi endişelerine sebep olmaktadır. Bu bakımdan Anayasa ile güvence altına alınan
kişisel verilerin korunması ve tüm bu endişelerin giderilmesi için özel bir
kanunun en kısa sürede yasalaşması gerekmektedir. Aksi halde 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile getirilen ceza müeyyidelerine bağlı korumaların
da hayata geçirilmesi sınırlı bir düzeyde kalmaya devam edecektir.
İdareler tarafından işlem ve eylemlerin yürütülmesi maksadıyla bireyin verilerinin toplanması, işlenmesi ve kullanılmasında izlenecek usul ve
esaslar yukarıda bahsetmiş olduğumuz özel kanun ile tanımlanmalıdır.
Kişisel verilerin korunması hakkına yönelik olarak diğer bir tehdit alanının ise ticari firmalar ve sivil toplum örgütlerinin elinde bulunan veriler
olduğu unutulmamalıdır.
Bir taraftan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak internet ortamından
ifşa edilmesinin önlenmesi diğer taraftan ise bilgi toplumu olabilmenin
temel gereği olarak verinin güncelliğini kaybetmeden paylaşılabilmesinde
gerekli güven ortamının tesis edilebilmesi, yasa çalışmalarına ek olarak
internet kullanıcıları arasında bir farkındalığın oluşturulmasını da ihtiyaç
duymaktadır.
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ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT
SÖZLEŞMELERİNDE ÖZEN VE SADAKAT
BORCU
Cemre BEDİR1
GİRİŞ
Barınma ihtiyacı, güvenlik ihtiyacının en etkin uzantısı olan ve ihtiyaçlar piramidinin en üst kısmında yer alan bir ihtiyaçtır. Özellikle ülkemizde, kırsal kesimlerden şehirlere yapılan göçlerin artarak devam etmesi ve
bununla birlikte nüfusun da artması nedenlerine bağlı olarak büyük şehirlerde, konut ve işyeri bulma sorunlarına yol açmıştır. Sınırlı imkanların
giderek azalması karşısında artan ihtiyaçlar, insanların küçük arsalarda
bir arada yaşaması mecburiyetini sonuçlamış ve arsa payı karşılığında
inşaat yapım sözleşmelerini ortaya çıkarmıştır. Bu nedenlerle, arsa payı
karşılığı inşaat sözleşmesine, toplumda var olan sosyo-ekonomik ihtiyaçların doğurduğu ve ülkemizde geniş bir uygulama sahasına sahip sözleşme türü olduğunu söyleyebiliriz. Zira Yargıtay kararların incelendiğinde
arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerini konu alan kararların çokluğu ve
çeşitliliği bu durumu onaylamaktadır.Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi Borçlar Kanununda özel olarak düzenlenmiş olan bir sözleşme tipi değildir. Belki de uygulamadaki bu yoğunluk ileride kanunumuza, arsa payı
karşılığı inşaat sözleşmesine ilişkin özel hukuki ve teknik düzenlemelerin
yapılması şeklinde yansıyacaktır.
Söz konusu bu çalışmamızda, gerek vekalet sözleşmesinde vekile, gerekse eser sözleşmelerinde eseri meydana getiren kişiye yüklenen önemli
borçlardan olan“özen ve sadakat” borcunun arsa payı karşılığı inşaat
sözleşmelerinde yükleniciye olan sirayetini ele alınmaya çalışacağız. Bu
kapsamda “özen ve sadakat”borcunun arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerindeki görünümü, öğretideki görüşlerden ve Yargıtay kararlarından
faydalanmak suretiyle açıklanmaya çalışılacaktır.
Çalışmamızın ilk bölümünde arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde
yüklenicinin özen borcu dayanak ve kapsamıyla değerlendirilecek, özen
borcunun genel ilkelerine değinilip, yüklenicinin kullanılan malzemeye
ilişkin özen borcu ile inşaatı kendi yönetimi altında yürütümüne ilişkin
özen borcu açıklanacak ve sonunda yüklenicini nözen borcuna aykırılığının özel kanuni düzenlemesi incelenmeye çalışılacaktır.
1

İstanbul Barosu’na kayıtlı Stajyer Avukat, İstanbul Üniversitesi Özel Hukuk Yüksek
Lisans Öğrencisi
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Çalışmamızın ikinci bölümünde yüklenicinin özen borcuna aykırılığının özel bir düzenlemesi olan TBK.m. 473/II hükmü değerlendirilecektir.
Çalışmamızın üçüncü bölümünde öncelikle sadakat borcu terminolojik haliyle ele alınacak, sonrasında borcun kapsamı değerlendirme konusu yapılacaktır.
BİRİNCİ BÖLÜM
YÜKLENİCİNİN ÖZEN BORCU
I. Yüklenicinin Özen Borcunun Dayanağının ve Kapsamının Değerlendirilmesi
Yüklenicinin özen borcunu açıklamaya başlamadan önce özen kelimesinin günlük hayattaki ve hukuktaki karşılığını ve yerini saptamanın,
değinilecek hususların daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacağı kanaatindeyim. Günlük dilde kullanıldığı şekliyle “özen” kavramını, bir işin elden
geldiğince iyi olmasına çabalamak şeklinde tanımlayabiliriz. Doktrindeyse özen, “asıl borcun yerine getirilmesi için, zorunlu dikkat, itina, fikri
ve bedeni yetenek gibi, borçludan istenen özelliklerin tamamı” şeklinde
tanımlanır2. Bu kısa tanımlardan da anlaşıldığı üzere, özen kavramı hangi
anlamıyla kullanılırsa kullanılsın üstlenilen işin yapılmasında üstün bir
çabayı ve dikkati içerecektir.
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi ile yüklenici, inşa işini yapma borcunun üstlenilmesine ek olarak işi yaparken özen gösterme borcunu da
yüklenmiş olmaktadır3.Yüklenicinin sözleşme ile üstlendiği işe özen göstermesi ve bu özen çerçevesinde işi tamamlayıp arsa sahibine eseri teslim etmesi gerekmektedir. Genel anlamda özen borcu dayanağını “borçlu
sözleşmenin amacına ulaşması için ifa sürecinde özenle davranmalıdır” gerekçesiyle dürüstlük kuralından ekseninden alır4. Özel anlamda
dayanağınıysa, 818 sayılı eski Borçlar Kanunu’nda 356. maddeden almaktaydı. 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu’nun 471. maddesiyle
özen borcunun kapsamı genişletilerek değiştirilmiştir. Buna göre eski düzenlemede, “(I) Yüklenicinin mesuliyeti, umumi surette işçinin hizmet
akdindeki mesuliyetine dair olan hükümlere tâbidir. (II) Yüklenici, imal
olunacak şeyi bizzat yapmağa veya kendi idaresi altında yaptırmağa
mecburdur. Fakat işin mahiyetine nazaran şahsi maharetinin ehem2
3

4

İlker Hasan Duman, İnşaat Hukuku, 5. Baskı, İstanbul, Seçkin Yayınevi, 2013, s. 269.
Cem Baygın, Türk Hukukuna Göre İstisna Sözleşmesinde Ücret ve Tabi Olduğu
Hükümler, İstanbul, Beta Yayınevi, 1999 s. 25-26; Kemal Dayınlarlı, İstisna Akdinde
Müteahhidin ve İş Sahibinin Temerrüdü, Ankara, Dayınlarlı Yayıncılık, 2008, s. 36;
Şafak Güleç, Eser Sözleşmesinin Beklenilmeyen Haller Nedeniyle Feshi, Ankara,
Yetkin Yayınevi, 2009, s. 30-31.
Özer Seliçi, İnşaat Sözleşmelerinde Müteahhidin Sorumluluğu, İstanbul, Fakülteler
Matbaası, 1978, s. 86.
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miyeti yok ise, taahhüt ettiği şeyi başkasına dahi imal ettirebilir. (III)
Hilâfına âdet veya mukavele olmadıkça, yüklenici, imal olunacak şeyin
icrası için lâzım olan vasıtaları ve âlât ve edavatı kendi masrafıyla tedarik etmeğe mecburdur”şeklinde yer alırken; Türk Borçlar Kanunu’nun
471. maddesinde, “(I) Yüklenici, üstlendiği edimleri iş sahibinin haklı
menfaatlerini gözeterek, sadakat ve özenle ifa etmek zorundadır. (II)
Yüklenicinin özen borcundan doğan sorumluluğunun belirlenmesinde,
benzer alandaki işleri üstlenen basiretli bir yüklenicinin göstermesi gereken meslekî ve teknik kurallara uygun davranışı esas alınır. (III)Yüklenici, meydana getirilecek eseri doğrudan doğruya kendisi yapmak
veya kendi yönetimi altında yaptırmakla yükümlüdür. Ancak, eserin
meydana getirilmesinde yüklenicinin kişisel özellikleri önem taşımıyorsa, işi başkasına da yaptırabilir. (IV) Aksine âdet veya anlaşma olmadıkça yüklenici, eserin meydana getirilmesi için kullanılacak olan
araç ve gereçleri kendisi sağlamak zorundadır”şeklindedeğiştirilmiş ve
güncellenmiştir. Eski kanunda işçinin hizmet sözleşmesi gereğince göstermesi gereken özeni aynı şekilde yüklenicinin de göstermesi gerekliliği
söz konusu hükümden çıkarılabilecekken5, yeni kanunda yüklenicinin
sorumluluğunu belirlemede, işçinin hizmet sözleşmesiyle göstermesi gereken asgari özenden bağımsız olarak, basiretli bir yüklenicinin göstermesi gereken mesleki ve teknik kurallara uygun davranış esas alınmıştır.
Söz konusu Türk Borçlar Kanunu’nun 471. maddesiyle ayrı bir yüküm
olarak ve kusurun varlığının bir ölçütü olarak iki ayrı husus düzenlenmiş
olmaktadır6.
Eser sözleşmesi için bu şekilde kaleme alınmış olan düzenleme, arsa
payı karşılığı inşaat sözleşmesinde yüklenicinin borçları açısından da geçerlidir. Kanunun yeni düzenlemesi; yüklenicinin özen borcundan doğan
sorumluluğunun sınırını böylece genişletmiştir.Özen yükümlülüğüne ilişkin kurallarla yetinmemiş, eser sözleşmesinin kendine özgü yapısı ve koşullarını nazara almıştır7.
Eser sözleşmesinin tarafı olan yüklenici edimini kanun ve sözleşme
hükümlerine; fen ve sanat kurallarına uygun olarak yerine getirmekle yükümlüdür ve yüklenicinin bu sorumluluğu, eser sahibine karşı olan “özen
borcu” gereğidir8. Gerçekten de kanunun özen borcu kapsamına bu yükümlülüğü koymuş olması isabetlidir.Bu yükümü özen borcu kapsamın5

6
7
8

Güleç, a.g.e., s. 31; Necip Bilge, Borçlar Hukuku Özel Borç Münasebetleri, Ankara,
Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 1971, s. 249; İhsan Erdoğan, “İstisna
Sözleşmesi ve Bazı İşgörme Sözleşmeleri İle Karşılaştırılması‘‘,Selçuk Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Dergisi, C. III, S.1, Ocak-Haziran 1990, s. 164.
Turgut Öz; İnşaat Sözleşmesi ve İlgili Mevzuat, İstanbul, Vedat Yayınevi, 2013, s. 118-119.
Duman, a.g.e., s. 269-270,
Duman, a.g.e., s. 270.
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da yükleniciye yüklemek, ticari hayatın basiretli yüklenicilerin mesleki ve
teknik kurallarını bilmelerinden veya bilmeleri gerektiğinden son derece
tutarlıdır. Zira arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin diğer tarafı olan
arsa sahibi, kanun hükümlerini, fen ve sanat kurallarını bilmeyebilir ve
hayatın olağan akışında bilmesi de gerekmeyebilir. Yüklenici genellikle
arsa sahibine oranla daha uzman bir kişi olması sebebiyle ve arsa sahibinden talimat alma hususunda daha bağımsız bulunmasından ötürü,
işçiden daha fazla özen göstermelidir ve sorumluluğunun da işçiden daha
ağır olarak takdir edilmesi gerekmektedir9. Yüklenici işi üstlenirken eserin yapımı için gerekli ön koşulların gerçekleşip gerçekleşmediğini araştırmalı ve buna göre işi gerçekleştirmeye koyulmalıdır. Plan ve projeleri
arsa sahibi onaylamış olsa bile yüklenicinin, plan ve projelerin hatalı olmasından doğan sonuçlardan sorumluluğu devam etmektedir10. Ayrıca,
yüklenici yapı tekniği kurallarına da uymak zorunda olup bu kurallara
uymadığı zaman sorumluluğu mevcut olur11.
Türk Borçlar Kanunu’nun yeni düzenlemesiyle yüklenicinin özen borcu sorumluluğunun belirlenmesinde esas alınan, “benzer alandaki işleri
üstlenen basiretli bir yüklenicinin göstermesi gereken mesleki ve teknik
kurallara uygun davranış” ibaresinden anlaşılması gereken, yüklenicinin
kişisel ve özel durumundan kaynaklı sübjektif özen borcu değil, iştigal
ettiği alanda iş gören yüklenicilerin gösterdiği veya göstermek durumunda
oldukları özen, yani “objektif özen”dir12. Bu konuda Ticaret Kanunu’nun
da 18.maddenin ikinci fıkrasındaki “basiretli bir iş adamı” unsurunun ve
tecrübeli ve uzman bir yüklenicinin davranış biçiminin ölçü alınması uygun düşecektir. Yüklenici tacir olup basiretli iş adamı gibi hareket etmek
zorunda bulunduğundan, onun, işçinin işverene gösterdiğinden daha
ağır bir özen borcu bulunmaktadır13. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun
9

10
11
12
13

Mustafa Reşit Karahasan, Mülkiyet Hukuku, İstanbul, İstanbul Matbaası, 1975, s.
1159: Yargıtay 4. HD. 26.5.1958, 1958/3887E. 1958/3655K.: “Davalı müteahhidin mesuliyeti BK. 356/1 yollaması ile 321. maddeye tabidir. 321. madde hükümlerinin BK.
96 hükümlerinin bir tatbik şeklinden ibaret bulunduğunu, yani iş sahibinin işçinin
veya müteahhidin kastını veya ihmalini veya dikkatsizliğini ispat etmesi kanuni
şartlardan olmayıp, iş sahibi sadece akde aykırı davranışı ve bundan belli bir zarar doğmuş olduğunu ispat etmekle mükellef olup, zararın herhangi bir kusurdan
doğmadığını ispat külfetinin yüklenici veya işçiye düştüğünü …”.
Haluk Tandoğan; Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 4.Baskı, Ankara, Vedat
Yayınları, 1985, s. 56.
Seliçi, a.g.e., s. 94.
Duman, a.g.e., s. 270.
Hasan Erman, Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, 2. Baskı, İstanbul, Der Yayınevi, 2007, s. 35-36; Cengiz Kostakoğlu; İçtihatlı İnşaat Hukuku ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri, İstanbul, 2005, Beta Yayınevi, s. 363-364;Kostakoğlu, a.g.e.,15.
HD. 05.10.1992 1992/956:”... Dava dışı üçüncü kişilerin, yapılan inşaatın bitişinde
bulunan evlerine verilen zarar için arsa sahipleri ve yükleniciler aleyhine açtıkları
davada, arsa sahiplerinin sözleşmenin 8.maddesine dayanarak yaptıkları savunma,
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9.10.1991 gün ve 340/467 sayılı kararında benzer şekilde; “yüklenici, bir
işi yüklenirken, kendi uzmanlığının ve parasal gücünün o iş için yeterli
olduğunu iyice tartmak ve bunlar yetersiz ise, sözleşmeyi yapmaktan
kaçınmak zorundadır. Aksi halde, özen borcuna aykırı davranmış olur
ve borçlu bundan sorumlu tutulur. Özen borcu, işin teslimine kadar devam eder” belirtmiştir.
Yüklenilen inşaatın ve/veya eserin meydana getirilişi de kanuna aykırı
olmamalıdır. Çünkü İmar Kanunu’nun 21.maddesine göre “Bu Kanunun
kapsamına giren bütün yapılar için 26. maddede belirtilen istisna dışında belediye veya valiliklerden (....) yapı ruhsatiyesi alınması mecburidir” denmek suretiyle istisnalar hariç, yapının kanuna uygun olması
ilgili merciden alınacak yapı ruhsatına uygun inşa ile mümkün kılınmıştır. Aksi durumda, İmar Kanunu’nun 32. maddesine göre, “(I) Bu Kanun
hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç; ruhsat
alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığı ilgili idarece tespiti, fenni mesulce (...) tespiti ve ihbarı veya herhangi bir şekilde bu duruma muttali olunması üzerine, belediye veya
valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit edilir.Yapı mühürlenerek inşaat derhal durdurulur. (IV) Ruhsata aykırılık olan yapıda, bu aykırılığın giderilmiş olduğu veya ruhsat alındığı ve yapının bu ruhsata uygunluğu, inceleme sonunda anlaşılırsa, mühür, belediye veya valilikçe kaldırılır ve inşaatın devamına izin verilir. (V) Aksi takdirde, ruhsat iptal
edilir, ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan bina, belediye encümeni
veya il idare kurulu kararını müteakip, belediye veya valilikçe yıktırılır
ve masrafı yapı sahibinden tahsil edilir”sayılı işlemler icra edilir. Ayrıca
bu tip durumlarda İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre para cezası yaptırımı uygulanacaktır. Tamamen veya kısmen kaçak yapılan yapı, kanuni
ve teknik olanaklar varsa öncelikle yüklenici tarafından; yüklenicinin bu
o davada yüklenici ve arsa sahiplerinin üçüncü kişiye karşı verilen zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olmaları nedeniyle önümüzdeki davada bağlayıcı
olmayıp, arsa sahiplerinin üçüncü kişilere yaptılları ödemenin geri istenmesine
engel değildir. Dosya kapsamına göre, zararın oluşumunda davacı arsa sahiplerinin kusurları olmadığı gibi, sözleşmenin 8/h maddesi gereğince, bu tür zararlardan yükleniciler sorumlu olduklarından, davacıların icra kanalıyla üçüncü kişilere
ödemek zorunda kaldıkları tüm miktarların davalılardan tahsiline karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile davanın kısmen kabul edilmesi doğru görülmemiş,
hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir...” ;Kostakoğlu, a.g.e.,HGK. 01.07.1992 T.
1992/15- 309 E. 1992/452 K. Sayılı Kararı:”... Arsanın kusurlu olması halinde veya
inşaatın yapılmasını tehlikeye koyacak bir halin varlığı ve bunların giderilmesi için
iş sahibinin uyarılması, müteahhidin özen borcu gereğidir...”;Kostakoğlu, a.g.e.,15.
HD. 09.12.1991 T. 1991/5449-5927 S. Kararı:”... İnşaatta çalışan müteahhide ait
işçinin kaza nedeniyle ölümünden, eser sözleşmesine ilişkin yasa hükümlerine ve
özen borcuna göre, yüklenici sorumludur...”;Kostakoğlu, a.g.e.,15. HD. 06.05.1992
T. 1990/597-1991/2285 S. Kararı:”... Müteahhidin inşaat yapacağı yeri incelemesi ve
varsa ayıbını iş sahibine ihbar etmesi, özen borcu gereğidir...”.
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yöndeki edimini yerine getirmemesi durumunda ve istekli olması halinde
arsa sahibi tarafından kanuna uygun hale getirilebilir. Bunun için onlara
mahkemece uygun süre ve yetki verilmelidir14.
İşin meydana getirilmesinde iş sahibinin, yüklenicinin niteliklerini
bilip bilmemesinin, yüklenicinin göstermesi gereken özene sirayetini değerlendirmemiz gerekmektedir. Bu durumun yükleniciye göstermesi gereken özeni azaltma şansı sunamaması gerekir; zira yükleniciye aralarında yapmış oldukları akit çerçevesince güvenen iş sahibinin, işin her
halükarda meydana getirilmesi için yükleniciten, konusunda uzman bir
yardımcıya başvurmasını isteme hakkı göz ardı edilmemelidir15. Gerek
Ticaret Kanunu’nda tacir sayılmaları ve gereklerini yerine getirmeleri lüzumu; gerekse Türk Borçlar Kanunu’nunda zikredildiği üzere “basiretli
bir yüklenicinin göstermesi gereken meslekî ve teknik kurallara uygun
davranış esas”ını gösterme gerekliliği, yüklenicinin inşaatı yüklenirken
bilgi ve uzmanlığının, beceri ve parasal gücünün yüklenilen işi yapmaya
yeterli olup olmadığını düşünmesini ve bu çerçevede hareket etmesini sonuçlar16. Dolayısıyla yüklenicinin önünde işi üstlenmesine mani olan bir
engel varsa bunu nazara alması ve eğer gerektiriyorsa sözleşme kurmaktan kaçınması gerekir17.
Özen borcunun gereklerinin ele alındığı pek çok karar bulunmakla
birlikte 15.HD. 10.2.2004 gün ve 3270/641 sayılı kararında şu şekilde örneklendirici şekilde bu gerekleri örnek kabilinden saymıştır: “Özen borcunun gereği olarak yüklenici; 1) Üzerine aldığı işi özenli yapmalıdır.
1415. HD. 3.3.2009, 6908/1163; Kostakoğlu, a.g.e., s. 366; 15. HD. 17.01.2001
2000/5569:”... Yüklenici, sözleşme eki olan avan projedeki yüzölçüme göre davacı
tarafın dairesini yapıp teslim etmek yükümlülüğü altındadır, imar mevzuatı buna
engel ise yüklenicinin bunu derhal arsa sahiplerine bildirmesi ve iradelerini istihsal
etmesi gerekir. Aksi takdirde bunun sonuçlarına katlanmak ve eksik iş niteliğindeki
zararları karşılamak zorundadır...”.
15 Zarife Şenocak, Eser Sözleşmesinde Ayıbın Giderilmesini İsteme Hakkı, Ankara,
Turhan Yayınevi, 2002, s. 28; Şenol Turut, Vergisel ve Hukuki Boyutlarıyla Arsa
Karşılığı İnşaat İşleri, Ankara, Yaklaşım Yayınevi, 2009, s. 67; Turan Şahin, Eser
Sözleşmelerinde Yüklenicinin Teslim Borcunu İfada Temerrüdü, Ankara, Seçkin
Yayınevi, 2012, s. 107; Duman, a.g.e., s. 271.
16 Duman, a.g.e., s. 272; HGK 30.09.1991, 373/533: “Yüklenici kural olarak işin
görülmesi ve tesliminde işçiye göre daha yüksek bir özen göstermelidir. Yüklenici,
bir işi yüklenirken, kendi uzmanlığının ve parasal gücünün o iş için yeterli olduğunu
iyice tartmak ve bunlar yetersiz ise sözleşmeyi yapmaktan kaçınmak zorundadır.
Aksi halde özen borcuna aykırı davranmış olur ve bundan dolayı sorumlu tutulur.
Özen borcu hazırlık çalışmalarından eserin teslimine kadar devam eder…”.
17 Duman, a.g.e., s. 273; 15. HD. 13.11.2006, 5256/6439: “Yüklenici eseri, iş sahibinin
yararına olacak biçimde amacına uygun ve özenle meydana getirmekle yükümlüdür.
Örneğin, eser sözleşmesinde geminin yat haline dönüştürülmesi amaçlandığına
göre, işçinin uzmanı sayılan ve basiretli tacir gibi davranmak zorunda olan yüklenici
edimi amacına uygun olarak gerçekleştirmek zorundadır”.
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2) İş sahibinin haklı çıkarlarını gözetmelidir. 3) Eserin tam ve zamanında yerine getirilmesini geciktirecek veya tehlikeye düşürecek veya
eserin maliyetini önemli ölçüde arttıracak olağanüstü durumları derhal
iş sahibine bildirmelidir. 4) Eserin kullanımı veya iş sahibinin talimatları konusunda iş sahibini aydınlatmalıdır. 5) İş sahibine zarar verecek
her türlüdavranıştan kaçınmalıdır. 6) İş sahibi tarafından verilen malzemeyi özenle kullanmalı ve korumalıdır. 7) Eserin montajı sırasında
ortaya çıkacak durumları iş sahibine derhal haber vermeden imalata
girişmemelidir18.
Yüklenicinin özen sorumluluğunun sınırını nasıl çizmek gerekir? Kanunun lafzında yer aldığı şekliyle “benzer alandaki işleri üstlenen basiretli bir yüklenicinin göstermesi gereken meslekî ve teknik kurallara
uygun davranışı”daraltmak yahut genişletmek mümkün olabilir mi? Bu
konu hakkında doktrinde yer alan bir görüşe19 göre, yüklenicinin özen
sorumluluğunu yapılan sözleşme hükümleri uyarınca daraltmaya yahut
iradeler çerçevesinde bu sorumluluğu genişletmeye bir engel bulunmamaktadır.
Yüklenicinin sorumluluğunun temelini oluşturan özen borcu ne zamandan itibaren başlar ne zamana kadar süreceği sorusuna da bir yanıt
bulmak gereklidir. Yargıtay bu konudaki görüşünü 15.HD. 3.4.1996 gün
ve 1531/1892 sayılı kararında eski Borçlar Kanunu’nun 356.maddesinde
yer alan özen borcunun başlama anının “sözleşmenin yapıldığı andan
itibaren başlar, işin eksiksiz ve ayıpsız tamamlanması anına”kadar süreceği şeklinde belirtmiştir20.
Özen borcunun önemi ve kapsamını İlker Hasan Duman’ın İnşaat Hukuku adlı kitabında yer verdiği örneklerle son kez detaylandıracak olursak; “olanaklarının üzerinde bir iş için sözleşme yapan ve ifayı hiç veya
gereği gibi yerine getirmeyen yüklenici, özen borcunu yetine getirmemiş olmaktan; kendisine ısmarlanan eserin iş sahibinin beklentilerine
uygun olarak gerçekleşmesi için gerekli olan ön koşulların bulunup bulunmadığını öncelikle araştırmaması ve buna göre bilgileri vermemesinden ötürü; imar planının uygun olmadığını bilmesine karşın sözleşmeyi yapan yüklenici başlangıçta taşıdığı olanaksızlık nedeni işe sözleşmenin geçersiz kılınmasından; yüklenicinin işin devamı boyunca,
arazide her türlü zararı engellemek amacıyla gereken önlemleri bizzat
almaması veya işin sahibini uyararak önlemler alınmasını sağlamamasından; yüklenicinin özen borcunun gereği olarak iş sahibinin mal18 Duman, a.g.e., s. 272.
19 Herman Becker; Borçlar Kanunu Şerhi (Çeviren: Suat Dura), Yargıtay Yayınları No. 24,
1993.
20 Duman, a.g.e., s. 273.
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varlığı veya servetini ya da yatırımlarının gelişmesini tehlikeye sokabilecek rizikolara girişmekten kaçınmamasından, aralarında kurulmuş
bulunan ilişkinin her aşamasında iş sahibinin yararlarını kollamaması
nedeninden; yüklenicinin eserin veya malzemenin ya da başkalarının
can ve mal varlıklarının tehlikeye düşmemesi için gerekli önlemi almamasından” dolayı sorumluluğu doğacaktır21.
Özen Borcunun Genel İlkeleri
A. Özen Borcu Objektif Biçimde Değerlendirilir
Özen borcundan kaynaklı sorumluluğun belirlenmesinde, benzer alandaki işleri üstlenen, hayatın olağan akışındaki makul, basiretli ve dürüst
bir yüklenicinin gösterdiği dikkatle mesleki ve teknik kurallara uygun düşen davranış esas alınmaktadır22. Ayrıca meslek odalarının yayınladıkları
kurallar, yayınladıkları an itibariyle bilinen teknik kurallar haline gelirler23.
Özen borcunun objektif olarak değerlendirilmesiyle birlikte, yüklenicinin mali bakımdan zor duruma düştüğü yahut işin gerektirdiği ileri teknoloji veya mesleki bilgiye sahip olmadığı için işi vaktinde yapamadığı veya
bozuk yaptığı hallerde, bu durumları öngöremediği ve öngörememekte
haklı nedenlerinin bulunduğu yahut bu yetersizlikleri/halleri iş sahibinin
de sözleşmeyi kurarken bildiğini/bilmesi gerektiği (yani kusursuz ve iyiniyetli) iddiaları nazara alınmayacaktır24.
Daha önce de yüklenicinin kusurlu sorumluluğunun tarafların anlaşmasıyla daha da ağırlaştırılabileceğini veya hafifletilebileceğini belirtmiştik. Yüklenicinin kendi eyleminden kaynaklanan durumlarda sorumluluğunun belirlenmesinde TBK. m. 115; kullandığı yardımcı kişilere ait
kişilerin eyleminden kaynaklanan durumlarda sorumluluğun belirlenmesindeyse TBK. m. 116’daki kurallar uygulanacaktır25.
B. Özenin Ölçüsü Sözleşmeye Göre Belirlenmelidir
Yüklenicinin göstermesi gereken özenin ölçüsü öncelikle iş sahibiyle
aralarında akdetmiş oldukları sözleşme ile belirlenecektir. Buna göre gösterimi istenen özenin derecesinin daha önce de belirttiğimiz görüşler ve
21 Duman, a.g.e., s. 273-274.
22 Duman, a.g.e., s. 276.
23 Duman, a.g.e., s. 276; Fikret Eren, İnşaat Sözleşmeleri, Ankara, BTHAE Yayını, 1996,
s. 74-75.
24 Öz, a.g.e., s. 107; Duman, a.g.e., s. 277.
25 Kenan Tunçomağ, Borçlar Hukuku Dersleri, Özel Borç İlişkileri, İstanbul, Beta
Yayınevi, 1974, s. 509-510; Cevdet Yavuz; Borçlar Hukuku Dersleri, 2. Baskı, İstanbul,
Beta Yayınevi, 2001, s. 273; Aydın Zevkliler; Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri,
Ankara, Turhan Yayınevi, 1998, s. 335; Karahasan, a.g.e.,s. 96 vd.
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mahkeme kanaatleri uyarınca hafifletilmesi yahut ağırlaştırılması mümkündür.Ancak genel olarak yüklenici, Türk Borçlar Kanunu’nun 471.
maddesinde“benzer alandaki işleri üstlenen basiretli bir yüklenicinin
göstermesi gereken meslekî ve teknik kurallara uygun davranış” sözü
edilen özen temelinde uygun davranmalıdır26. Sözleşmeyle belirlenmemesi halinde yüklenicinin göstermesi gereken özene bu madde hükmü ölçü
oluşturmaktadır.
C. Yüklenici Daha Önce Uygulanmamış, Risk Barındıran Bir Sistemi Uygulamamalı
Yüklenici bir eseri oluştururken, oluşturulma anında mevcut olan ve
bilinen teknik kurallara uymalı, bu kurallar temelinde eseri meydana
getirmelidir27. Teknik kurallarsa doktrinde şu şekilde tanımlanmaktadır28: “Tekniğin genel kabul görmüş kuralları, bir eserin tasarlanması ve meydana getirilmesinde kullanılan teknik kurallar olup, bilimsel
çevrelerde teorik açıdan doğruluğu sabit ve kabul edilmiş olan ve bu
kuralları uygulamaya yetkili, en yeni bilgilerle donatılmış teknik elemanlar tarafından bilinen ve de (süreklilik taşıyan uygulamadan doğan) tecrübeye göre teknik açıdan elverişli, uygun ve gerekli görülen
kurallardır”. Bu tanıma göre teknik kurallar zamanla bilimsel çevrelerde
teorik olarak kabul edilen kurallar olduğundan yaşanan ve geçen zamana,
kimi zaman yetersizliğe ve ihtiyaçlara göre bu kuralların değişebileceği
göz ardı edilmemelidir. Örnek verecek olursak, yapımına başlanan bir inşaatta geçen süre boyunca yeni uygulanmaya başlayan bir teknikten yoksun olarak inşa edilmesi ve iş sahibinin ihtiyacını sözleşme kapsamında
karşılayamaması durumunda sorumlu yüklenici olacaktır. Doktrinde de
belirtildiği üzere yapımına başlanan inşaatta başlangıçta uygulanan tekniğin genel kabul görmüş kurallara aykırı veya yetersiz olmasının riskini iş
sahibi değil, eserin kusursuz olmasını borçlanan yüklenici taşımalıdır29.
26 Fahrettin Aral, Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, 5. Baskı, Ankara, Yetkin
Yayınevi, 2003, s. 350; İzzet Karataş, Eser (İnşaat) Yapım Sözleşmeleri, Ankara,
Adalet Yayınevi, 2004, s. 101; Nafiz Erdem, Türk Borçlar Kanunu Şerhi ve Davaları,
Adana, Yarıaçık Cezaevi Matbaası, 1990, s. 41; Senai Olgaç, Kazai ve İlmi İçtihatlarla
Borçlar Kanunu, C. III, Ankara, Olgaç Matbaası, 1969, s. 893; Duman, a.g.e., s. 278.
27 Eren, a.g.e., s. 74: “Bilinen teknik kural derken; bilim ve uzman çevrelerce teorik
yönden doğruluğu kabul edilen ve uzman meslek adamlarının büyük çoğunluğu
tarafından denenip uygulanan tüm kurallar anlaşılmalıdır. Bir kuralın teknik kural
kabul edilmesi için, bunun herkes tarafından itirazsız uygulanması ve yazılı olması
zorunlu değildir. Söz konusu kuralın bilim ve uygulamada genel kabul görmesi
yeterlidir. Ancak, geniş bir meslek çevresi tarafından uygulanmakla birlikte gerekli
standarttan sapan bir kural veya bilimin son kabulüne uymakla birlikte henüz
başarılı bir uygulama bulmayan bir kural ya da teknik kurallar karşısında eskiyen
kurallar, teknik kural olarak tanınmaz.” ; Duman, a.g.e., s. 278.
28 Duman, a.g.e., s. 278.
29 Duman, a.g.e., s. 279.
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D. Yüklenici Yeterli Derecede Mesleki Bilgiye Sahip Olmalı
Özen borcunun bir uzantısı olarak, yüklenici işi alırken, bu işin üstesinden gelebilecek bilgi ve beceri, araç-gereç v.b. olanaklara sahip olup
olmadığını, ayrıca işin görülebilmesi için gerekli ön işlem ve hazırlıkların (örneğin plan ve projelerin) tamamlanıp tamamlanmadığını ve gerekli
malzeme stokunun bulunup bulunmadığını bildirmelidir30.
Bu çerçevede, yapımı istenen inşaat için gereken koşulların yerine
getirilip getirilmediğini (örneğin; iş sahibinin verdiği hesap ve planların
doğruluğunu, gösterilen yerin işe elverişliliğini, verilen malzemenin kullanabilirliğini, herhangi cins ya da yapay taşın kullanılmasının belirli bir
amaç için mesleki yönden uygunluğunu, uygulanması istenen renk boya
için kullanılabilirliğini…) incelemek, gereken koruma önlemlerini almak
(örneğin; heyelanı önlemek için inşaat yerinde gerekli olan su boşalmasını yapmak ve denenmiş yapı kullanılabilirken iş sahibinin, izni olmadan
henüz denenmesini başarı ile atlatmamış bir yapılışı seçmemekle) zorundadır31.
E. Yüklenici Araştırma, İnceleme ve Bildirme Yükümüne Riayet
Etmeli
İnşaatın meydana getirilmesi için gereken koşulların mevcut olup olmadığını, örneğin iş sahibinin verdiği hesapların planın teknik yönden
doğru olup olmadığını, arazinin inşaata elverişli ve malzemenin kullanılabilir durumda bulunup bulunmadığını araştırmak, denenmiş bir inşaat
tarzı varken, iş sahibinden izinsiz, daha önce denenmemiş bir inşa tarzını
kullanmamak yüklenicinin özen borcundan kaynaklanmaktadır32.
Eğer tüm inşaat planı ve gider tahminleri teknik yönden yanlışsa, iş
sahibinin rızası mevcudiyetinde dahi, doğan zarardan yüklenici sorumludur; yüklenici bu durumda, ancak bizzat iş sahibinin o konuda teknik
bilgi sahibi olduğunu veya o konuda yetkili birinden teknik bilgi aldığını
ve kendisini uyarmalarına rağmen, kendi sisteminin uygulanmasında ısrar ettiğini kanıtlayarak sorumluluktan kurtulabilir33.
30 Dayınlarlı, a.g.e., s. 31-32; Becker, a.g.e., s. 598; Duman, a.g.e., s. 280.
31 Becker, a.g.e., s. 598; Duman, a.g.e., s. 280; 15. HD. 6.3.2003, 4955/1115: “İnşaat
sözleşmesine göre, yüklenici davalı, temel ruhsatının alınmasından başlayarak
en çok... ay içinde inşaatı tamamlayıp,davacılara kararlaştırılan paylaşıma göre
davacıların taşınmazlarını teslim etmeyi ve fakat bu süre içinde teslim edilmemesi
durumunda ise her dairenin aylık kira getirisinin iki katını davacılara ödemeyi
yüklenmiştir. Birim ve teslim tarihi… ise de, işin tesliminin gecikmesinde haklı
nedenler etkili olmuş ise bu nedenlerin haklı kıldığı gecikme süresinin de eklenmesi
gerekir. Somut olayda, davalı yüklenicin yaptığı 706 m² büyüklüğündeki sözleşme
dışı inşaat işi, işin gecikmesine haklı neden olarak kabul edilebilir. Belirtilen haklı
nedenin, üç aylık ek süre verilmesini gerektirdiği bilirkişilerce saptandığına, kabul
edilmelidir…”.
32 Duman, a.g.e., s. 281.
33 Tunçomağ, a.g.e., s. 509; Duman, a.g.e., s. 281.
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Aynı şekilde inşaat yeriyle de ilgili olarak iş sahibince önceden yaptırılmış olan zemin fizibilite raporlarının fenne ve gerçeğe uygun olup olmadığının yüklenici tarafından incelenmesi ve varsa hata ve eksiklerin iş
sahibine duyurulması özen borcunun gereğidir34.
III. Yüklenicinin Özen Borcunun Görünümleri
A. Yüklenicinin İnşaatta Kullandığı Malzemeye İlişkin Özen Borcu
Malzemeye ilişkin özen borcuna dair açıklamalara geçmeden evvel 818
sayılı Borçlar Kanunu ile 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda yüklenicinin inşaatta kullandığı malzemeye ilişkin özen borcunun dayanaklarını
ele almanın faydalı olacağı inancındayım. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun
357. maddesinde, “(I) Yüklenici, imal ettiği şeyde kullandığı malzemenin iyi cinsten olmamasından dolayı iş sahibine karşı mesul ve bu hususta bayi gibi mütekeffildir. (II) Malzeme iş sahibi tarafından verilmiş
ise, yüklenici, onları lâyik olan bütün ihtimam ile kullanmak ve bundan
dolayı hesap vermek ve artanı iade etmekle mükelleftir. (III) İş devam
ettiği sırada, iş sahibinin, verdiği malzemenin veya gösterdiği arsanın
kusurlu olduğu anlaşılır yahut imalâtın noktası noktasına muntazaman icrasını tehlikeye koyacak diğer bir hal hadis olursa yüklenici, iş
sahibini bundan derhal haberdar etmeğe mecbur aksi takdirde bunların neticelerini tahammül etmekle mükelleftir” şeklinde düzenlenirken;
yeni Borçlar Kanunu’nun 472. maddesinde, “(I) Malzeme yüklenici tarafından sağlanmışsa yüklenici, bu malzemenin ayıplı olması yüzünden
iş sahibine karşı, satıcı gibi sorumludur. (II) Malzeme iş sahibi tarafından sağlanmışsa yüklenici, onları gereken özeni göstererek kullanmakla ve bundan dolayı hesap ve artanı geri vermekle yükümlüdür.
(III) Eser meydana getirilirken, iş sahibinin sağladığı malzemenin veya
eserin yapılması için gösterdiği yerin ayıplı olduğu anlaşılır veya eserin
gereği gibi ya da zamanında meydana getirilmesini tehlikeye düşürecek başka bir durum ortaya çıkarsa, yüklenici bu durumu hemen iş sahibine bildirmek zorundadır; bildirmezse bundan doğacak sonuçlardan
34 Cengiz Kostakoğlu, a.g.e., s. 434; Karahasan, a.g.e., s. 91; Dayınlarlı, a.g.e., s. 20;
Duman, a.g.e., s. 281-282; 15. HD. 29.12.1992, 4511/5021: “Arsa sahibi, ruhsatsız
olarak inşaata başlamasını yükleniciten isteyemez ve onu zorlayamaz. Yüklenici de
ruhsatsız olarak inşaata başlayamaz. İnşaatın kaçak yapılması durumunda, ifa var
denilemez. Kaçak veya ruhsata aykırı bina veya bağımsız bölümlerin, yasalar önünde
ekonomik değeri yoktur. Yerel yönetimlerin, encümenlerin yıkım kararına rağmen,
bu kararları yerine getirmemeleri, hiç kimseye bir hak bahşetmez. Bina sahibi,
mahkemede yıkım davası açarak, alacağı ilamı icra müdürlüğü kanalıyla yerine
getirebilir. Yasanın yıkılmasını emrettiği bir bina veya bölüm üzerinde tarafların
korunmaya değer bir hakkı olamaz. Bu nedenle, eksik ve ayıplı işler bedeli ile fazla
işler bedeli, tescil ve mülkiyetinin tespiti davaları açılamaz. Yüklenici, imar duru
ile örtüşen sözleşme uyarınca yasal bina yapma yükümlülüğü altına girdiğinden,
böyle bir inşaatı yapmakta gecikmesi durumunda, arsa sahibi yıkım dışında sadece
gecikmeden dolayı, gecikme tazminatı (kira kaybı) isteyebilir…”.
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sorumlu olur” şeklinde yer almıştır. Değişen maddeye ilk bakışta dilin sadeleşmesinin yanında “…malzemenin iyi cinsten olmamasından dolayı
iş sahibine karşı mesul ve bu hususta bayi gibi mütekeffildir” şeklindeki
ibare, Tasarıda “…bu malzemenin ayıplı olması yüzünden iş sahibine
karşı, satıcı gibi sorumludur” şekline dönüştürülmesi dikkat çekmiştir.
Bu değişiklikle birlikte yüklenicinin, kendisi tarafından sağlanan malzeme bakımından, zapttan sorumluluğunun değil, ayıptan sorumluluğunun
söz konusu olduğu, fıkrada duraksamaya yer bırakmayacak biçimde belirtilmiştir. Maddenin birinci fıkrasından doğan sorumluluk yüklenicinin
sağladığı malzemedeki kusurlara ilişkindir35. Gerçekten de, madde gerekçesinde belirtildiği üzere, genellikle ayıplı eserde kullanılan malzeme
üzerinde bir üçüncü kişinin üstün hak ileri sürerek, bu malzemenin eserden sökülüp kendisine verilemesini istemesi “yaratılan değerin korunması ilkesi”ne aykırı olduğu gibi, burada mesela satış sözleşmesinde tam
zapt halinde, sözleşmenin kendiliğinden sona ermesine ilişkin Tasarının
216’ncı maddesinin uygulanması, fıkrada yapılan düzenlemenin amacıyla
bağdaşmayacaktır. Bu nedenle, ayıplı eserde kullanılan malzeme üzerinde bir üçüncü kişinin özel hukuktan doğan bir üstün hakka sahip olması durumunda, genel hükümlerin uygulanması söz konusu olacaktır.
Maddenin ikinci fıkrasında, malzemenin iş sahibi tarafından sağlanması
durumunda yüklenicinin, onları gereken özeni göstererek kullanmak ve
bundan dolayı hesap vermekle yükümlü olduğu gibi, eserin meydana getirilmesinde kullanılmayan, başka bir ifadeyle artan malzemeyi de geri
vermekle yükümlü olduğu belirtilmiştir. Maddenin düzenlenmesinde,
kaynak İsviçre Borçlar Kanunu’nun 365’nci göz önünde tutulmuştur36.
Tüm bu giriş kısmından sonra içerik olarak başlıkta belirtildiği üzere
yüklenicinin malzemeye ilişkin özen sorumluluğunu irdelemeye malzemenin tanımıyla başlamanın mantıklı olacağı kanaatindeyim. Malzemeyi, en
basit haliyle, yüklenicinin inşaatı meydana getirmede kullandığı fiziksel
şeyler şeklinde tanımlanabilir37. Eser tamamlandıktan sonra bünyesinde
kalacak olan taş, kum, çakıl, çimento, inşaat demiri, doğramalar, pencereler, elektrik ve su boruları gibi maddeler malzeme niteliğini taşır38.
Araç ve gereçler, inşaatın yapımı için kullanılan malzemeler ayrı değerlendirilir39. Araç ve gereçler, bir bütün halinde tamamlanmış olan eserden
sökülerek, yükleniciçe alınıp götürülebilen şeylerdir40. İş yapılırken kullaDuman, a.g.e., s. 327.
Türk Borçlar Kanunu Tasarısı Madde Gerekçeleri’nden derlenmiştir.
Aral, a.g.e., s. 333; Baygın, a.g.e., s. 23; Karataş, a.g.e., s. 92.
Özgür Katip Kaya, Arsa Payı Karşılığı Kat Yapımı Sözleşmesi, İstanbul, Kastaş
Yayınevi, 1993, s. 52.
39 Kaya, a.g.e., s. 51.
40 Erman, a.g.e., s. 37; Kaya, a.g.e., s. 51.

35
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37
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nılan inşaat makineleri, motorlar, beton kalıpları, vinçler, iskeleler, hafriyat, enerji hatları, barakalar, geçici köprü ve yollar gibi şeyler eserden ayrı
olmalarından ötürü araç-gereç niteliğini taşır41.
Doktrinde bazı yazarlar42, eser sözleşmesinde malzeme sağlama borcunu düzenleyen olan eski Borçlar Kanununun 357’inci (TBK. 472.) maddesinde malzemenin kimin tarafından sağlanacağının açıkça belirtilmiş
olmadığı gerekçesiyle, sözü edilen hükümden, bir anlaşma bulunmadığı
takdirde malzemenin iş sahibi (arsa sahibi) tarafından sağlanması gerektiği sonucunu çıkarmışlardır. Doktrinde bu görüşün müdavimlerine göre,
yüklenicinin araç-gereç ve malzemeyi temin etmeyi üstlenmiş olduğu eser
sözleşmesi, “eser teslim sözleşmesi” niteliğine sahip olur. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinde inşaatta kullanılacak malzemenin yüklenici
tarafından sağlanması gerektiğine dair ayrıca bir görüş de mevcuttur43.
Doktrindeki diğer bazı yazarlar ise44, eski Borçlar Kanunu madde 357.
(TBK. 472) hükmünde, malzeme sağlama borcunun sözleşmenin taraflarından birisine yükletilmiş olmadığını, bu nedenle, malzemeyi kimin sağlayacağını tarafların sözleşme ile serbestçe belirleyebileceklerini savunmaktadır.
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesiyle yüklenici sadece bağımsız bölüm inşa etme yükümü altına girmez; aynı zamanda inşa ettiği bölümü
arsa sahibine teslim borcu altına da girer. Kanaatimize göre arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi eser teslim sözleşmesinin özelliklerini taşımaktadır. Dolayısıyla, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde, aksi açıkça kararlaştırılmadıkça, tıpkı eser sözleşmesindeki gibi, inşa işinin yapılması
için gerekli olan malzemeyi kural olarak yüklenicinin karşılayacağını kabul etmek daha tutarlı gözükmektedir45. Uygulamada da istisnalar dışında, inşaatın yapımı için gereken araç-gereç ve malzemenin yüklenicilerce
temin edildiği yoğun bir şekilde gözlemlenmektedir.

41 Kaya, a.g.e., s. 51.
42 Aral, a.g.e., s. 333; Eren, a.g.e., s. 69.
43 Erman, a.g.e., s. 37; Turgut Uygur, Açıklamalı-İçtihatlı İnşaat Hukuku, Ankara,
Adalet Matbaacılık, 1993, s. 161; 15. HD. 20. 05. 1985, 4396/1727:“Sözleşmede inşaat
ruhsatının davalı tarafından alınacağına ilişkin bir açıklama yoksa, bu görevarsa
sahibine aittir. İnşaat ruhsatını almayan arsa sahibi kusurlu olduğu gibi, eBK. m.357
(TBK. m. 472) gereğince uyarma görevini yerine getirmeyen yüklenici de kusurludur”.
44 Karataş, a.g.e., s. 92.
45 Baygın, a.g.e., s. 22; Bilge, a.g.e., s. 250; Dayınlarlı, a.g.e., s. 45; Erman, a.g.e., s.
36-37; Kaya, a.g.e., s. 51; Öz, a.g.e., s. 108; Ayhan Uçar, İstisna Sözleşmesinde
Müteahhidin Ayıba Karşı Tekeffül Borcu, Ankara, Seçkin Yayınevi, 2003, s. 245;
Aydın Zevkliler, Ayşe Havutçu, Damla Gürpınar, Şeref Ertaş, Borçlar Hukuku Özel
Borç İlişkileri, 9. Baskı, Ankara, Turhan Yayınevi, 2007 s. 315.
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Yüklenicinin özen borcunun yine bir uzantısı olarak, sağlayacağı
araç-gereç ve malzemenin, iyi cinsten, ayıpsız, inşaatın niteliğine uygun
düşecek şekilde ve yeterli miktarda olması şarttır46. Sağlanan malzeme
yapılması planlanan inşaatın sözleşmede belirtilen niteliklerini gereği gibi
yerine getirebilecek ölçüde ve uygunlukta seçilmiş olmalıdır47. İyi cins ve
ayıpsız malzeme, doktrindeki örneklerinin kesişmelerinden elde edebildiğimiz haliyle, sözleşme ile vaat edilen veya işin niteliği gereği eserin sözleşmeye uygun olarak inşa edilebilmesi için dürüstlük kuralına göre beklenen özellikleri taşımakta olan malzemedir48. İyi cins malzemeden, aksi
sözleşmeden açıkça belirtilmiş olmadıkça, eserin kararlaştırılan şekilde
ortaya çıkarılması için gereken orta kalitedeki malzeme anlaşılmalıdır49.
Çıkacak bir uyuşmazlıkta malzemenin iyi/kaliteli olması durumu iyiniyet
kuralları çerçevesinde şekillenecektir50. Ayrıca yüklenicinin malzemedeki
ayıp nedeniyle doğacak sorumluluğu ancak malzemeyi seçmede kusurluysa uygulanacaktır51. Yüklenicinin, yapacağı iş bakımından malzemenin
uygunluğunu test etmesi, elverişliliğini araştırması ve hatta durum gerektirdiği takdirde laboratuarda incelettirmesi gerekmektedir52. Malzemedeki ayıp nedeniyle yüklenicinin uygulanacak hukuk doktrince şekillenmiştir. Doktrindeki baskın görüşe göre, yüklenicinin sağladığı malzemenin
46 Aral, a.g.e., s. 334; Şakir Berki, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Ankara, A. Ü. Hukuk
Fakültesi Yayınları, 1973 s. 144; Dayınlarlı, a.g.e., s 45; Eren, a.g.e., s. 69; Karataş,
a.g.e., s. 93; Hüseyin Hatemi/ Rona Serozan/ Abdulkadir Arpacı, Borçlar Hukuku Özel
Bölüm, İstanbul, Filiz Yayınevi, 1992, s. 358 ve 362; Öz, a.g.e., s. 109; Kaya, a.g.e.,
s. 52; Zevkliler, a.g.e., (Özel Borç İlişkileri), s. 337; Uygur, a.g.e., s. 165; 15. HD.
28.05.1992 5424/2892:“...BK. m. 357/I uyarınca yüklenici imal ettiği şeyde, kullandığı
malzemenin iyi cinsten olmamasından dolayı iş sahibine karşı sorumludur. Yine BK.
m. 357/III gereğince, iş sahibinin verdiği malzemenin kusurşu olduğu anlaşıldığında,
yüklenici bundan iş sahibini derhal haberdar etmeye mecbur olup, aksi takdirde
bunların sonucuna katlanmak zorundadır. Somut olayımızda, yüklenici kendisine
düşen bu yükümlülüklerini yerine getirmemiş, BK. m. 360/I uyarınca iş sahibi, yapılan
şeyin, işin kabule icbar edilemeyecek derecede kusurlu veya mulavele şartlarına
aykırı olması durumunda o şeyi kabulden imtina edebileceği kuralından hareketle,
yola çekilen ihtilaf konusu stablize malzemenin kaldırılmasını yükleniciden istemiş,
böylece eserin o bölümünü haklı olarak kabul etmemiştir. Yukarısa açıklanan
nedenler karşısında davanın reddi gerekirken, uygun olmayan gerekçelerle kısmen
kabulü usul ve yasaya aykırı olup karar bozulmalıdır“.
47 15. HD. 19.6.2003, 5769/3338: “Yüklenicinin imal olunacak şeyi bir başkasına
yaptırması olanaklı ise de bur durum yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Yüklenicinin işte iyi cins malzeme kullanarak yapımını yüklendiği iş amacına, fen ve
sanat kurallarına uygun imal ile teslim etmesi Yasanın 472. maddesi gereğidir. Davalı
yüklenici deneyimsiz olduğu işteki ortaya çıkan arızalardan ve idare zararından
sorumluluğunu kabul ettiğine göre artık ayrı bir kusur incelemesi gerekmez…”.
48 Aral, a.g.e., s. 334; Eren, a.g.e., s. 69; Erman, a.g.e., s. 37.
49 Aral, a.g.e., s. 334; Eren, a.g.e., s. 70.
50 Aral, a.g.e., s. 346; Eren, a.g.e., s. 69-70; Becker, a.g.e., s. 603.
51 Duman, a.g.e., s. 325.
52 Olgaç, a.g.e., s. 899; Lütfi Dalamanlı, Borçlar Kanunu Şerhi, C. II., Ankara, Ünal
Matbaası, 1971, s. 606.
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ayıplı olması nedeniyle eserin ayıplı olduğu hallerde satım sözleşmesindeki ayıba karşı ve zapta karşı tekeffül kuralları uygulanmalıdır53. Yüklenicinin sağladığı malzemede bir ayıp bulunmamasına rağmen yapılacak işe
elverişli olmaması veya işin yürütülmemesi ya da hatalı hesaplara dayanması ve sair sebepler dolayısıyla yapıda meydana gelen bozukluklar için
Borçlar Kanunu m.472 hükümleri tatbik edilecektir54. Bu görüşe muhalif
olarak doktrinde Tandoğan55, Türk Borçlar Kanunu m. 472/I’deki satış
sözleşmesine yapılan atfın Türk Borçlar Kanunu m.475’de yer alan işsahibinin seçimlik haklarına başvurmasının önünde engel olmayacağını
belirtmiştir.
İşsahibi yapılması planlanan inşaat için elverişli olmayan bir malzeme
türün kullanılmasında yüklenicinin aksi yönde kanaat açıklamasına rağmen ısrarcı olursa, artık bu durumda yüklenicinin sağladığı/sağlayacağı
garanti yükü ortadan kalkar56 ve hakkıdında Türk Borçlar Kanunu’nun
483/II hükmü, “Eserin işsahibince verilen malzeme veya gösterilen arsanın ayıbı veya işsahibinin talimatına uygun yapılması yüzünden yok
olması durumunda yüklenici, doğabilecek olumsuz sonuçları zamanında bildirmişse, yaptığı işin değerini ve bu değere girmeyen giderlerinin
ödenmesini isteyebilir. İşsahibinin kusuru varsa, yüklenicinin ayrıca
zararının giderilmesini de isteme hakkı vardır” uygulama sahası bulacak ve dolayısıyla yüklenici yaptığı işin değerini ve giderlerini isteyebilecektir57.
Gauch ise, TBK. m. 472/I’deki yollamanın sadece zapta karşı tekeffüle
ilişkin olduğunu, ayıba karşı tekeffül bakımından TBK. m. 475’deki hükümlerin uygulanması gerektiğini ve bunun maddenin tarihi gelişimine
53 Tandoğan, a.g.e., s. 107; Seliçi, a.g.e., s. 99; Dr. H. Oser/ Dr. W. Schönenberger (Çvr.:
Recai Seçkin), Borçlar Kanunu, Ankara, Adalet Bakanlığı Yayınları, 1950, s. 273.
54 Erman, a.g.e., s. 38; Uygur, a.g.e., s. 163; 15. HD., 05.10.1998 383/3133:“Taraflar
arasında düzenlenen sözleşmenin üçüncü maddesine göre yapıda kullanılacak
malzeme iş sahibine aittir. Bu durumda davacı malzemesini önceden hazırlamak
zorunda olduğundan, malzemelerde meydana gelen fiyatartışlarından davalı
sorumlu tutlamaz. Sadece işçilik olarak ödediği fazla işçilik fiyat isteminde haklıdır.
O halde mahkemece bilirkişilerin hesapladığı işçilik fiyat farklarına hükmedilmesi
gerekirken, malzeme fiyatlarındaki artışı da kapsayacak şekilde fazla hüküm
kurulması doğru görülmemiştir“.
55 Tandoğan, a.g.e., s. 107.
56 15. HD. 28. 12. 2004, 2426/6805: “Kural olarak işinin ehli ve konusunun uzmanı olan
yüklenicinin basiretli bir tacir gibi eseri teknik ve sanat kurallarına göre meydana
getirmeyi üstlendiği kabul edilir. TBK 472/son maddesi uyarınca iş sahibinin verdiği
malzemenin kusuru olması ya da bu veya işsahibinin zarara uğramasına neden
olacak halin varlığında bunların giderilmesi için işsahibini uyarma görevi yükleniciye
aittir. Aksi takdirde uyarı görevini yerine getirmeyen yüklenici bunun sonuçlarına
katlanmak zorundadır…”.
57 Tandoğan, a.g.e., s. 107.
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daha uygun olduğunu; aksi takdirde malzemedeki ayıpla eserdeki ayıbın
farklı tutulmasının karışıklıklara yol açacağını belirtmektedir58.
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi eser sözleşmesiyle, satım sözleşmesinin birleşmesinden oluşan karma tipli bir sözleşme olduğundan, eser
sözleşmesi ve satım sözleşmesi hükümlerini ve sonuçlarını bu sözleşmeye
uygulamak gerekecektir. Dolayısıyla yüklenici, arsa payı karşılığı inşaat
sözleşmesiyle üstlendiği borcu ifa ederken kullandığı malzemenin kaliteli olmamasından veya malzemenin maddi yahut hukuki nitelikte ayıp
bulundurmasından eser sözleşmesinden kaynaklı ayıba karşı tekeffül hükümleri; satım sözleşmesi kapsamındaysa zapta karşı tekeffül hükümleri
uyarınca sorumlu olacaktır.
Kanunda verilen seçim hakkı dolayısıyla sözleşmeyle bağımsız bölüm
inşasında kullanılacak malzemenin arsa sahibi tarafından temin edileceği
kararlaştırabilir59. Bu durum da tahmin edilebileceği üzere üç farklı şekilde gerçekleşebilir: Ya arsa sahibinin kendisi doğrudan satın alıp yükleniciye teslim eder; ya arsa sahibinin malzemeyi kendisinden satın aldığı
üçüncü kişi, yükleniciye teslim eder; ya da arsa sahibi ad ve hesabına
yüklenici kendisi malzemeyi satın alır60.
Kanunda açıkça belirtildiği üzere yüklenici arsa sahibinin kendisine
inşaatta kullanımı için verdiği malzemeyi özenle kullanmalı ve artanı
iade etmelidir. Doktrinde de ele alındığı haliyle artan malzemenin kapsamında, inşa edilen eserde kullanılması düşünülen fakat kullanılamayan,
eserin bütünleyici parçası olmayan her türlü malzeme bulunmaktadır61.
Malzemenin özenle kullanılmasından anlamamız gereken şey ise, malzemenin niteliğine uygun şekilde korunması, bozulmaması için gereken
önlemlerin alınması, üçüncü kişilerce gelebilecek zararlara karşı korunması ve değer ve özelliğine somut olaya göre şekillenebilecek tedbirlerin
alınmasıdır62. Doktrinde bir görüşe göre63 malzemenin sigorta ettirilmesi
kural olarak, arsa sahibine ait bir yükümlülüktür.Ama elbette ki tarafların kendi aralarında akdedecekleri sözleşme uyarınca sigortanın yüklenici tarafından yaptırılacağını kararlaştırmalarına bir engel yoktur. Eğer
sözleşmede sigorta yapma veya yaptırma yükümlülüğü öngörülmüşse bu
yükümlülüğün yüklenen tarafça ihlal edilmesi durumunda sözleşmenin
bozulmasından söz edilmemeli; somut olayın özelliklerini incelemeli ve
Bu görüş için bkz. Tandoğan, a.g.e., s. 107; Seliçi, a.g.e., s. 100-101; Öz, a.g.e., s. 101.
Aral, a.g.e., s. 335.
Aral, a.g.e., s. 335.
Eren, a.g.e., s. 71.
Aral, a.g.e., s. 335; Bilge, a.g.e., s. 251-252; Eren, a.g.e., s. 70; Güleç, a.g.e., s. 35;
Karataş, a.g.e., s. 97-98; Kaya, a.g.e., s. 52.
63 Eren, a.g.e., s. 71.
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buna göre özen yükümlülüğünün zedelenmesi ya da tarafların birbirlerine
duydukları güvenin sarsılması hallerinde sözleşmenin bozulabilmesinin
önünün açılabilmelidir64. Eğer inşaatın yapımında kullanılacak malzemeyi sigorta ettirme yükümlülüğü arsa sahibine yüklenmişse ve bu durumda
malzeme hususi bir tehlikeye maruz kalmışsa, durum el verdiği ölçüde
yüklenici tarafından vakit geçirilmeksizin ve zararın büyümesine imkan
tanımaksızın arsa sahibine bildirilmeli ve gecikmesi zarar doğuracak hallerde sigorta, masrafı arsa sahibine ait olmak üzere yüklenici tarafından
yaptırılması gerektiği yönünde doktrinde görüşler mevcuttur65.
Türk Borçlar Kanunu m.472/III’de belirtildiği üzere; “Eser meydana
getirilirken, işsahibinin sağladığı malzemenin veya eserin yapılması
için gösterdiği yerin ayıplı olduğu anlaşılır veya eserin gereği gibi ya da
zamanında meydana getirilmesini tehlikeye düşürecek başka bir durum ortaya çıkarsa, yüklenici bu durumu hemen işsahibine bildirmek
zorundadır; bildirmezse bundan doğacak sonuçlardan sorumlu olur”.
Dolayısıyla malzemenin arsa sahibi tarafından verilmesi ihtimalinde yüklenicinin ihbar yükümlülüğü doğacaktır66. Aksi takdirde yüklenicinin sorumluluğu doğacaktır67.
Yukarıda alıntıladığımız madde uyarınca yüklenici arsa sahibiyle yaptığı sözleşme uyarınca, arsa sahibine malzeme ile ilgili olarak hesap verme
yükümlülüğü altındadır68. Fakat bu hesap verme yükümlülüğünün detaylarının sözleşmeyle belirlenmesine bir mani bulunmamaktadır69. Yükleni64 Duman, a.g.e., s. 332; 15. HD. 25.11.2011, 6956/6863: “Taraflar arasındaki sözleşmede
yüklenicinin yapılan işin biten kısımları için su baskını vs. doğal afetlere karşı all
risk sigortası yaptırmak zorunda olduğu hükmüne yer verilmiştir. Yüklenicin yaptığı
yolun bir kısmında sel felaketi nedeniyle bozulmalar olduğu görüşmüş, yüklenicin all
risk sigortası yaptırmış olması halinde hasarın sigorta kapsamında kalarak bedelin
ödenip ödenmeyeceği araştırılmamıştır. Sigorta uzmanı bilirkişiden rapor alınarak,
all risk sigortası yapılması durumunda dava konusu edilen asar miktarının sigorta
kapsamında sayılıp sayılmayacağı incelettirilmeli, sigorta kapsamında kalacağı
anlaşıldığında sözleşmedeki yükümlülüğünü yerine getirmediğinden hasar bedelini
yüklenicinin isteyemeyeceği gözetilerek dava reddedilmelidir...”.
65 Eren, a.g.e., s. 71.
66 Berki, a.g.e., s. 144; Güleç, a.g.e., s. 35.
67 HGK. 27.9.2000, 1134/1191: “TBK.’nın 472/III. maddesine göre, iş sahibinin
gösterdiği arsanın kusurlu olduğunun anlaşılması halinde yüklenici iş sahibini
bundan derhal haberdar etmek aksi takdirde sonuçlarına katlanmak zorundadır.
Bu bakımdan yüklenicin yan borçlarından olan bu genel ihbar mükellefiyetini yerine
getirmesi gerekir…”; Kostakoğlu, a.g.e., s. 382; 15. HD. 03.11.1987 T. 1987/2703748 S. Kararı:“... İş sahibi tarafından verilen malzemenin işin yapılmasını
tehlikeye düşürecek derecede ayıplı olması iş sahibinin kusuru ise de malzemenin
kullanılmasından önce müteahhidin muayene etmemesi, ayıpları iş sahibine ihbarda
bulunmaması müterafık kusurubu oluşturur...“.
68 Aral, a.g.e., s. 335; Eren, a.g.e., s. 71; Güleç, a.g.e., s. 35; Hatemi/ Serozan/ Arpacı,
a.g.e., s. 358.
69 Eren, a.g.e., s. 71.
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ci malzeme kendisine teslim edildiğinde malzemeyi derhal kontrol etmek
ve yapılacak inşaata elverişli olup olmadığını tespit etmek durumundadır70. Aynı maddenin içeriğinden rahatça anlaşılabildiği üzere arsa payı
karşılığı inşaat sözleşmesinde, arsa sahibi tarafından sağlanan arsanın
inşaata elverişli olması gerekmektedir.Malzemenin ayıplı olması ihtimalinde olduğu gibi, sağlanan arsanın ayıplı olması yahut binanın gereği gibi
veya zamanında ifa edilmesini tehlikeye sokabilecek nitelikte olduğu için
inşaata uygun bulunmazsa, bunun da arsa sahibine derhal bildirilmesi
gerekmektedir71.
Malzemedeki ayıp başlangıçta söz konusu olabileceği gibi sonradan,
işin devamı sırasında da ortaya çıkabilir. Bu halde de yüklenicinin arsa
sahibine karşı malzemenin ayıplı olduğu ihbarında bulunması gerekecektir. Aksi durumda, doğacak sorumluluğu yüklenici kabul etmiş sayılmalıdır.
İhbarın şekli yazılı olabileceği gibi sözlü de olabilir.İhbarı yüklenici
veya yetkilendirdiği bir temsilcisi yapabilir.İhbar arsa sahibine veya yetkili temsilcine karşı yapılmalıdır. Yüklenici, malzemeden veya arsadan
kaynaklanan ayıbı veya elverişsizliği ihbar ettikten sonra, arsa sahibinin
işe devam edilip edilmeyeceği yönündeki kararını beklemelidir72.
Arsa sahibi inşaatın gereği gibi veya zamanında ifa edilmesini tehlikeye
sokacak, arsadaki yahut malzemedeki ayıbı yükleniciten bağımsız üçüncü
bir kişi tarafından öğrenmesi halinde, artık yüklenicinin ihbar yükümlülüğünü ihlal ettiğinden ve bundan kaynaklı sorumluluğunun doğacağından söz edilemez73.
B. Yüklenicinin İnşaatı Kendi Yönetimi Altında Yürütmesine İlişkin Özen Borcu
Türk Borçlar Kanunu’nun ise 471.maddesinin üçüncü fıkrasına (Eski
Borçlar Kanunu 356. maddesinin ikinci fıkrasına) göre, “Yüklenici, mey70 Berki, a.g.e., s. 144; Güleç, a.g.e., s. 35; Kaya, a.g.e., s. 52.
71 Arak, a.g.e., s. 335; Kostakoğlu, a.g.e., s. 364; 15. HD. 28.12.2004 2004/2426-6805:“...
İş sahibinin verdiği malzemenin kusurlu olması veya bu malzemenin kullanılması
halinde eserin yapılmasını tehlikeye sokacak ya da iş sahibinin zarara uğramasına
neden olacak halin varlığında, bunların giderilmesi için iş sahibini uyarma görevi
yükleniciye aittir...“; 15. HD. 04.07.1989 T. 1988/4668-19893242 S. Kararı:“...
Müteahhidin inşaat yapılacak yeri ve projeleri imcelemesi, iş sahibini uyarma
görevi, özen yükümlülüğünden doğmaktadır...“; 15. HD. 18.09.1989 T. 1989/6363659 S. Kararı:“... İş sahibi tarafından yapılan projenin veya verilen talimatın
kusurlu bulunduğu yüklenici tarafından ihbar edilmedikçe, işin ayıplı olmasından
yüklenici sorumludur...“; 15. HD. 22.04.1991 T. 1990/4761- 1991/1956 S. Kararı:“...
Davalı işverenin, projenin işin amacına ve fenne uygun olmadığının yükleniciçe
ihbar edilmesine karşın, projenin aynen uygulanmasını istiyen iş sahibi bundan
doğan zararı üstlenmek zorundadır...“.
72 Eren, a.g.e., s. 72.
73 Eren, a.g.e., s. 72.
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dana getirilecek eseri doğrudan doğruya kendisi yapmak veya kendi
yönetimi altında yaptırmakla yükümlüdür.Ancak, eserin meydana getirilmesinde yüklenicinin kişisel özellikleri önem taşımıyorsa, işi başkasına da yaptırabilir”. Eser sözleşmesinde yüklenicinin borçlarına ilişkin
olan bu hükmün satım sözleşmesiyle eser sözleşmesinin birleşiminden
oluşan karma sözleşmede (arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinde) kıyasen uygulanacağı aşikardır.
Anlaşılacağı üzere yüklenicinin taahhüt ettiği işi bizzat kendisinin yapması kural olup, başkası aracılığıyla sürdürmesi istisnai hal teşkil etmektedir74. Bu sonuç, eser sözleşmeleriyle benzer şekilde, arsa payı karşılığı
inşaat sözleşmelerinde de yüklenicinin kişiliğine, uzmanlığına, becerisine ve sanatına duyulan güven dolayısıyla ortaya çıkmıştır75. Bu hüküm
inşaat yapımı sırasında her işin bizzat yükleniciçe yapılması gerektiğini
sonuçlamaz. Çünkü arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinde inşaatın yapılması için gerekli olan her işin bizzat yüklenici tarafından yapılması teknik olarak pek mümkün gözükmemekle beraber, pratik olarak da olumlu
gözükmeyip, işin uzamasına neden olacaktır76. Dolayısıyla gerek pratiklik
açısından gerekse iş gücü açısından inşaatın düzenli bir şekilde yapılması ve tamamlanması için yüklenicinin bu konuda uzman olan kişileri
bir araya getirmesi, onların uyumlu bir şekilde çalışmalarını sağlaması
gerekmektedir77. Fakat her ne kadar durum böyle olsa da yapılacak eser,
sanat eserlerinde kendini ortaya koyduğu gibi yüklenicinin maddi ve fikri
bireysel yeteneklerinden, başkası onun kişisel yönetimi altında olsa bile
aynı eseri ortaya çıkaramayacak derece etkiliniyorsa (ünlü bir ressamdan
portre yapılmasının istenmesi örneğinde olduğu gibi), işin yüklenici tarafından bizzat yapılması zorunlu hale gelecektir.
Sözleşmenin hükümleri, işin niteliği yahut teamül, eserin meydana getirilmesi işinin tamamının ya da bir kısmının alt yükleniciye devredilmesine imkan tanıyacak tarzda düzenlenmişse, yüklenici sadece sözleşmenin
kurulmasını takiben iş sahibinin icazetini aldıktan sonra alt yükleniciye
başvurabilme imkanına sahip olabilecektir78.
Yüklenicinin sözleşmenin kurulmasından işin meydana getirilmesine
dek süren özen borcundan kaynaklanan işi şahsen ifa etme yükümünden
anlaşılması gereken, işin görülmesi için gerekli olan araç-gereç ve diğer
74 Erman,a.g.e., s. 39; Kaya, a.g.e., s. 50; Ahmet Kılıçoğlu, Müteahhidin Eseri Şahsen
Yapma veya Kendi İdaresi Altında Yaptırma Borcu, AÜHFD., 1976, C.XXXII, S.1-4,
s. 185 vd.
75 Aral, a.g.e., s. 325-326; Eren, a.g.e., s. 64; Erman, a.g.e., s. 40; Sezer Özyörük, İnşaat
Sözleşmesi, s. 14-17, Kazancı Hukuk Yayınları, 1988.
76 Bilge, a.g.e., s. 249; Kaya, a.g.e., s. 50; Öz, a.g.e., s. 110.
77 Öz, a.g.e., s. 110.
78 Şenocak, a.g.e., s. 20-21.
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donanımların eksiksiz sağlaması, işçi sağlığı ve güvenliği bakımından gerekli olan güvenlik ve koruma tedbirlerini alması ve bunların eksiksiz
uygulanmasında takipçi olması, inşaatta iş yapacak kimselerle diğer yardımcı kişilerin dikkatle ve özenle seçmesi, işin görüleceği yerde vaktinde
bulunmalarını sağlaması, işlerin çalışanlar arasında paylaştırıp görev dağılımını yapması, özenle talimatlar vermesi, çalışmaları iş başlangıcından
sonuna dek denetlemesi gibi durumlar anlaşılmalıdır79.
TBK.m. 471/III hükmünde “…Ancak, eserin meydana getirilmesinde
yüklenicinin kişisel özellikleri önem taşımıyorsa işi başkasına da yaptırabilir” denilmek suretiyle yüklenicinin üstlendiği işi bizzat ifa zorunluluğunun olmadığı kural olarak belirtilmiştir. Yüklenicinin eseri şahsen
(kendi yönetimi altında olmadan) meydana getirme yükümü, meydana getirilecek eserin seçilen yüklenicinin kişisel yetenek ve becerilerinin özellik
arz ettiği ve başkalarının yüklenicinin idaresi altında dahi meydana getirmesinin mümkün olmadığı durumlarda söz konusu olacaktır.
Dolayısıyla eserin meydana getirilmesinde yüklenicinin kişisel özelliklerinin önem taşımadığı işlerde yüklenici, alt yüklenicilere (taşeronlara)
başvurabilecek, onların yardımından faydalanabilecektir80.Hatta doktrinde de belirtildiği üzere kanunun bu açık hükmü karşısında arsa sahibi ile
yüklenici arasında bulunan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinde, inşa
işinin yapımında alt yüklenici görevlendirilmesinin yasak olduğu kararlaştırılsa bile, bu durum tek başına alt yüklenicilik sözleşmesinin geçerliliğini etkilemeyecektir81. Bundan bağımsız olarak yüklenicinin üstlendiği
inşaat işinin tümünü genel bir alt-yükleniciye devretmesi hali TBK. m.
471/III’e aykırılık teşkil edecektir82.
Alt yüklenici, asıl yüklenici ile aralarında aralarında alt yüklenicilik
anlaşması (eser sözleşmesi) bulunan fakat bundan bağımsız olarak kendi
nam ve hesabına iş gören, üstlendiği konuda yeterli düzeyde bir uzmanlığa sahip olan, uygulamada taşeron olarak da isimlendirilen yardımcı
kimsenin tanımı olarak karşımıza çıkmaktadır83. Bu sözleşmenin kuru79 Aral, a.g.e., s. 326; Dayınlarlı, a.g.e., s. 44; Erman, a.g.e., s. 39; Zevkliler, a.g.e., s.
336; Zevkliler/Havutçu, a.g.e., s. 314.
80 Yarg. 15. HD. 10.12.1990 günlü 1990/2197 E. ve 1990/2583 sayılı kararına göre: “...
Sözleşmede, inşaatın bizzat davacı tarafından yapılacağı taraflarca kararlaştırılmış
değildir. Davacı kendi mesuliyeti altında inşaatın bir bölümünü üçüncü kişilere de
yaptırabilir. Bu işte davacının şahsi mahareti sonuca etkili görülmemiştir...” (K.İ.B.).
81 Duman, a.g.e., s. 152.
82 Erman, a.g.e., s. 40.
83 Aral, a.g.e., s. 328; Başak Baysal, Yapı Alacaklısı İpoteğine İlişkin Başlıca Hukuksal
Sorunlar, (Prof. Dr. Özer Seliçi’ye Armağan) Ankara, Seçkin Yayınevi, 2006, s. 157;
Duman, a.g.e., s. 151; Eren, a.g.e., s. 65; Karataş, a.g.e., s. 89; Kostakoğlu, a.g.e., s.
359; Zevkliler, a.g.e., s. 336.
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labilmesi ve hükümlerini geçerli bir şekilde doğurabilmesi için daha önce
de belirttiğimiz üzere arsa sahibinin rızasının olup olmadığına bakılmaksızın, alt yüklenici ile asıl yüklenicinin anlaşması yeterli görülmektedir84.
Yüklenici ile kendi yönetimi altında çalıştırdığı işçiler arasında genelde hizmet sözleşmesi akdedilmiş olurken, alt yüklenici ile arasında eser
sözleşmesinin bir türü olan alt yüklenicilik sözleşmesinin bulunması, alt
yüklenicinin asıl yükleniciten bağımsız olarak çalıştığı sonucunu doğurmaktadır85. Dolayısıyla yüklenicinin kural olarak, alt yüklenici üzerinde
denetim ve gözetimde bulunma yükümlülüğü yoktur. Fakat alt yüklenicinin kişilik ve uzmanlık bakımından yanlış seçilmiş olması, yani seçiminde gereken özenin asıl yükleniciçe gösterilmemiş olması asıl yüklenicinin özen yükümlülüğüne aykırılık teşkil edecektir86. Doktrinde bazı
yazarlar87, alt yüklenicinin asıl yükleniciye karşı bağımsız olduğunu kabul
etmekle birlikte, bu bağımsızlığın mutlaka tam bir bağımsızlık olması gerekmediğini savunmaktadır. Alt yüklenici, alt yüklenicilik sözleşmesinin
ruhunun bir gereği olarak aralarında kararlaştırılan veya işin niteliğinin
gerektirdiği durumlarda, asıl yüklenicinin yönetimi ve denetimi altında
çalıştırılabilmelidir.
Asıl yüklenicinin işi alt yükleniciye devretmiş olması sadece iş yükünü
azaltır, yoksa kendi edim borcunun değişikliğine yol açmaz88. Alt yüklenicinin kendisi de devraldığı inşaat işini, başka bir alt yükleniciye devredebilir, bunun önünde kural olarak bir engel olmadığını söylemek yerinde
olacaktır89.
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi iş sahibi ile yüklenici arasında
yapılır. Alt yüklenici ile iş sahibi arasında doğrudan bir sözleşme yapılmaz. Bunun sonucu olarak arsa sahibinin, yükleniciye karşı sahip olduğu hakları alt yükleniciye karşı; alt yüklenicinin de asıl yükleniciye karşı
ileri sürebileceği hakları, arsa sahibine karşı ileri sürmekten yoksun olduğunu bu çerçevede arsa sahibinin alt yükleniciten edimini ifa etmesini
talep edemeyeceği, ona talimat veremeyeceği, asıl yüklenicile olan sözleşmesinden olan talep haklarını alt yükleniciye karşı ileri süremeyeceğini
söyleyebiliriz90. Doktrinde, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde alt
yüklenicinin edimi arsa sahibinin arsası veya binası üzerinde gerçekleşiyor olmasından yola çıkarak, arsa sahibinin, alt yüklenicinin edimini
84
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Duman, a.g.e., s. 152.
Duman, a.g.e., s. 151; Erman, a.g.e., s. 41; Kaya, a.g.e., s. 51.
Erman, a.g.e., s. 41.
Erman, a.g.e.,s. 41; Tandoğan, a.g.e.,s. 55.
Duman,a.g.e.,s. 152.
Duman, a.g.e.,s. 151.
Kaya, a.g.e.,s. 51; Erman, a.g.e.,s. 42.

176

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 89 • Sayı: 3 • Yıl: 2015

kötü ifa etmesi sonucunda uğradığı zararı, arsa yahut binasının edime
olan yakınlığı dolayısıyla alt yükleniciten, alt yüklenicilik sözleşmesinden
doğan özen yükümüne dayanarak talep edilebileceğini savunan bir görüş
de mevcuttur91. Fakat bu durum doktrinde kendisine karşıt görüşler bulmaktadır. Bu görüşün temelinde, haksız fiile oranla arsa sahibini koruma
bakımından daha elverişli olan sözleşmeden doğan sorumluluk yatmaktadır92. Fakat bu amaç mahkeme kararlarında yer edinememesi bir kenara, doktrinde de kuvvetli dayanaklardan yoksun olması sebebiyle eleştirilmektedir93. Zira alt yüklenici ile arsa sahibi arasında bir sözleşme ilişkisi mevcut değildir. Aralarında sözleşme bulunmaması temel alındığında
arsa sahibinin alt yüklenicinin sorumluluğuna gidebilmesi ancak haksız
fiilin koşulları tamam olmuşsa gündeme gelebilecektir94. Bize göre de, alt
yüklenicinin arsa sahibiyle değil, asıl yüklenicile yapılan bir sözleşmesini
dayanak kılarak, arsa sahibinin tarafı olmadığı bir sözleşmeden dolayı alt
yüklenicinin sorumluluğuna gitmesi ihtimali, genel sözleşmeler teorisinde
kendisine yer edinmesi zor bir düşünce olarak kendisini göstermektedir.
Fakat her ne kadar durum ilk bakışta böyle gözükse de arsa sahibinin
alt yükleniciye başvurabileceği durumlar da bulunmaktadır. Bu hallerden
ilki, alt yüklenicinin arsa sahibine, asıl yüklenicinin kendisine vermiş olduğu işleri zamanında ve tam olarak ifa edeceğini taahhüt etmiş olması
ihtimalidir95. Alt yüklenicilik sözleşmesinin TBK. m. 129. uyarınca arsa
sahibi lehine yapılmış olan tam üçüncü kişi yararına sözleşme vasfını haiz
olması halinde de arsa sahibinin alt yükleniciye başvurabileceği kabul
edilir96. Bir diğer hal asıl yüklenicinin arsa sahibine, alt yükleniciye karşı
sahip olduğu hakları temlik etmesi ihtimalidir. Bu durumda da arsa sahibinin alt yükleniciye başvurabileceği kabul edilir97. Benzer şekilde asıl
yüklenicinin rıza göstermemesine rağmen, arsa sahibinin belirli bir alt
yüklenici ile çalışılması için ısrarcı olması durumudur.Bu durumda da
arsa sahibi asıl yükleniciye karşı sahip olduğu haklarını alt yükleniciye
karşı ileri sürebilecektir98.
Yüklenicinin arsa sahibine karşı borcunu yerine getirirken yardımından faydalanılan kişi olan taşeronun yaptığı işten ötürü yükleniciye karşı
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Tandoğan, a.g.e.,s. 87.
Erman, a.g.e.,s. 42.
Erman, a.g.e.,s. 43.
Aral, a.g.e.,s. 329.
Aral, a.g.e.,s. 329.
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sorumlu olup ve sadece ondan alacaklı olmasından, iş sahibi ile arasında
kural olarak herhangi bir ilişki bulunmamasından ötürü yapılan işin bedelini iş sahibinden talep edemeyecektir99.
Türk Medeni Kanunu’nun m.893/III hükmünde “Bir taşınmaz üzerinde yapılan yapı veya diğer işlerde malzeme vererek veya vermeden
emek sarf ettikleri için malzeme ve emek karşılığı olarak malik veya
yükleniciden alacaklı olan alt yüklenici veya zanaatkârlar” şeklinde
belirtildiği üzere sözü edilen malik ve yükleniciten alacaklı olan alt yüklenici veya zanaatkarların kanuni ipotek hakları mevcuttur.Bu nedenle asıl
yükleniciten olan ücret alacağı için arsa sahibinin taşınmazı üzerine alt
yüklenicinin ipotek koydurabilmesi kanuni bir hakkıdır100. Bu hususa değinmekle varmak istediğimiz sonuç, doktrinde de haklı olarak belirtildiği
üzere, kanaatimizce yine özen borcu kapsamındaki yükümlülüğünü yerine getirmeyip, alt yüklenicinin arsa üzerine kanuni ipotek koydurmasına
neden olan asıl yüklenici, arsa sahibine karşı sorumlu olmalıdır101. Bununla beraber asıl yüklenici kendi alacağını kısmen veya tamamen arsa
sahibinden almış olsa dahi, eğer alt yüklenici kendi ücret alacağı için asıl
yükleniciye devri gereken arsa payı üzerinde kanuni ipotek tesis etmişse,
arsa sahibi asıl yüklenicinin alacağını ödediğine dayanarak alt yüklenicinin de alacağının sona erdiği iddiasında bulunamayacak, alt yüklenicinin
ücret alacağı için tescil edilen kanuni ipotek nedeniyle sorumlu olacaktır102. Benzer şekilde doktrinde belirtildiği üzere, asıl yüklenicinin üstlendiği edimi yerine getirmemesi ve arsa sahibinin sözleşmeyi feshedip arsa
paylarını devretmekten kaçınması yahut devrettiği arsa paylarını geri alması hallerinde, alt yüklenicinin o ana dek ifa etmiş olduğu edim nedeniyle asıl yükleniciten istenebilecek duruma gelen ücret alacağı için taşınmaz
üzerine kanuni ipotek tescil ettirebilecektir103.
Yüklenicinin üstlendiği edimi başka yükleniciler yahut kimseler yardımıyla sürdürebileceğini belirttik.Yüklenicinin seçtiği bu işçiler, yardımcı
kişiler ve alt yükleniciler, yüklenicinin inşaat sözleşmesi ile üstlendiği edi99 Yargıtay 15.HD. 05.02.1990 Tarih, 1990/355E. 1990/364 K. : “davalılar arasında kat
karşılğı inşaat yapımına ilişkin sözleşme ile davalı müteahhidin yüklendiği inşaatın
kalıp işlerini taşeron sıfatı ile yapan davacı ile diğer davalı arsa sahibi arasında
akdi bir ilişki bulunmamaktadır. Sözleşmenin niteliği itibariyle inşaatın bedeli arsa
sahibi tarafından müteahhide arsa payı olarak ödeneceğinden taşeronca yapılan
iş arsa sahibi yönünden haksızzenginleşme olarak kabul edilemez. Bu nedenle
davanın arsa sahibi yönünden reddi gerekirken…” K.İ.B.
100 Faruk Acar,Rehin Hukukunda Taşınmaz Kavramı ve Özellikle Belirlilik İlkesi,
Ankara, Turhan Yayınevi, 2008, s. 360-361; Baysal, a.g.e.,s. 158; Duman,a.g.e., s.153
ve s. 748.
101 Erman, a.g.e., s. 44.
102 Erman, a.g.e., s. 43.
103 Erman, a.g.e., s. 44.
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mi ifa etmesine ifa yardımcısı rolünü oynamaktadırlar104. Bu kişilerin işlerini gereği gibi ifa etmemelerinden yüklenicinin sorumluluğuna TBK.m.
116’da düzenlenen hüküm dolayısıyla gidilebilecektir. Asıl yüklenicinin
işi alt yükleniciyen devretmesi halinde, eğer alt yüklenici kendi edimini
yerine getirmez ve dolayısıyla arsa sahibi bu nedenle bir zarara uğrayacak
olursa, asıl yüklenici kendi borcunu gereği gibi yerine getirmemiş olacak,
dolayısıyla TBK. m. 112’ uyarınca kendisine hiçbir kusurun yüklenemeyeceğini ispat etmedikçe, alacaklının bundan doğan zararını gidermekle
yükümlü olacaktır. Benzer şekilde asıl yüklenici ile alt yüklenici arasındaki ilişkinin eser sözleşmesi olmasına ve bu sözleşme uyarınca alt yüklenicinin üstlendiği edimi, asıl yükleniciye teslim etmekle yükümlülüğe
binaen, alt yüklenicinin kendi edimine aykırılığı sonucunda asıl yüklenici
arsa sahibine karşı olan edimini gereği gibi ifa edememesi halinde, alt
yüklenici arsa sahibinin uğradığı zararı tazmin etmek yükümü altına girecektir105.
Ek olarak çalışma koşulları ile ilgili olarak ortaya çıkan ve asıl yüklenici ile arsa sahibinin sorumluluğunu doğuran durumlarda, alt yüklenicinin de sorumluluğunun söz konusu olacağı doktrinde savunulan görüşler
arasındadır106.
İfa yardımcılarının yüklenici tarafından seçilmediği, arsa sahibi tarafından seçildiği ve arsa sahibince yüklenicinin bu kimselerle çalışmaya
zorlandığı durumlarda ise, eğer yüklenici seçilen kimselerin yetersizliklerini arsa sahibine bildirmiş ise artık seçilen bu ifa yardımcılarının meydana getirecekleri borç ihlallerinden ötürü TBK. m. 116. uyarınca yüklenicinin sorumluluğu söz konusu olamayacaktır107.
İKİNCİ BÖLÜM
Yüklenicinin Özen Borcuna Aykırılığının Özel Bir Düzenlemesi
I. TBK. m. 473/II Hükmü ve Değerlendirilmesi
Yüklenicinin özen borcuna aykırı davranması neticesinde eserde meydana gelen bir ayıbın varlığı halinde yahut eserin sözleşmeye aykırı biçimde meydana gelmesi durumunda arsa sahibine TBK. m. 473/II hükmü
uyarınca birtakım haklar tanınmıştır.
Buna göre, “Meydana getirilmesi sırasında, eserin yüklenicinin kusuru yüzünden ayıplı veya sözleşmeye aykırı olarak meydana getirileceği açıkça görülüyorsa, işsahibi bunu önlemek üzere vereceği veya
104 Dayınlarlı, a.g.e., s. 45; Öz,a.g.e., s. 111; Şenocak,a.g.e., s. 124 vd.
105 Erman,a.g.e., s. 42-43.
106 Duman, a.g.e., s. 155.
107 Duman, a.g.e., s. 153; Öz, a.g.e., s. 113.
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verdireceği uygun bir süre içinde yükleniciye, ayıbın veya aykırılığın
giderilmesi; aksi takdirde hasar ve masrafları kendisine ait olmak üzere, onarımın veya işe devamın bir üçüncü kişiye verileceği konusunda
ihtarda bulunabilir”.
Arsa sahibi işin sonunda ayıba karşı tekeffül hükümlerinden yararlanarak ortaya çıkan zarar nedeniyle bu zararın giderimi isteminde bulunabileceği gibi, bu hüküm sayesinde yüklenicinin özen yükümlülüğünü
yerine getirmemesi durumunda arsa sahibi işin sonucunu beklemeksizin
bazı önlemleri alabilecektir. Aynı zamanda yüklenicinin özen borcunun
gereklerine uymamasından ötürü inşaatın ayıplı yahut sözleşmeye aykırı
olacağının mutlak olarak tahmin edilebildiği hallerde, arsa sahibi yükleniciye süre vererek işin gereği gibi yapılmasını da isteyebilecektir. Bunların dışında mahkeme kanalıyla bu amaçla bir süre tayin ettirebilecek;
bu süre içinde yükleniciçe ayıpların giderilmemesi halinde hasar ve masraf yükleniciye ait olacak şekilde gereken tamiratı yahut gereken üretimi
üçüncü kişilere yaptırılacağını, yükleniciye arsa sahibi tarafından ihtar
edilebilecektir108. Bu ihtarın semeresiz kalması ihtimalindeyse arsa sahibi
işi başka bir kişiye yaptırabilecektir109.
TBK. m. 473/II’nin uygulanabilmesi için aranan şartlar şunlardan ibarettir:
1) Eserin yapılma aşamasında işin ayıplı yahut sözleşmeye aykırı olacağı kesin olarak tahmin edilebilir olmalıdır, zira eser tamamlandıktan
sonra TBK. m. 473/II değil, ayıba karşı tekeffül hükümleri uygulama sahası bulabilecektir110.
2) Eserin ayıplı yahut sözleşmeye aykırı yapılması işlemi yüklenicinin
kusuruna dayanmalıdır. Burada bahsi geçen “yüklenicinin kusuru” teriminden, ayıbın doğumundan kusurun olmaması anlaşılmadır111.
TBK. m. 473/II hükmü, eserin yüklenicinin kusuru yüzünden ayıplı
veya sözleşmeye aykırı olarak meydana getirilmesi durumunu ayrı ayrı ele
almıştır. İnşaatın projeye aykırı bir şekilde inşa edilmesi ihtimali, yüklenicinin sözleşmeye aykırı bir ifada bulunmasına yerinde bir örnek teşkil
edecektir112.
Buna ek olarak, inşaatın belli bir aşamasında belli bir özelliğin bulunmaması ihtimali, inşaatın tamamlanmasında onu ayıplı bir hale sokacaksa, ayıplı imalat söz konusu olacaktır113.
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Erman, a.g.e., s. 47.
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3) TBK. m. 473/II uyarınca, eğer iş düzgün bir şekilde yapılmamışsa iş
sahibi, işi düzeltmesi için uygun süre vermeli ve bu müddette yüklenicinin
işi düzeltmediği takdirde işin yapılması için üçüncü bir şahsa yaptırılacağı ihtar etmelidir. İşi üçüncü kişiye yaptırması için TBK. m. 113.’deki
gibi hakimden izin alma mecburiyetinde değildir, buna gerek bulunmamaktadır114.
Yükleniciye verilecek bu süre işin icrası gereği yeterli bir süre olmalıdır. Eğer tanınan süre yeterli gelmeyecek ise, yüklenici verilen süreye
derhal itiraz etmelidir; yoksa verilen süreye rızasının olduğu, daha sonra
bu süreye itiraz hakkının olmadığı kabul edilmektedir115. Eğer yüklenici
daha en başta ayıpları gidermeyi reddetmişse burada TBK. m. 124/I uyarınca süre verilmesine gerek kalmayacaktır.
Ayıpları gidermeyi kabul etmesi ihtimalinde yükleniciye tanınan ek
süre eserin sözleşmede öngörülen teslim süresini uzattığı anlamına gelmeyecek olup, temerrüt nedeniyle yüklenici herhalde iş sahibinin zararını
gidermek zorunda kalacaktır.
Benzer şekilde TBK. m. 125/I uyarınca eser sahibinin yükleniciye verdiği ek süre içinde, yükleniciye kendi edimini ifa etmemişse, iş sahibinin
borcun ifasını ve gecikme nedeniyle tazminat isteminin yanı sıra var olan
masrafı yüklenciye ait olmak üzere işi başkasına yaptırma hakkının yanında, zararın doğrudan doğruya para ile tazmin edilmesini de talep hakkı saklı olacaktır116.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MÜTEAHHİDİN SADAKAT BORCU
I. Genel Olarak Sadakat Borcu
“Sadakat borcu” kökeni itibariyle hukuki bir kavram olmayıp sonradan terminolojiye dahil edilmiştir. Ahlaki kökenlere dayanan bu kavram,
toplum içinde insan davranışlarını düzene sokan ve uyulmaması halinde
kamu erkinin yaptırımını sonuçlayan hukuk kurallarının yer yer ahlak
kuralları ile etkileşim içinde bulunması neticesinde hukuka aktarılmış
ve karşımıza etik bir kavram olduğu kadar hukuki bir kavram olarak da
çıkmıştır117.
Özel hukukta ilk olarak Alman Hukukçu Hueck tarafından inceleme
konusu yapılan sadakat borcu, bu incelemede karakteristik etki alanları
114
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Tandoğan, a.g.e., s. 66; Erman, a.g.e., s. 47.
Erman, a.g.e., s. 47.
Tandoğan, a.g.e., s. 66; Erman a.g.e., s. 47.
Arzu Arslan Ertürk, Türk İş Hukukunda İşçinin Sadakat Borcu, 1. Baskı, İstanbul,
12 Levha Yayınları, Ekim 2010, s. 7.
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belirlenmiş, hangi hukuki ilişkilerde uygulama sahası bulabileceği ileri
sürülmüş, aralarında kişisel bağımlılık bulunan tarafların birbirine olan
yakınlıkları ile tarafların halihazırdaki karşılıklı menfaatlerinin durumu
belirlenmiş ve nihayetinde konu ile ilgili en önemli noktalardan olan geçerliliği, süresi ve içeriği ortaya konulmuştur118.
Sadakat en genel kapsamıyla “birbirine içten bağlılık” şeklinde tanımlanabilir119. Unsurları birbirine karşı duyulmuş olmak, bağlı bulunmak
ve bu hissin içten olması olmaktır120. Sadakat ancak hukuki ilişki nedeniyle duyulması ve gösterimi gerekli olan bir duygunun yahut haretekin
şekili ifade etmektedir121.
II. Yüklenicinin Sadakat Borcu ve Kapsamı
Borçlar Kanununda sadakat borcu açıkça zikredilmese de, Medeni Kanunun 2. maddesindeki dürüstlük kuralı ve iş görme borcu doğuran sözleşmelerden olan vekalet sözleşmesinin düzenlendiği hüküm olan TBK.
m. 506’da yer alan “…vekilin üstlendiği iş ve hizmetleri vekalet verenin
haklı menfaatlerini gözeterek sadakatle yürütmekle…” ibaresinin, kıyasen arsa payı karşılığında inşaat sözleşmelerinde yüklenciye de uygulanması gerektiğine dair doktrinde hakim bir anlayış bulunmaktadır122.
Bu hükümler dolayısıyla yüklenicinin inşaatı, arsa sahibinin menfaatini
karşılayacak şekilde, arsa sahibine zarar verecek davranışlardan kaçınarak, arsa sahibi ile aralarında olduğu varsayılan güven ilişkine uygun bir
şekilde ve bağlılıkla yapması gerektiği kabul edilmelidir123.
Sadakat borcu ile özen borcu birbirine sıkı surette bağlı olmakla birlikte, sadakat borcu özen borcundan daha geniş bir anlam taşımakta
olup, sadece kurulmuş bir sözleşmenin ifası sürecinde değil, aynı zamanda sözleşmenin kurulmasından önce, kurulmasından ve sözleşmenin ifasından sonra da sonuçlarını doğuran borç olarak ortaya çıkmaktadır124.
Burada doktirinde haklı olarak belirtildiği üzere sözleşmenin kurulmasından önce veya kurulması sırasında sadakat borcuna aykırılık, Culpa in
contrahendo (Sözleşmenin müzakeresinde kusur) kaynaşmış durumundadır125.
118
119
120
121
122
123
124
125

Ertürk, a.g.e., s. 14; Alfred Hueck, Der Treuegedanke im modernen Privatrecht,
Münih,Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 1947, s. 56.
TDK.
Kudret Ertaş,Türk Hukukunda İşçinin Sadakat Borcu, Ankara, Şafak Matbaası,
1982, s. 6.
Ertaş, a.g.e., s. 6.
Erman, a.g.e., s. 32.
Dayınlarlı, a.g.e., s. 34; Kaya, a.g.e., s. 47; Zevkliler/ Havutçu, a.g.e., s. 312, 313;
Dayınlarlı, a.g.e., s. 34; Kaya, a.g.e., s. 47.
Özer, a.g.e., s. 86.
Selahattin Sulhi Tekinay, Borçlar Hukuku, 3. bs., İstanbul, Filiz Yayınevi, 1974, s. 739.
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Türk Borçlar Kanunu'nun 472. maddesinde, yüklenicinin sadakat borcunun iki özel görünümü düzenlenmektedir126.
Bu hallerden ilkini, maddenin ikinci fıkrasında düzenlenen arsa payı
karşılığı inşaat sözleşmesi için istisnai bir hal teşkil eden inşaatın yapılması için gereken malzemenin iş sahibi tarafından verilmesi hali oluşturmaktadır. Buna göre yüklenici, iş sahibince sağlanan ve bağımsız bölüm
yapımında kullanılan malzemenin hesabını vermek ve artan malzemeyi
arsa sahibine iade etmek zorundadır127. Fakat, arsa payı karşılığı inşaat
sözleşmelerinde yüklenici inşaatı genellikle kendi malzemesiyle yaptığından, TBK. m. 472/II hükmünün bu sözleşmelerde hayat bulabilmesi çoğu
kez mümkün olamamaktadır128.
Bu hallerden ikincisiniyse, TBK. m. 473/III hükmü düzenlemektedir.
Buna göre, inşaat devam ettiği sırada, arsa sahibinin sağladığı malzemenin veya inşaatın yapılması için gösterdiği arsanın ayıplı olduğu anlaşılırsa veya bağımsız bölümün tam ve zamanında meydana getirilmesini
tehlikeye düşürecek başka bir hal ortaya çıkarsa, yüklenici durumu derhal iş sahibine bildirmekle yükümlüdür; aksi halde bu nedenle doğacak
sonuçlardan yüklenici sorumlu olacaktır.
126
127

128

Dayınlarlı, a.g.e.,s. 34; Erman, a.g.e., s. 32; Kaya, a.g.e., s. 47; Yavuz, a.g.e., s. 457 vd.
Uygur, a.g.e., s. 157; 15.HD. 9.12.1982 T., E.2475, K. 2605:“Yüklenicinin, kendine verilen floşları değiştirmesi, düşük kalitede floş kullanması özen borcuna
aykırılık teşkil eder. Yüklenici dokunmak üzere kendine verilen floşların karışık
olduğunu ispat etmek zorundadır”; 15. HD. 08.02.1984, 2950/302:“...Sipariş mektubunda ve buna bağlı idari şartnamede aksine hüküm mevcut olmadığına göre
BK. m. 357. gereğince yüklenici, iş sahibi tarafından verilen saç levhaları özenle
kullanmak, bundan dolayı hesap vermek ve artanı iade etmek zorundadır. Öte
yandan, imal edilmek üzere davalıya bırakılan saç levhalar genel nitelikleri ile
belli olup, normal kalitesinde piyasadan temini her zaman mümkün parça borcu olduğu kuşkusuzdur. Burada işveren açısından, eşyanın aynen teslimi ya da
bedellerinin istenmesi konusunda haklarının yarışması söz konusudur. Diğer bir
deyimle davalı, BK. m. 357. gereğince artan malzemeyi iade etmekle yükümlü
olduğundan, davacı işverenin artan malzemenin aynen iadesi veya bedelinin ödetilmesini istemek yolunda seçimlik hakkı mevcuttur. Alacağın muavvel olduğu tarihte zararın gerçekleşeceği kuşkusuzdur. O halde, sözleşmenin tek taraflı irade
beyanıyla feshedildiği 01.10.1998 tarihinde alacak muaccel duruma geleceğinden,
saç levhaların bu tarihteki piyasa sürümü değerinin tazminatın hesabında esas
alınması gerekir“;15 HD. 06.12.1982 2135/2515:“...Yükleniciye teslim edilen, fakat yüklenici tarafından iade olunmayan piyasadan serbestçe temini mümkün
olan misli malzemenin, aynen iadesine karar verilmelidir...“ ; 15.HD.06.07.1989
421/3277:“... Yüklenicite kalan kereste ve tomruk kapaklarının dava tarihindeki piyasa rayiç değeri saptanarak bu miktara hükmedilmesi gerekir...“ ; 15. HD.
15.02.1988 2024/570:“ Davalı iş sahibi, idarenin bedelini ödemek suretiyle almış
olduğu ve imalata girmemesi nedeniyle elinde kalmış olan ihzar edilmiş malzemeleri davacı yüklenicilere deevir ederken, sözleşme ve eklerine göreç buradan oluşan
fiyat farklarını ara hak edişlerde istihkaklardan kesmesinde yasaya aykırı bir yön
yoktur...“.
Erman, a.g.e., s. 33; Bilal Kartal, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, Ankara, y.y., 1993,
s. 67.
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Ayrıca yüklenici, arsa sahibi tarafından sağlanan malzemenin kullanılmasında ve muhafazasında gereken özeni de göstermekle yükümlüdür129.
Yüklenicinin bu yükümlülüğüne aykırılığı sonucunda malzeme yok olursa
yahut hasara uğrarsa, yüklenici TBK. m. 112. uyarınca kendisine hiçbir
kusurun yüklenemeyeceğini ispat etmedikçe, iş sahibinin bundan doğan
zararını gidermekle yükümlü olacaktır130.
Yüklenicinin sadakat borcu gereği uyması gereken diğer bir yükümlülük ise, bağımsız bölümü inşa ederken öğrendiği yenilikleri yahut özel
durumları kendi hesabına başka bir işte kullanmamak veya başkalarına kullandırmama yükümlülüğüdür131. Buna benzer şekilde, yüklenici,
inşaatın yapımı için arsa sahibi tarafından kendisine verilen planlar ve
projeleri ile çizimleri başka inşaatlarda kullanmamalıdır132. Yüklenicinin
özellikle bu yükümlülüğün sözleşmenin sona ermesinden sonra da devam edeceğini söyleyebiliriz133. Doktrince, yüklenicinin bu yükümlülüğe
uyması için, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin kuruluş aşamasında
sözleşmeye, sırların saklı tutulacağına ve rekabet yasağına ilişkin hükümlerin konulması tavsiye edilmektedir134.
SONUÇ
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde yüklenicinin özen borcu
dürüstlük kuralından ve Türk Borçlar Kanunu’nun 471. maddesinden
doğmaktadır. Kanunun yeni düzenlemesi, yüklenicinin özen borcundan
doğan sorumluluğun sınırını genişletip, sözleşmenin kendine özgül yapısı
ve koşullarından yola çıkmış ve objektif bir özen borcunu esas almıştır.
Bu borç, yüklenicinin özel durumundan kaynaklı sübjektif özen borcu
değil, iştigal ettiği alanda iş gören yüklenicinin göstermek durumunda olduğu objektif özen olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu borç esas alınırken
Ticaret Kanunu’nda yer alan basiretli iş adamı kriterini de göz ardı edilmemiştir.
Özen borcundan kaynaklı sorumluluğun belirlenmesinde, benzer alandaki işleri üstlenen, hayatın olağan akışındaki makul, basiretli ve dürüst
bir yüklenicinin gösterdiği dikkatle mesleki ve teknik kurallara uygun
düşen davranış esas alınmaktadır. Özen borcunun objektif olarak değerlendirilmesiyle birlikte, yüklenicinin mali bakımdan zor duruma düştüğü
yahut işin gerektirdiği ileri teknoloji veya mesleki bilgiye sahip olmadığı
için işi vaktinde yapamadığı veya bozuk yaptığı hallerde, bu durumları
129 Tandoğan, a.g.e., s. 109; Erman, a.g.e., s. 33.
130 Erman, a.g.e., s. 33.
131 Baygın, a.g.e., s. 25-26; Dayınlarlı, a.g.e., s. 36; Güleç, a.g.e., s. 30-31.
132 Dayınlarlı, a.g.e., s. 36; Eren,a.g.e., s. 77; Kaya, a.g.e., s. 48.
133 Dayınlarlı,a.g.e., s. 36; Eren,a.g.e., s. 77.
134 Dayınlarlı, a.g.e., s. 36.
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öngöremediği ve öngörememekte haklı nedenlerinin bulunduğu yahut bu
yetersizlikleri/halleri iş sahibinin de sözleşmeyi kurarken bildiğini/bilmesi gerektiği (yani kusursuz ve iyiniyetli) iddiaları nazara alınmayacaktır.
Özen borcu öncelikle iş sahibiyle yüklenicinin aralarındaki sözleşmeye
gore belirlenecek, rızaların uyuşması durumunda bu borcun kapsamı hafifletilebilecek yahut ağırlaştırılabilecektir.
Yüklenicinin özen borcu inşaatta kullandığı malzemeye ve inşaatı kendi yönetimi altında sürdürmesi gerekliliğine ilişkin olarak iki başlık altında toplanabilir.
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde, aksi açıkça kararlaştırılmadıkça, tıpkı eser sözleşmesindeki gibi, inşa işinin yapılması için gerekli
olan malzemeyi kural olarak yüklenicinin karşılayacağını kabul etmek
daha tutarlı gözükmektedir. Uygulamada da istisnalar dışında, inşaatın
yapımı için gereken araç-gereç ve malzemenin yüklenicilerce temin edildiği yoğun bir şekilde gözlemlenmektedir. Özen borcunun bir uzantısı
olarak, sağlayacağı araç-gereç ve malzemenin, iyi cinsten, ayıpsız, inşaatın
niteliğine uygun düşecek şekilde ve yeterli miktarda olması şarttır. Ayrıca
yüklenici arsa sahibinin kendisine inşaatta kullanımı için verdiği malzemeyi özenle kullanmalı ve artanı iade etmelidir.
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi eser sözleşmesiyle, satım sözleşmesinin birleşmesinden oluşan karma tipli bir sözleşme olduğundan, eser
sözleşmesi ve satım sözleşmesi hükümlerini ve sonuçlarını bu sözleşmeye
uygulamak gerekecektir. Yüklenici, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesiyle üstlendiği borcu ifa ederken kullandığı malzemenin kaliteli olmamasından veya malzemenin maddi yahut hukuki nitelikte ayıp bulundurmasından eser sözleşmesinden kaynaklı ayıba karşı tekeffül hükümleri;
satım sözleşmesi kapsamındaysa zapta karşı tekeffül hükümleri uyarınca
sorumlu olacaktır.
Yüklenicinin inşaatı kendi yönetimi altında yürütmesine ilişkin olarak
da denilibilir ki, taahhüt ettiği işi bizzat kendisinin yapması kural olup,
başkası aracılığıyla sürdürmesi istisnai hal teşkil etmektedir. Sözleşmenin hükümleri, işin niteliği yahut teamül, eserin meydana getirilmesi işinin tamamının ya da bir kısmının alt yükleniciye devredilmesine imkan
tanıyacak tarzda düzenlenmişse, yüklenici sadece sözleşmenin kurulmasını takiben iş sahibinin icazetini aldıktan sonra alt yükleniciye başvurabilme imkanına sahip olabilecektir.
Eserin meydana getirilmesinde yüklenicinin kişisel özelliklerinin önem
taşımadığı işlerde yüklenici, alt yüklenicilere (taşeronlara) başvurabilecek, onların yardımından faydalanabilecektir. Alt yüklenicinin kendisi de
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devraldığı inşaat işini, başka bir alt yükleniciye devredebilir, bunun önünde kural olarak bir engel olmadığını söylemek yerinde olacaktır.
Yüklenicinin arsa sahibine karşı borcunu yerine getirirken yardımından faydalanılan kişi olan taşeronun yaptığı işten ötürü yükleniciye karşı
sorumlu olup ve sadece ondan alacaklı olmasından, iş sahibi ile arasında
kural olarak herhangi bir ilişki bulunmamasından ötürü yapılan işin bedelini iş sahibinden talep edemeyecektir.
Yüklenicinin özen borcuna aykırılığın özel bir düzenlemesi T.B.K. m.
473/II’de düzenlenmiştir. Buna göre arsa sahibi işin sonunda ayıba karşı
tekeffül hükümlerinden yararlanarak ortaya çıkan zarar nedeniyle, zararın giderimi isteminde bulunabileceği gibi, bu hüküm sayesinde yüklenicinin özen yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda arsa sahibi
işin sonucunu beklemeksizin bazı önlemleri alabilecektir. Aynı zamanda
yüklenicinin özen borcunun gereklerine uymamasından ötürü inşaatın
ayıplı yahut sözleşmeye aykırı olacağının mutlak olarak tahmin edilebildiği hallerde, arsa sahibi yükleniciye süre vererek işin gereği gibi yapılmasını da isteyebilecektir. Bunların dışında mahkeme kanalıyla bu amaçla
bir süre tayin ettirebilecek; bu süre içinde yükleniciçe ayıpların giderilmemesi halinde hasar ve masraf yükleniciye ait olacak şekilde gereken
tamiratı yahut gereken üretimi üçüncü kişilere yaptırılacağını, yükleniciye
arsa sahibi tarafından ihtar edilebilecektir. Bu ihtarın semeresiz kalması
ihtimalindeyse arsa sahibi işi başka bir kişiye yaptırabilecektir.
Borçlar Kanununda sadakat borcu ayrı bir madde altında açıkça zikredilmemektedir.Fakat Medeni Kanunun 2. maddesindeki dürüstlük kuralı
ve iş görme borcu doğuran sözleşmelerden olan vekalet sözleşmesinin hükümleri, kıyasen arsa payı karşılığında inşaat sözleşmelerinde yüklenciye de uygulanmalıdır. Bu hükümler dolayısıyla yüklenicinin inşaatı, arsa
sahibinin menfaatini karşılayacak şekilde, arsa sahibine zarar verecek
davranışlardan kaçınarak, arsa sahibi ile aralarında olduğu varsayılan
güven ilişkine uygun bir şekilde ve bağlılıkla yapması gerektiği kabul edilmelidir.
Türk Borçlar Kanunu'nun 472. maddesinde, yüklenicinin sadakat borcunun iki özel görünümü düzenlenmektedir.
Bu hallerden ilkini, maddenin ikinci fıkrasında düzenlenen arsa payı
karşılığı inşaat sözleşmesi için istisnai bir hal teşkil eden inşaatın yapılması için gereken malzemenin iş sahibi tarafından verilmesi hali oluşturmaktadır. Buna göre yüklenici, iş sahibince sağlanan ve bağımsız bölüm
yapımında kullanılan malzemenin hesabını vermek ve artan malzemeyi
arsa sahibine iade etmek zorundadır. Fakat, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde yüklenici inşaatı genellikle kendi malzemesiyle yaptığından,
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TBK. m. 472/II hükmünün bu sözleşmelerde hayat bulabilmesi çoğu kez
mümkün olamamaktadır.
Bu hallerden ikincisiniyse, TBK. m. 473/III hükmü düzenlemektedir.
Buna göre, inşaat devam ettiği sırada, arsa sahibinin sağladığı malzemenin veya inşaatın yapılması için gösterdiği arsanın ayıplı olduğu anlaşılırsa veya bağımsız bölümün tam ve zamanında meydana getirilmesini
tehlikeye düşürecek başka bir hal ortaya çıkarsa, yüklenici durumu derhal iş sahibine bildirmekle yükümlüdür; aksi halde bu nedenle doğacak
sonuçlardan yüklenici sorumlu olacaktır.
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TEK KİŞİLİK ANONİM ŞİRKETLER VE TEK
ÜYELİ KURULUMDA ORTAYA ÇIKABİLECEK
SORUNLAR
Av. İrem ÇİÇEK
GİRİŞ
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (TK) yer alan değişikliklerden
biri anonim şirketlere (AŞ) ilişkin birçok gelişmiş ülkede uygulaması olan
tek kişi ile kurulan AŞ (one-man company) kuruluşudur. TK’nun yürürlüğe girdiği 01.07.2012 tarihinden 31.12.2013 tarihine kadar Türkiye’de
toplam 4.841 adet tek kişilik AŞ kurulmuştur. Bu şekilde kurulan AŞ’ler
toplam AŞ’lerin %42,91’ini oluşturmaktadır1.
İlk defa 1980 yılında Alman Limited Şirketler Kanunu (GmbH Gesetz)’nda limited şirketlerin tek kişilik şirket şeklinde kurulabileceği ifade
edilmiştir. 1985 yılında Fransız hukukunda, limited şirketlerin tek kişi
olarak kurulması konusunda kanun değişikliği yapılmıştır. 1989 yılında
ise Avrupa Birliği 89/667/EEC sayılı ‘Tek Ortaklı Limited Şirketlerin Kurulması Hakkında On ikinci Şirketler Hukuku Yönergesi’ ile birlikte tek
kişilik şirketler Avrupa Birliği ve bağlı olarak üye devletler hukukuna yerleşmiştir. 1994 yılında ise tek kişilik AŞ’lerin kurulmasına olanak tanıyan
kanun değişikliği yapılmıştır.2
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun getirdiği yeniliklerden biri olan
tek kişi ortaklıklarından AŞ kurulumunu inceleneceği bu çalışmada kanun koyucunun çıkış noktası ve sonuçları ile karşılaştırmalı hukuktaki
uygulamalar üzerinde durulacaktır.
BİRİNCİ BÖLÜM
TEK KİŞİLİK ANONİM ŞİRKETLER İLE İLGİLİ İLKELER, ELEŞTİRİLER, TERCİH EDİLME NEDENİ VE KÖTÜYE KULLANILMASINA KARŞI ÖNLEMLER
1. TEK KİŞİLİK ANONİM ŞİRKET İLE İLGİLİ ELEŞTİRİLER
1.1. Teorik Eleştiriler
Oluşan yeni yapının hukuk teorisi açısından gerekçelendirilmemiş olduğu yönündeki eleştiridir. Bu kapsamda ‘şirket’ kelimesinin birden fazla
1
2

Mustafa Yavuz,‘Tek Kişilik Anonim Şirketlerde Genel Kurul’, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Mali Çözüm Dergisi, Ocak- Şubat 2014. www.istanbulsmmmodasi.org.tr, s. 2.
Biset Sena Güneş,‘Tek Kişilik Anonim Şirketler’, İstanbul Barosu Dergisi, Mayıs- Haziran 2012, Cilt:86, Sayı: 2012/3 ISSN 1304-737X, s.222.
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kişinin varlığını gerektirdiğine ilişkin geleneksel algı ile ‘tüzel kişi’ niteliğinin tek kişi ile oluşmayacağı yönündeki değerlendirmedir.3
Bu düşünce bir çok yönden eleştirilmiştir. Tüzel kişiliğin ve şirket kavramının kanun koyucu tarafından birden fazla kişi ile kurulmasını mecburiyet haline getirmediği ifade edilmiştir. Kanun koyucunun bir AŞ’nin
çok ortakla kurulmasını zorunlu tutmadığı belirtilmiştir. Örnek olarak
ise, kişisiz tüzel kişi olabilecek vakıf verilmiştir. Her ne kadar vakıflarda
bir mal topluluğu bulunsa da, bir kişi birliğinin bulunmaması karşısında
vakıfların tüzel kişi olarak tanınması pozitif hukukta durumu örneklemektedir.4
1.1.1 Pratik Bir İhtiyaç Olmadığı Görüşü
Bu konuda itirazlarda bulunan Meyer- Cording, Alman Federal Mahkemesi’nin konu hakkında yapılan itirazları hafife aldığını, ekonomide işletmecilerin ve girişimcilerin önemli bir yer kapladığını, girişimcilerin büyük
kazançlar sağladığını buna karşılık başarısızlık halinde sorumluluğu taşımaları gerektiğini, işletmecinin tüm mal varlığı ile sorumlu olması gerektiğini ifade etmiştir. Ancak bu eleştiri uygulamada tek kişilik şirketlere
verilen önem ile ortadan kalkmaktadır. Örneğin, Almanya gibi ülkelerde
bir milyona yaklaşan tek kişilik şirket kurulumu olması yine Türk Hukuk sisteminde bu yönde bir yasal düzenleme olmadığı zamanlarda dahi
uygulamada tek kişi ortaklığının fiili olarak kurularak işlemlerine devam
etmesi, eleştirinin pozitif hukukta yeri olmadığını göstermektedir.5
1.2. Uygulamaya Yönelik Eleştiriler
1.2.1. Şirket Mal Varlığı İle Şahsi Mal Varlığın Ayrılmasının Güçlüğü
Tek kişilik AŞ’ler ile ilgili kişinin şahsi mal varlığı ile ticari mal varlığının birbirinden ayırılmasındaki güçlüktür. Bu kapsamda, ortağın
borçlarını, ortaklığa kaydırıp, sınırlı sorumluluk hakkından yararlanma
durumu ile rekabet yasağı, vergi bağışıklıkları gibi bazı yükümlülükler
ve yasaklarda, şirketin varlığını kötüye kullanmak suretiyle yararlanılabilinir. Alacaklılar zarara uğratılabilir. Bu endişenin altında yatan nedenler arasında tek kişinin sınırlı sorumlu olması sonucu gücünün üstünde
ticari faaliyette bulunmaya teşvik edilebileceği ayrıca hileye başvurmanın
kolaylaşacağı yatmaktadır.6
1.2.2. Yönetimin Sermayeden Bağımsız Olduğu İlkesinin İşlememesi
Tek kişinin yönetim kurulu ataması ve tek başına genel kurulu oluşturması ile genel kurulda tek bir kişi bulunması sonucu şirket tüzel kişiliği,
3
4
5
6

Fatih
Fatih
Fatih
Fatih

Aydoğan, s. 44
Aydoğan, s. 47
Aydoğan,s. 48.
Aydoğan, s. 56.
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organlar ve yönetciler üzerinde denetimin bulunmamasıdır. Ticari şirketlerde ortaklara sınırlı sorumluluk tanınmasının nedeni, ortakların yönetime katılmalarının, karar alma mekanizmalarında yer almalarının kural
olarak mümkün olmamasıdır. Tek kişi ortaklığında ise durum farklıdır.7
2. TEK KİŞİLİK ANONİM ŞİRKETİN TERCİH EDİLME NEDENİ
Tek kişilik ortaklığın yapısındaki esneklik, sınırlı sorumluluğa duyulan gereksinim, karar alma mekanizmalarındaki süratlilik, faaliyet organizasyonunun kolaylığı, tür değiştirme, birleşme ve bölünmede, halka
açılma ve devirlerde sağladığı kolaylık, yapancılarda dahil birçok girişimcinin tek kişilik şirkete yönelme sebepleri olarak sıralanabilinir.8
2.1. Sınırlı Sorumluluk ve Mal Varlığı Ayrılığının Sağlanması
Tek kişilik bir AŞ kurulmak istenmesinin en önemli nedenlerinden
biri, bu şirketin sınırlı sorumluluk imkanından yararlanmaktır.9 Bu imkan ile kişi tüm malvarlığı ile değil, önceden riski gözönüne aldığı, ödemeyi taahhüt ettiği bir sermaye ile sınırlı olarak sorumlu olacaktır. Kişi
sınırsız sorumlu olduğu ticari işletmesi yerine başkalarını ortak etme ihtiyacı hissetmeden tek başına bir AŞ açabilecek durumdadır.Bu şekilde
kişiler yatırıma meyilli olacak, yeni iş sahalarının açılması kolaylaşacak,
istihdam artacaktır.10
Mal varlığı ayrılığının sağlanması, AŞ ile pay sahibinin malvarlıklarının
ayrılması ve kişilik ile AŞ’nin birbirinden soyutlanmasını ifade eder. Alacaklılar AŞ’nin borçları için pay sahibinin mal varlığına başvuramazlar.
2.2. Devredilebilir Pay İle İşletme Faaliyetinin Devamlılığı ve
Faaliyet Organizasyonunun Kolaylılığı
Şirketin devri, tek kişinin iradesine bağlı olduğundan payların devri
için tek kişinin iradesi şartların belirlenmesinde tayin edicidir.11Şirket
tüzel kişiliğinin varlığı, payların devredilebilmesini, ortakların değişimi ile
şirketin devamlılığını sağlar. Bu sebeple tek kişilik AŞ, tüzel kişiliği sebebi ile işletmenin tek ortakla devam etmesini kolaylaştırır. Bilindiği üzere
şahıs şirketlerinden faklı olarak AŞ’lerde, ortağın ölümü, iflası, kısıtlan7
8
9

Fatih Aydoğan, s. 51.
Ünal Tekinalp, Tek Kişilik Ortaklık I, s. 53.
III - Değer biçilmesinde yolsuzluk
MADDE 551-(1)Ayni sermayenin veya devralınacak işletme ile ayınların değerlemesinde emsaline oranla yüksek fiyat biçenler, işletme ve aynın niteliğini veya durumunu farklı gösterenler ya da başka bir şekilde yolsuzluk yapanlar, bundan doğan
zarardan sorumludur. Kemal Çevik, ‘Fransız ve Türk Hukukunda Tek Ortaklı Şirket/
Sınırlı Sorumlu Ticari İşletme’, Prof. Dr. Ali Bozer’e Armağan, Ankara 1998, sf. 39.
10 Fatih Aydoğan, s. 61.
11 Fatih Aydoğan, Tek Kişilik Ortaklık I, s. 56.
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ması, şirketteki payının haczi, şirketin sona ermesi ve tasfiyesi sonucunu
doğurmaz. Ortak durumundaki değişiklikler kural olarak şirketin malvarlığı durumunda bir değişiklik yapmaz.
Tek kişilik AŞ ile işletme faaliyetleri çok daha basit ve az masraflı
olacaktır. Şirket sahibi, şirket yönetimi ve teşkilatlanmasında büyük bir
serbestlik ve esneklik kazanacaktır. Ayrıca işletmenin birleşmesi, tür değişimi, bölünme işlemleri şirket kurulumu sayesinde gerçekleşecektir.12
Tek kişilik AŞ’ler diğer kurulumlardan farklı olarak kişinin tek başına
hareket etme serbestesini kazanmasını sağlar. Azınlık pay sahiplerinin
varlığı söz konusu olmadığından çoğunluk, azınlık mücadelesi olmayacaktır. Bir kişinin şirketin tek ortağı ve tek yöneticisi olduğu tek kişilik
AŞ’lerde yöneticiler ile pay sahipleri ve pay sahiplerinin kendi aralarında
çıkan itilaflar söz konusu olmaz. Ayrıca tek ortağın ‘eşit işlem ilkesi’,
‘hakların sakınılarak kullanılması ilkesi’ gibi kurallarla bağlı olmasıda
söz konusu değildir.13
Birçok şirketin, şirket içi ihtilaflar nedeniyle iş yapamaz hale geldiği,
pay sahiplerinin şirket içi sorunlardan kaynaklı davalar ile uğraşmak zorunda kaldığı düşünüldüğünde, tek kişilik AŞ’nin sağladığı avantaj net bir
şekilde görülecektir. Ayrıca pay sahiplerinin toplantıya davet edilmesi gibi
masraflı işlemler istisnai haller dışında tek kişilik AŞ’lerde söz konusu
olmamaktadır. Yine AŞ’ler de ana sözleşme değişikliği de hızlı bir şekilde
yapılabilecektir.14
2.3. Anonim Şirkete Kaynak Sağlama ve Vergi Avantajları
TK md. 420 gereğince, AŞ’ler ödünç para bulmak için itibari kıymetleri
eşit, ibareleri aynı olmak üzere tahvil çıkarabilir. Bu da AŞ’nin tercih edilmesini sağlar. Ayrıca kişiler bir faaliyeti AŞ tüzel kişiliği altında yaptıklarında şahıs olarak yapılan işleme göre daha az vergi ödeyeceklerdir.15.
AŞ ortakları şirket borçlarından dolayı, doğrudan sorumlu değildirler.
Ortaklar şirkete karşı taahhüt ettikleri sermaye miktarıyla sınırlı olmak
üzere sorumludurlar. AŞ’lerde ticaret hukuku açısından geçerli olan bu
kural, vergi hukuku açısından da geçerlidir. Dolayısıyla sermaye borcunu
yerine getirmiş AŞ ortaklarının, şirketin ödenmemiş vergi borçlarından
dolayı sorumluluğu bulunmamaktadır.16
12
13
14
15
16

Fatih Aydoğan, s. 67.
Eşit İşlem İlkesi. MADDE 357-(1) Pay sahipleri eşit şartlarda eşit işleme tabi tutulur.
Fatih Aydoğan, s. 76.
Fatih Aydoğan, s. 69.
Özgür Biyan, ‘6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununda Tek Ortaklı Şirket: Zorunlu Bazı
Düzenlemelerin Vergi Hukukunda Yarattığı Eksiklik’, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler Odası (İSMMO) Mali Çözüm Dergisi, Temmuz- Ağustos 2012, s. 98.
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2.4. Tek Kişi İşletmesinin Çok Ortaklı Bir Şirkete Dönüşmesi
Tek ortaklı AŞ’nin çok ortaklı bir yapıya dönüşmesinde yapılacak tek
şey kamuya açıklamadır. Tür değiştirmesine gerek olmadan şirket devam
eder. İleride borsada faaliyet göstermesi istenen bir şirket, tek ortaklı AŞ
olarak kurulabilir. Böylece orta yada uzun vadede borsa şirketine dönüşebilir.17
2.5. Bilimsel Araştırma ve Uygulama Merkezleri, Üniversiteler,
Kamu Kurumları ve Vakıfların Tek Kişilik Anonim Şirket Kurma İle
Sermaye Ortaklıklarının Bazı Bölümlerinin Bağımsız Hale Getirilmesinde Duyulan İhtiyaç
Üniversite, enstitü, dernek, vakıf, iktisadi devlet kurumu gibi kuruluşların kullandıkları kamu malvarlığı, temsil ettikleri menfaatler ve
ayrıcalıklar çoğu zaman yanlarına bir ortak alarak şirket kurmalarına
mani olmaktadır. Bu sebeple bu kuruluşların birikim ve deneyimlerini
ekonomik olarak değerlendirmeleri tek kişilik AŞ kurulumu ile kolay ve
mümkün hale gelmektedir.18Örneğin Ankara Üniversitesi Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü, ücret karşılığı, hakemli bir akademik dergi olan
Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi’ni (BATIDER) yayınlamakta, uzmanlık
eğitimi vermektedir. Enstitü bu ticari faaliyetini başka bir paysahibine ihtiyaç duymadan kendisinin paysahibi olduğu bir AŞ ile yapabilmektedir.
Benzer durum örneğin maden suyu işletmesi olan Kızılay..vb. kuruluşlar
içinde geçerlidir.19
Yine bazı sermaye ortaklıklarının bünyelerindeki bir veya birkaç bölümü bağımsız ticaret ortaklığı haline getirmesini tercih etmesi halinde,
tek paysahibi, bizzat, o sermaye ortaklığının kendisi olduğu bir AŞ veya
limited şirket kurabilir. Örneğin,buzdolabı üreten bir AŞ, kapak raflarını
artık yan sanayiden almak yerine kendisinin yüzde yüz yavrusu olan bir
AŞ kurarak üretmeyi tercih edebilir.Bu şekilde tek kişilik ortaklık, tek
pay sahibine, yeni şirketi tek başına kurabilme imkanı vermekte ve bu
şekilde maliyeti düşürmektedir.20
2.6. Yabancı Sermayenin Yatırım Aracı Olarak Tek Kişi Ortaklığı
Eski TK düzenlemesinde yabancı sermeya, ülkeye girerken yerli bir
başka paysahibi bulmak zorunda, yabancı yatırımcı ise başka bir ortağa
çekimser yaklaşmaktaydı. İşte bu sebeple yabancı yatırımcı, ortak sorununun olmaması, yönetimin kolaylığı, düşük maliyet sebebi ile tek kişi
17
18
19
20

Ünal Tekinalp, Tek Ortaklı Şirketler, s. 596.
Ünal Tekinalp, Tek Kişilik Ortaklık I, s. 54.
Ramazan Gönen, s. 212.
Ünal Tekinalp, Tek Kişilik Ortaklık I, s. 55.
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ortaklığını benimsemektedir. Avrupa Biliği (AB) dahil birçok ülkenin tek
kişi ortaklığını zorunlu hale getirmesinin sebebi, yabancı sermayeyi çekmek istemesindendir.21
3. TEK KİŞİLİK ANONİM ŞİRKETLERDE ALACAKLILARIN VE
ŞİRKET ÇALIŞANLARININ KORUNMASI İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER VE İLKELER
Şirketin çok ortaklı olması ile tek ortaklı olması arasında sınırlı sorumlu olma açısından bir fark olmadığını belirten görüşe göre, tek kişi
ortaklığında, alacaklıları koruyan hükümler bulunmaktadır. TK’da yer
alan şirketler hukukuna ilişkin bazı hükümlerin tek kişilik AŞ’lere nasıl
uygulanacağı sorununun teminatı olarak ise bir takım önlemler ve ilkeler
belirlenmiştir.
3.1. Ortaklık Yönünden Alınacak Önlemler ve İlkeler
3.1.1. MalVarlığının Ayrılığı İlkesi
Ayrılık ilkesi AŞ ile pay sahibinin malvarlıklarının ayrılması ve kişilik
ile AŞ’nin birbirinden soyutlanmasını ifade eder. Alacaklılar AŞ’nin borçları için pay sahibinin mal varlığına başvuramazlar. Tek ortağın malvarlıkları birbirinden ayrıdır. Birine ait hak ve borç, diğerine yazılamaz. Tek
ortağın şahsi alacaklıları da şirket malvarlığına başvuramaz. Sebepsiz
fon devirleri, hatır bonoları,çekleri geçersizdir. AŞ ortaklığı ile pay sahibi
müşterek hesap açamaz, ortaklığa borçlanamaz.Tek ortağın bizzat yada
ortaklığın temsilcileri aracılığı ile kendisiyle işlem yapması sıkı kurallara
bağlanmıştır. (TK md. 338, 371/6, 408/3, 574/2, 615/3, 629/2)
TK md. 338/3 gereğince tek kişilik AŞ kendi paylarının tümünü iktisap
edemez.22 Ayrılık ilkesi gereği tek kişilik AŞ’ler, diğer AŞ’lerden farklı olarak paylarını iktisap edemez. Şöyle ki, TK md. 379 vd. gereğince AŞ’lerin
kendi payını geçici veya sürekli olarak iktisap etmesi mümkündür. Ancak
tek kişilik şirketlerde TK md. 338/3 ile şirketin kendi paylarını iktisap
etmesine sınırlama getirilmiştir. Tek kişilik şirketlerde ortaklık kendisinin tek pay sahibi konumuna gelecekse TK md. 379. vd. maddelerinde
yer alan kurallara aykırılık bulunmasa da kendi payını iktisap edemez.23
Ayrılık ilkesi ayrıca ortağın şahsi işleri ile şirketin işlerinin birbirinden ayrılmasını ifade eder. Ortak şahsi işlerini şirket üzerinden, şirketin
tesisini, araçlarını, personelini kullanarak yürütemez. Yine şahsi işlerini
yaparken de bunları şirket için yaptığı algısı yaratamaz.24
21 Ünal Tekinalp, Tek Kişilik Ortaklık I, s. 55.
22 Ünal Tekinalp, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku Anonim ve Limited Ortaklıklar, s. 83.
23 Ali Paslı, ‘Yeni Türk Ticaret Kanunu Anonim Ortaklık Hükümlerinin Tanıtılması (II),
YTK Kitap 2- Kısım 4- Bölüm 1, ‘’Kuruluşa İlişkin Sisteme Yönelik Temel Değişiklikler
Ve Kuruluş İşlemleri’’, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi (BATİDER), s. 159.
24 Ünal Tekinalp, Tek Kişi Ortaklığının Esasları, s. 45
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Ayrılık ilkesi AŞ’nin tescili ile hüküm ifade eder ve ortaklık tasfiyeye
girdiğinde de uygulanır. Çünkü her ne kadar tasfiye süreci olsa da tüzel
kişilik tasfiye amacı ile sınırlı bir şekilde devam eder. Malvarlığının ayrılığı ilkesinin ihlali halinde derhal perdenin kaldırılması önlemi alınır.25
3.1.2. Açıklık İlkesi
Açıklık ilkesi tek ortağın yaptığı işlemlerde şirketin tek ortaklı olduğunu, ortağın kimliğini, işlemi hangi sıfatla yaptığını karşı tarafa bildirmesidir. Bu şekilde şirket ile iş yapacak kişide bir belirsizlik olmasının
önüne geçilmektedir. Açıklık ilkesi TK md. 36/3,338/2 ve 574/2’de düzenlenmiştir.26 TK md. 338/2’nin kanun gerekçesinde bu hükmün işlem ve
hukuk güvenliği ile şeffaflık ilkesinin gereği olarak öngörüldüğü ve 574/2
ile bağlantılı olduğu belirtilmiştir.27 Anılan hüküm gereğince pay sahibinin
adı, yerleşim yeri ve vatandaşlık bilgisi ticaret siciline tescil ve ilan edilir.28
25 Ünal Tekinalp, Tek kişilik Ortaklık, s. 593.
26 1. Tescil ve ilanın üçüncü kişilere etkisi
MADDE 36- (1)Ticaret sicili kayıtları nerede bulunurlarsa bulunsunlar, üçüncü kişiler
hakkında, tescilin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edildiği; ilanın tamamı aynı
nüshada yayımlanmamış ise, son kısmının yayımlandığı günü izleyen iş gününden itibaren hukuki sonuçlarını doğurur. Bu günler, tescilin ilanı tarihinden itibaren işlemeye
başlayacak olan sürelere de başlangıç olur.
(2)Bir hususun tescil ile beraber derhâl üçüncü kişiler hakkında sonuç doğuracağına
veya sürelerin derhâl işleyeceğine ilişkin özel hükümler saklıdır.
(3)Üçüncü kişilerin, kendilerine karşı sonuç doğurmaya başlayan sicil kayıtlarını bilmediklerine ilişkin iddiaları dinlenmez.
(4)Tescili zorunlu olduğu hâlde tescil edilmemiş veya tescil edilip de ilanı zorunlu iken
ilan olunmamış bir husus, ancak bunu bildikleri veya bilmeleri gerektiği ispat edildiği
takdirde, üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilir.
2. Asgari sayı
MADDE 338
(2) Pay sahibi sayısı bire düşerse, durum, bu sonucu doğuran işlem tarihinden itibaren
yedi gün içinde yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilir. Yönetim kurulu bildirimi aldığı
tarihten itibaren yedi gün içinde, şirketin tek pay sahipli bir anonim şirket olduğunu
tescil ve ilan ettirir. Ayrıca, hem şirketin tek pay sahipli olarak kurulması hem de payların tek kişide toplanması hâlinde tek pay sahibinin adı, yerleşim yeri ve vatandaşlığı
da tescil ve ilan edilir. Aksi hâlde doğacak zarardan, bildirimde bulunmayan pay sahibi
ve tescil ve ilanı yaptırmayan yönetim kurulu sorumludur.
B) Ortakların sayısı
MADDE 574
(2) Ortak sayısı bire düşerse durum, bu sonucu doğuran işlem tarihinden itibaren yedi
gün içinde müdürlere yazıyla bildirilir. Müdürler, bildirimin alınması tarihinden başlayarak yedinci günün sonuna kadar, şirketin tek ortaklı olduğunu, bu ortağın adını,
yerleşim yerini ve vatandaşlığını tescil ve ilan ettirirler, aksi hâlde doğacak zarardan sorumlu olurlar. Aynı yükümlülük, şirketin bir ortakla kurulduğu hâllerde de geçerlidir.
27 Öznur Onat, Funda Tuncel Töralp, ‘Gerekçe, karşılaştırmalı maddeler, komisyon
raporları, önergeler ve karşılaştırma tabloları ile türk ticaret kanunu’, İstanbul Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, yayın no 141, s. 441.
28 Ünal Tekinalp, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, Anonim ve Limited Ortaklıklar, s. 47
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Böylecetek kişi ortaklığı ile iş yapmak isteyen kişi doğabilecek riskleri
bilebilecek durumda olur ve tedbirli davranır. İlgili maddede örneğin TK
md. 198/2’de olduğu gibi, benzer bildirim yükümlülüğünün ihlali halinde
öngörülen hakların donması yaptırımı öngörülmemiştir.29
1. Tescil ve ilanın üçüncü kişilere etkisi
MADDE 36-(1)Ticaret sicili kayıtları nerede bulunurlarsa bulunsunlar, üçüncü kişiler hakkında, tescilin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde
ilan edildiği; ilanın tamamı aynı nüshada yayımlanmamış ise, son kısmının yayımlandığı günü izleyen iş gününden itibaren hukuki sonuçlarını
doğurur. Bu günler, tescilin ilanı tarihinden itibaren işlemeye başlayacak
olan sürelere de başlangıç olur.
(2) Bir hususun tescil ile beraber derhâl üçüncü kişiler hakkında sonuç doğuracağına veya sürelerin derhâl işleyeceğine ilişkin özel hükümler
saklıdır.
(3) Üçüncü kişilerin, kendilerine karşı sonuç doğurmaya başlayan sicil
kayıtlarını bilmediklerine ilişkin iddiaları dinlenmez.
(4) Tescili zorunlu olduğu hâlde tescil edilmemiş veya tescil edilip de
ilanı zorunlu iken ilan olunmamış bir husus, ancak bunu bildikleri veya
bilmeleri gerektiği ispat edildiği takdirde, üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilir.
2. Asgari sayı
MADDE 338
(2) Pay sahibi sayısı bire düşerse, durum, bu sonucu doğuran işlem tarihinden itibaren yedi gün içinde yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilir.
Yönetim kurulu bildirimi aldığı tarihten itibaren yedi gün içinde, şirketin
tek pay sahipli bir anonim şirket olduğunu tescil ve ilan ettirir. Ayrıca,
hem şirketin tek pay sahipli olarak kurulması hem de payların tek kişide
toplanması hâlinde tek pay sahibinin adı, yerleşim yeri ve vatandaşlığı da
tescil ve ilan edilir. Aksi hâlde doğacak zarardan, bildirimde bulunmayan
pay sahibi ve tescil ve ilanı yaptırmayan yönetim kurulu sorumludur.
B) Ortakların sayısı
MADDE 574
(2) Ortak sayısı bire düşerse durum, bu sonucu doğuran işlem tarihinden itibaren yedi gün içinde müdürlere yazıyla bildirilir. Müdürler,
bildirimin alınması tarihinden başlayarak yedinci günün sonuna kadar,
şirketin tek ortaklı olduğunu, bu ortağın adını, yerleşim yerini ve vatan29 Ali Paslı, ‘Yeni Türk Ticaret Kanunu Anonim Ortaklık Hükümlerinin Tanıtılması (II),
YTK Kitap 2- Kısım 4- Bölüm 1, ‘’Kuruluşa İlişkin Sisteme Yönelik Temel Değişiklikler
Ve Kuruluş İşlemleri’’,s. 163.
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daşlığını tescil ve ilan ettirirler, aksi hâlde doğacak zarardan sorumlu
olurlar. Aynı yükümlülük, şirketin bir ortakla kurulduğu hâllerde de geçerlidir14.01.2011 tarih 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü
ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 23. maddesine göre, Eski TK’ya
göre kurulan AŞ’lerin paysahibi sayısı 1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle,
herhangi bir şekilde bire düşmüş olur ise, şirketin tek paysahibi olan
gerçek veya tüzel kişi, 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren onbeş gün
içinde, bu sıfatını, adını, adresini, vatandaşlığını, yönetim kuruluna noter
aracılığıyla bildirecektir. Yönetim kurulu, tebliğ tarihinden itibaren yedi
gün içinde, şirketin tek pay sahipli bir AŞ olduğunu, tek paysahibinin
adını, yerleşim yerini ve vatandaşlığını tescil ve ilan ettirecektir.30TK md.
338/2’de bildirimin, yazılı şekilde olması gerektiği belirtilmişken Tatbikat
Kanununda bildirimin noter aracılığı ile yapılması düzenlenmiştir.31
3.1.3. Ortağın Anonim Şirkete Borçlanması Yasağı
Şirket malvarlığı ile tek ortağın malvarlığının birbirinden ayrı olmasıdır. Ortak şirkete borçlanamaz. TK md. 358 hükmünde bu yasak açıkça
belirtilmiştir.32
Pay sahibi, sermaye taahhüdünden doğan vadesi gelmiş borçlarını ödemedikçe ve ortaklığın yedek akçelerle karı, geçmiş yıl zararını karşılamadıkça şirkete borçlanamaz.Pay sahiplerinin şirkete borçlanabilmelerinin
şartı, faaliyet döneminin kar ile kapatılmış olması değil, serbest yedek
akçelerle birlikte karın geçmiş yıl zararlarını karşılayacak düzeyde olmasıdır. Şirketin geçmiş yıl zararı olmadıkça kar edip etmediği önem taşımadan pay sahipleri şirkete borçlanabilir.33
30 Soner Altaş,‘Yeni Türk Ticaret Kanununda Anonim Şirket Kuruluşu İçin Öngörülen
Temel Yenilikler ve Değişiklikler’, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası,
Mali Çözüm Dergisi, Mayıs- Haziran 2012, www.istanbulsmmmodasi.org.tr, s. 95.
31 Ali Paslı, ‘Yeni Türk Ticaret Kanunu Anonim Ortaklık Hükümlerinin Tanıtılması (II),
YTK Kitap 2- Kısım 4- Bölüm 1, ‘’Kuruluşa İlişkin Sisteme Yönelik Temel Değişiklikler
Ve Kuruluş İşlemleri’’,s. 161.
IV – Tek pay sahipli anonim şirketler ile tek ortaklı limited şirketler
TK MADDE 23 – (1) Herhangi bir sebeple bir anonim şirketin tek pay sahibi ve bir
limited şirketin tek ortağı olan gerçek veya tüzel kişi, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden
itibaren onbeş gün içinde, bu sıfatını, adını, adresini, vatandaşlığını, anonim şirketlerde
yönetim kuruluna, limited şirketlerde müdüre veya müdürlere noter aracılığıyla
bildirir. Bildirimin muhatapları, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde, Türk Ticaret
Kanununun 338 ve 574 üncü maddelerinde öngörülen hususları tescil ve ilân ettirirler;
aksi hâlde anılan maddelerde öngörülen hukukî sonuçlar doğar.
32 Pay sahiplerinin şirkete borçlanma yasağı
TK MADDE 358-(1) İştirak taahhüdünden doğan borç hariç, pay sahipleri şirkete
borçlanamaz. Meğerki, borç, şirketle, şirketin işletme konusu ve pay sahibinin işletmesi
gereği olarak yapılmış bulunan bir işlemden doğmuş olsun ve emsalleriyle aynı veya
benzer şartlara tabi tutulsun.
33 Korkut Özkorkut,‘6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda Şirketlere Borçlanma Yasağı,
Finansal Raporlama Ve Bağımsız Denetime İlişkin Değişiklikler’, Banka ve Ticaret
Hukuku Dergisi (BATİDER), Cilt: XXVII, Sayı:3, Ankara Eylül 2012, s. 51.
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Şirkete borçlanma yasağı ile ortağın şirketin kasasını kullanması, kişisel harcamalarını şirket malvarlığından yapması ve şirkette para çekmesinin engellenmesi amaçlanmıştır.34Pay sahibinin şirket tüzel kişiliğine borçlanması yasaklanmışken, şirketin paysahibine borçlanması yasak
değildir.35
Kanun gerekçesinde hükme aykırılık, TK md. 395/1’de olduğu üzere
özel hükümde bu sonuç belirtilmemiş olsa bile öncelikle ‘butlan’dır. Zira
aksine bir hüküm bulunmadığı sürece, ticari bir hüküm ile yasaklanmış
işlem batıldır. Yalnızca şirket yönetiminin sorumluluğu ve pay sahibinin
tazminat borcu ile yetinilmez.36 AyrıcaTürk Ceza Kanunu (TCK) md. 155
(görevi kötüye kullanma) ve md. 161 (hileli iflas) hükmünün uygulanabileceği belirtilmiştir.37Ancak buradaki cezai sorumluluk sadece şirkete
borçlanan pay sahibi üzerindedir. İşlemin diğer tarafı olan şirket yönetiminin TK md. 358’e aykırı davranış halinde sorumluluğu yoktur. Çünkü
şirket yönetiminin işlem yaptığı kişinin şirket ortağı olduğunu bilmemesi
de mümkündür.38
TK md. 358 hükmünde pay sahibinin şirkete borçlanması yasağına
ilişkin iki istisna belirtilmiştir. İstisnalardan biri, pay sahibinin iştirak
taahüdünden dolayı şirkete borçlanabilmesidir. TK md. 344/1 uyarınca
kuruluşta ve 459/3 hükmü ile sermaye artırımında, nakden taahüt edilen
payların itibari değerinde en az %25’inin tescilden önce, kalanın ise tescili
izleyen 24 ay içinde ödenmesi öngörülmektedir. Diğeri ise ortağın, şirketin işletme konusu ve ortaklığın işletmesi gereği yapılan bir işlemden dolayı şirkete borçlanabilmesidir. Ancak bu işlemin emsalleri ile aynı olması
gerekir.39 Bu hem mal alımlarına ilişkin ve hemde maddedeki şartları
karşılamak kaydıyla pay sahibini şirkete karşı borçlu yapan tüm hukuki
işleri kapsamaktadır. Uygulamada pay sahibinin şirkete borçlanması yasak olduğundan dolayı aksini ispat borçlanma işleminin geçerli olduğunu
ileri süren tarafından ispatlanır.40
34 Gerekçe, 6201 sayılı TK md. 358.
35 Ali Paslı, ‘Yeni Türk Ticaret Kanunu Anonim Ortaklık Hükümlerinin Tanıtılması (I),
YTK Kitap 2- Kısım 4- Bölüm 1, Genel Hükümler ve Temel İlkeler’, Banka ve Ticaret
Hukuku Dergisi (BATİDER), Cilt: XXVII, Sayı:3, Ankara Eylül 2011, s. 160.
36 Ali Paslı,‘Yeni Türk Ticaret Kanunu Anonim Ortaklık Hükümlerinin Tanıtılması (I),
YTK Kitap 2- Kısım 4- Bölüm 1, Genel Hükümler ve Temel İlkeler’, s. 163.
37 TEKİNALP, Ünal, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, Anonim ve Limited
Ortaklıklar, sf. 48
38 Ali Paslı, ‘Yeni Türk Ticaret Kanunu Anonim Ortaklık Hükümlerinin Tanıtılması (I),
YTK Kitap 2- Kısım 4- Bölüm 1, Genel Hükümler ve Temel İlkeler’, s. 164.
39 Hasan Pulaşlı, Cilt 1, s. 585.
40 Ali Paslı, ‘Yeni Türk Ticaret Kanunu Anonim Ortaklık Hükümlerinin Tanıtılması (I),
YTK Kitap 2- Kısım 4- Bölüm 1, Genel Hükümler ve Temel İlkeler’, s. 166.
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Ayrıca TK md 395/2 hükmü ile, aynı yasak, AŞ’de yönetim kurulu
üyeleri ile üyelerinin yakınlarına da uygulanır.41Bu kişiler için de şirket
kefalet, garanti ve teminat veremez, sorumluluk yüklenemez, borçlarını
devralamaz. Aksi durumda şirket alacaklıları, şirkete borçlanılan tutar
için bu kişilere doğrudan takip yapabilir. Pay sahibinin şirket tüzel kişiliğine borçlanması yasakken, şirketin pay sahiplerine borçlanması yasak
değildir.42
Uygulamada tek kişilik AŞ’lerde, ortağın şirketle iş yapmasını, şirkete
borçlanmasını yasaklamak doğru mudur tartışması gündeme gelmiştir.
Tek ortak yapacağı olağanüstü genel kurul ile aktiflerinde bulunan değerleri kendisine kar payı olarak alabilecekken, alacaklılar için daha iyi
olacak şekilde şirketten borç alamayacaktır. Şöyle ki alacaklılar usulüne
uygun şekilde kar dağıtımı yapmış ise, alacaklarının tahsili için, temettü
olan ortağa başvuramazlar. Ve fakat şirkete borçlu olan pay sahibi İİK
md. 89 gereği şirket alacaklılarının borçlusu olabilir.43
Ayrıca sermayenin korunması bakımından tek kişi ortaklığı ile ilgili
önerilerden bazıları asgari sermayenin yüksek bir miktarda belirlenmesi,
nakit sermayenin tamamının kuruluşta ödenmesi ya da sermayenin ödenmeyen kısmı için teminat getirilmesi şartı konulmasıdır.44
3.1.4. Pay Sahibinin Anonim Şirket İle Birlikte Sorumlu Tutulamayacağı İlkesi
TK md. 329 hükmü gereğince sınırlı sorumluluk ilkesi olan AŞ’nin borçlarından pay sahibinin sorumlu tutulamayacağı ilkesi tek kişilik ortaklıkta
da geçerlidir. Aksi görüş ayrılık ilkesine aykırı olur. Ancak tüzel kişiliğin
mahkeme kararıyla kaldırılması halinde sınırlı sorumluluk kalkar.45
41 Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı
TK MADDE 395- (2)Yönetim kurulu üyesi, onun 393 üncü maddede sayılan yakınları,
kendisinin ve söz konusu yakınlarının ortağı oldukları şahıs şirketleri ve en az yüzde
yirmisine katıldıkları sermaye şirketleri, şirkete nakit veya ayın borçlanamazlar. Bu
kişiler için şirket kefalet, garanti veteminat veremez, sorumluluk yüklenemez, bunların
borçlarını devralamaz. Aksi hâlde, şirkete borçlanılan tutar için şirket alacaklıları bu
kişileri, şirketin yükümlendirildiği tutarda şirket borçları için doğrudan takip edebilirler.
TK MADDE 393 uyarınca bu yakınlar: Yönetim kurulu üyesinin alt ve üst soyu, eşi,
üçüncü derece dâhil üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarıdır
42 Ali Paslı,Yeni Türk Ticaret Kanunu Anonim Ortaklık Hükümlerinin Tanıtılması (I),
YTK Kitap 2- Kısım 4- Bölüm 1, Genel Hükümler ve Temel İlkeler, s. 161.
43 Ali Paslı,Yeni Türk Ticaret Kanunu Anonim Ortaklık Hükümlerinin Tanıtılması (I), YTK
Kitap 2- Kısım 4- Bölüm 1, Genel Hükümler ve Temel İlkeler, s. 165.
44 Fatih Aydoğan, s. 203.
45 TK MADDE 329- (1) Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan,
borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir.
(2) Pay sahipleri, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile ve şirkete karşı
sorumludur.
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3.1.5. Perdenin Kaldırılması Önlemi
Tüzel kişiler, ayrılık ilkesi gereği, kendilerini oluşturan kişilerden ayrı
bir kişiliğe sahipken kendisine ait ayrı bir malvarlığınada sahiptir. Buna
göre sermaye şirketleri ortaklık borçlarından dolayı sadece kendi malvarlıkları ile sınırlı sorumludur. Böylece şirket ortakları ortaklık borçlarından sorumlu olmazlar. Doktrin ve uygulamada şirket tüzel kişiliği ile ortağın arasındaki ayrımın kaldırılması ve tüzel kişiliğe rağmen ortakların
sorumluluğuna gidilebilmesinin hukuki dayanağı tüzel kişilik perdesinin
kaldırılmasıdır.46
Bu ilke ayrılık ilkesinin ihalinin müeyyidesidir. Şayet pay sahibi, şirket
malvarlığını kendi malvarlığı gibi kullanmışsa, şirketin mallarını ve kaynaklarını, kendisine, yakınına, ortağı olduğu başka bir şirkete aktarmışsa, kendisinin, yakınının veya ortağı olduğu şirketin borçlarını tek kişilik
AŞ’nin malvarlığı ile karşılamışsa, şirket tüzel kişiliğini kötüye kullanmışsa tüzel kişilik perdesi kaldırılır ve tek pay sahibinin sorumluluğuna gidilir.47AŞ’lerde pay sahibinin tüm şahsi malvarlığına müracaat etme olanağı
tanıyan bu durum, ‘sınırlı bir borçtan sınırsız sorumlu olma’ şeklinde
tanımlanmıştır.48
Türk Medeni Kanunu (MK) md. 2 kapsamında, hakkın kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz ilkesi gereği, AŞ tüzel kişiliğinin hukuk
düzeninin belirlediği amaca aykırı kullanımı halinde tek ortağın şirket
borçlarından sorumlu olacağı hükme bağlanmıştır. Tüzel kişilik perdesinin aralanması ile tüzel kişi ortaklığının borçlarından dolayı, ortağın
sorumlu tutulması imkanı tanıdığı gibi, şirket ortağının borcundan dolayı
tüzel kişiliğin sorumluluğunada imkan verir.49
Sınırlı sorumluluk ve mal varlığının ayrılığı ilkesinin kaldırıldığı (tüzel
kişilik perdesinin kaldırıldığı) hallere örnek olarak, sınırlı sorumluluk
durumunun kötüye kullanılması, şirket varlığının tehlikeye düşürülmesi,
sermayenin kaybı, şirket malvarlığı ile kişisel malvarlığın birbirine karıştırılması, şirket hakimiyetinin kişisel yarar için kullanılması verilebilir. Bu konuda tüzel kişilik perdesinin kaldırılmasına ve ortağın sorumluluğuna gidilmesi yönünde karar veren Yargıtay 19. Hukuk Dairesi’nin
2005/8774 E., 2006/5232K sayılı ve 15.06.2006 tarihli karar ile şirketin
ortak tarafından kötüye kullanılmasının önüne geçilmiştir.
46 Hasan Pulaşlı, , Cilt 1, s. 468.
47 Ünal Tekinalp, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, Anonim ve Limited Ortaklıklar, s. 49.
48 Veliye Yanlı, Anonim Ortaklıklarda Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması Ve Pay
Sahiplerinin Ortaklık Alacaklılarına Karşı Sorumlu Kılınması, Beta Yayım Dağıtım, 1.
Bası, Mayıs 2000- İstanbul. s. 79.
49 Hamdi Yasaman,Şirketler Hukuku Ve Sermaye Piyasası Hukuku İle İlgili Makaleler,
Mütalaalar, Bilirkişi Raporları, Cilt II, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2013, s. 78.
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AŞ’lerde sınırı sorumluluk ilkesi karşısında, tüzel kişilik perdesinin
kaldırılarak ortaklık alacaklılarına karşı, ortağın sorumlu olması, istisnai
bir durum olduğundan, öncelikle alacaklılar şirket tüzel kişiliğine başvurmalıdırlar. Alacaklılar haklarını ortaklık malvarlığından temin edememeleri halinde ortağın şahsi malvarlığına gidebilir.50
3.1.6. Olgu Organ Sıfatıyla Sorumluluk
Tek ortaklı şirketlerde, ortak, şirketin resmen ve şeklen yönetiminde
yer almıyor olsa bile şirketteki yetkisi sebebi ile ortaklık iradesinin oluşumu, şirket yöneticilerinin seçimi ve azli, onlara verilecek talimat gibi
konularda hareket alanına sahiptir. Bu sebeple şirket organı olarak nitelendirilmektedir ve olgu organ olarak vasıflandırılmıştır. Olgu organ sorumluluğunu TK md. 553 çerçevesinde değerlendirmek gerekir.51 Madde
gerekçesinde bahsedilen İsviçre Borçlar Kanunu md. 754/1 ‘yönetim kurulu üyeleri ve şirketin yönetim ve tasfiyesi ile uğraşan bütün kişilerin,
şirkete, her bir pay sahibine ve şirket alacaklılarına karşı ihmalle veya
bilerek verdikleri zarardan sorumlu olacaklarını’ hüküm altına alarak
olgu organ kavramına yer vermiştir. TK md. 553 hükmünün tek pay sahipli şirketlere uygulanıp uygulanamayacağı, pay sahibinin şirkete ve şirket alacaklılarına karşı sorumlu tutulup tutulmayacağı kanun tarafından
açıkça cevaplandırılmamıştır. Bu durum doktrin ve yargı kararlarına bırakılmıştır. Kanunda ifade edilen ‘yönetici’ kavramının kimleri ifade ettiği
uygulama ile netlik kazanacaktır.Kanun gerekçesinde, olgu organ sorumluluğunu ortadan kaldırıcı bir düzenleme yolu tercih edilmemiştir.52
TK md. 553/1, 554/1 ve 556/1 hükmü gereğince, tek ortak, olgu organ
sıfatı ile sorumlu olduğunda, davayı açabilecek olanlar, şirket alacaklılarıdır. Şirkette tek ortağın bulunmasından dolayı şirketin dava hakkı söz
konusu olmamaktadır.
50 Veliye Yanlı, s. 86.
51 V - Kurucuların, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerinve tasfiye memurlarının
sorumluluğu
TK MADDE 553-(1)Kurucular, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve tasfiye memurları, kanundan ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ihlal ettikleri takdirde,
kusurlarının bulunmadığını ispatlamadıkça, hem şirkete hem pay sahiplerine hem de
şirket alacaklılarına karşı verdikleri zarardan sorumludurlar. (2)Kanundan veya esas
sözleşmeden doğan bir görevi veya yetkiyi, kanuna dayanarak, başkasına devreden organlar veya kişiler, bu görev ve yetkileri devralan kişilerin seçiminde makul derecede
özen göstermediklerinin ispatedilmesi hâli hariç, bu kişilerin fiil ve kararlarından sorumlu olmazlar.
(3) Hiç kimse kontrolü dışında kalan, kanuna veya esas sözleşmeye aykırılıklar veya yolsuzluklar sebebiyle sorumlu tutulamaz; bu sorumlu olmama durumu gözetim ve özen yükümü
gerekçe gösterilerek geçersiz kılınamaz.
52 Fatih Aydoğan, s. 233.
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3.1.7. Tek Ortağın Sadakat Yükümü
Sadakat yükümü doğrudan bir sonucu olan somut bir yükümlülük
değil soyut bir yükümlülüktür. Bu yükümlülüğün sonucu olarak ortak
şirket menfaatini gözetmek zorundadır. Şirketle işlem yapamaz, rekabet
yasağına uymak durumundadır. Bu şekilde kanunda özel olarak düzenlenen yasaklar ile ilgili yaptırım uygulanmakta iken, özel olarak düzenlenmeyen hallerde ise, şirkete zarar veren ortağın tazminat sorumluluğunun
BK’da düzenlenen sözleşmeden doğan borca aykırılık hükümlerine tabi
olacağı söylenebilir.53
Tek ortak aynı zamanda şirket yöneticisi ise bu sıfatla şirket alacaklılarına karşı şirkete verdiği zarardan sorumlu olur. Tek ortak TK md.
549/1, 550/1 ve 551/1 uyarınca belgelerin ve beyanların kanuna aykırı olması, sermaye hakkında yanlış beyanda bulunulması ve sermayeye değer
biçilmesinde yolsuzluk yapılması hallerinde de sorumlu tutulur.54
3.2. Ceza Hükümleri İle Alacaklıların Korunması
Çok ortaklı AŞ’ler için uygulanacak hükümlerin uygun düştüğü ölçüde
tek kişilik AŞ’lere uygulanacağını belirtmiştik. Cezai yaptırım açısından
uygulanabilecek hükümler İcra ve İflas Kanunu (İİK) ile Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) yer almaktadır.
Bu kapsamda, İİK md. 345’de yer alan suçların, tek kişilik AŞ yönetimi
sırasında işlenilmesi halinde de uygulanacağı belirtilmiştir. Alacaklıların
zarara uğratılması (İİK md. 333/a), alacaklıların zarara uğratılması amacıyla şirket mevcudunun eksitilmesi (İİK md. 331), aczine kendi fiili ile
sebep olması (İİK md. 332) gibi suçların işlenmesi halinde şirket yöneticisi ve temsilcisi cezanın muhattabı olur. İİK md. 333/a’da yer alan düzenlemede geçen ‘fiilen yönetim yetkisine sahip olanlar’ tanımlamasından da
anlaşılacağı üzere,tek pay sahibi şirket yöneticisi olmasa dahi suçun muhattabı sayılmaktadır. İİK md 345/a hükmünde yer alan şirketin iflasını
istemek mecburiyetinde olanların aykırı davranışı halinde ve İİK md. 311
53 Fatih Aydoğan, s. 240.
54 I - Belgelerin ve beyanların kanuna aykırı olması
TK MADDE 549-(1)Şirketin kuruluşu, sermayesinin artırılması ve azaltılması ile birleşme, bölünme, tür değiştirme ve menkul kıymet çıkarma gibi işlemlerle ilgili belgelerin, izahnamelerin, taahhütlerin, beyanlarınve garantilerin yanlış, hileli, sahte, gerçeğe
aykırı olmasından, gerçeğin saklanmış bulunmasından ve diğer kanuna aykırılıklardan
doğan zararlardan, belgeleri düzenleyenler veya beyanları yapanlar ile kusurlarının varlığı hâlinde bunlara katılanlar sorumludur.
II - Sermaye hakkında yanlış beyanlar ve ödeme yetersizliğinin bilinmesi
TK MADDE 550-(1)Sermaye tamamıyla taahhüt olunmamış veya karşılığı kanun veya
esas sözleşme hükümleri gereğince ödenmemişken, taahhüt edilmiş veya ödenmiş gibi
gösterenler ile kusurlu olmaları şartıyla, şirket yetkilileri, bu payları üstlenmiş kabul
edilirler ve payların karşılıkları ile zararı faiziyle birlikte müteselsilen öderler.
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gereğince şirketin iflasından evvel veya sonra alacaklıları zarara sokmak
kastıyla hileli işlemlerde bulunan kimseler TCK’na göre cezalandırılır.55
TCK md. 164 uyarınca şirket hakkında yanlış bilgi veren kurucu, ortak, müdür, yönetim ve denetim kurulu üyeleri kamuya yaptıkları beyanlarda ve genel kurula sundukları raporlarda ilgililerin zarara uğramasına
neden olacak şekilde gerçeğe aykırı bilgiler verirler ya da verdirtirlerse
altı aydan üç yıla kadar hapis veya bin güne kadar adli para cezası ile
cezalandırılırlar. Ayrıca TCK md 155 kapsamında güveni kötüye kullanmak ve TCK md. 158 kapsamında düzenlenen nitelikli dolandırıcılık suçu
alacaklıları koruyucu nitelikte hükümlerdir.
3.2.1. Tek Pay Sahipli Anonim Şirketler Bakımından Hukuki Sorumluluğun Önemi
Hukuki sorumluluğa ilişkin hükümler tek kişilik AŞ’ler için oldukça
önemlidir. Sorumluluk hükümleri çoğu zaman perdenin kaldırılması davalarının açılmasıyla sonuçlanır. Tek kişi ortağın sermaye hakkında yanlış beyanı, sermaye taahüt borcunu ödeyebilecek ekonomik gücü bulunmaması gibi kanuna aykırılık halleri tek kişilik AŞ’lerde sıkça rastlanır.
Bu hukuka aykırı uygulamalar sabit ise perde kaldırılarak paysahibinin
sorumluluğuna gidilir.56 Bu dava bir taraftan MK md. 2’ye, diğer taraftan
tek kişi ortaklıklarında alaniyet hükümlerinin ihlal edilmiş olmasına dayanır.57
Tek paysahibinin kendi özel malvarlığı için mi yoksa tek kişilik AŞ için
mi hareket ettiğini belli etmeden yaptığı işlemlerde açılacak dava TK md.
372/6 ve 629/2 maddelerindeki işlemin ortaklık adına yapıldığının açıkça
belirtilmiş olması ilkesine dayanır ve ilkeye uyulmamışsa perde kaldırılarak ortağın sorumluluğuna gidilir.58
Tek kişilik AŞ’lerde sıkça görülen diğer bir durum inançlı yönetim
kuruludur. İnançlı yönetim kurulu tek pay sahibinin talimatı ile hareket
etmişse, AŞ’nin açtığı sorumluluk davası düşer. Tekinalp’e göre bunun
sebebi haksızlığa rıza gösterenin haksızlıktan söz edemeyecek olmasıdır.
Buna karşılık alacaklının açtığı dava kabul edildir.59
Yine bir gerçek ve tüzel kişinin yapmama borcu olan örneğin rekabet
yasağı borcundan kaçınmak için bir şirket kurup, şirket aracılığı ile yasak
işlemleri yapması halinde açılacak dava yapmama borcunun öngörüldüğü sözleşmenin ihlali davasıdır. Talep tazminattır. Kurulan şirket devam
55
56
57
58
59

Fatih Aydoğan, s. 242.
Ünal Tekinalp, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, Anonim ve Limited Ortaklıklar, s. 362.
Ünal Tekinalp, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, Anonim ve Limited Ortaklıklar, s. 691.
Ünal Tekinalp,Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, Anonim ve Limited Ortaklıklar, s. 691.
Ünal Tekinalp , Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, Anonim ve Limited Ortaklıklar, s. 339.
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eder. Davanın dayanağı ise dürüstlük kuralına aykırılık MK md. 2 ve BK
md. 36’da düzenlenen hiledir. Ayrıca alaniyet ilkesinin ihlal edilip edilmediği incelenir.60
TK md. 353’de, Eski TK’dan farklı olarak fesih davası düzenlenmiştir. Bu dava AŞ’in tüzel kişilik kazanmasından sonra gündeme gelecek ve
fakat AŞ’nin kuruluşundan önceki aşamadaki kanuna aykırılıklara dayanacaktır. Kuruluş işlemleri sırasındaki kanuna aykırılıklardan örneğin,
esas sözleşmedeki kurucu imzalarının notere onaylattırılmaması, kuruluş belgelerinin sicile tevdi edilmemesi, payların esas sözleşmeden farklı
olarak düşük bedelle ihraçları, ayni sermayeye değerleme yapılmamasına
rağmen tescilin gerçekleşmesi ve bu kanuna aykırılıklar sebebiyle şirket
alacaklılarının, pay sahiplerinin veya kamunun menfaatlerinin önemli
düzeyde tehlikeye düşürülmüş, ihlal edilmiş olması halinde, feshi davası
açılabilir. Ancak kurucular beyanının hiç bulunmaması, ya da içeriğinin
kanunda sayılanları tam karşılamaması, tek kişilik AŞ’lerde kanuna aykırılık olduğu halde,ilgililer açısından muhtemel bir zarar yada tehlike
doğurmayacağından fesih olmaz.61
İKİNCİ BÖLÜM
TİCARET KANUNU’NDA
TEK KİŞİLİK ANONİM ŞİRKETLER İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER
TK ile getirilen özel düzenlemelerin tek kişilik ortaklık için yetersiz
olması karşısında, tek kişilik AŞ’ler için uygun olması halinde, TK’da yer
alan tüm AŞ ile ilgili hükümler geçerlidir.Tek kişi ortaklığının, çok ortaklı
bir şirkete dönüşmesi ya da çok ortaklı bir şirketin, tek ortaklı hale gelmesi bir nev’i değişikliği olmaktadır. Tek kişi ortaklığı ayrı bir şirket türü
olmayıp, normal AŞ’lerden bir farkı bulunmamaktadır. TK’da tek kişilik
AŞ’lerin kurulmasına ilişkin usul, tescil ve ilan ile ilgili birkaç özellik dışında, birden çok kurucu ile kurulan bir AŞ’in tüzel kişilik kazanması
için uygulanan usülden farklı değildir. Her iki kurulum için TK md. 335
vd. hükümleri uygulanır.62
Tek kişilik AŞ’ler ile ilgili inceleyeceğimiz düzenlemeler,TK ve karşılaştırmalı hukukta yer alan hükümler ile özellikle Avrupa Birliği üyesi ülkelerinde tek kişi ortaklığının kabul edilmesine yol açan Onikinci Ortaklıklar
Hukuku Yönergesi’dir. Yönerge tüm üye ülkelerde tek kişi ortaklığının kurulumunu zorunlu hale getirmekte ve asgari hükümleri düzenlemektedir.
60 Ünal Tekinalp,Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, Anonim ve Limited Ortaklıklar, s. 692.
61 Ali Paslı,‘Yeni Türk Ticaret Kanunu Anonim Ortaklık Hükümlerinin Tanıtılması (III),
YTK Kitap 2- Kısım 4- Bölüm 1, Kuruluşun Hükümleri’, Banka ve Ticaret Hukuku
Dergisi (BATİDER), Cilt: XXVII, Sayı:3, Ankara Eylül 2012, s. 222.
62 Ünal Tekinalp, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, Anonim ve Limited Ortaklıklar, s. 140.
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Yönerge, Avrupa Birliği hukukunu oluşturan kaynaklardan birisidir.
Avrupa Konseyi tarafından veya ortak karar almak suretiyle Konsey ile
Avrupa Partlementosu veya Komisyonu tarafından çıkarılan yönerge doğrudan uygulanamayacağı için, üye ülkeler tarafından tek kişilik şirketlere ilişkin uygulamalarda iç hukuka alınmıştır.63Yönergeye uygun olarak
TK’da yer alan tek kişilik AŞ için özel olarak yapılan düzenlemeler, şirketin tek ortaklı olduğunun tescil ve ilanı (TK md. 338/3, md. 574/1), tek
ortak ile şirket arasında yapılacak sözleşmelerin yazılı olması (TK md.
371/6, md. 629/2), tek ortağın genel kurul yerine geçmesi ve genel kurul
sıfatıyla alınacak kararların yazılı olmasıdır (TK md. 408/3, md. 616/3).
Her ne kadar bu özel düzenlemelerde hükmün lafzı şirkette tek ortağın
(pay sahibinin) varlığı halinde uygulanacağını hükmetse de düzenlemeler
fiili tek kişi ortaklıklarına da uygulanabilecektir.
1.Şirketin kurulması
Tek pay sahipli bir AŞ, TK md. 124 hükmü uyarınca bir ticaret ve sermaye şirketidir ve TK md. 16 hükmü uyarınca tacirdir ve tüm işlemleri
ticaridir.
Tek kişilik AŞ’lerin kuruluşu basit veya nitelikli şekilde olur. Tek kişilik AŞ’lerde diğer AŞ’lerde olduğu gibi basit usulle kuruluyorsa sermaye nakittir. Paysahiplerinin ve/veya alacaklıların menfaatlerini tehlikeye
düşürecek özellik içermez. Nitelikli kuruluşta ise ayni sermaye konulur,
ayın devralınabilir, kuruculara kardan özel menfaatler tanınır, bu sebeple
alacaklıların ve pay sahiplerinin korunması için kanun hükümleri uygulanır. Tek kişilik AŞ’lerde kurucu sermayeyi nakit, ayın veya kısmen nakit,
kısmen ayın olarak taahhüt edebilir.64
Tek pay sahipli AŞ’lerde sermaye kısmen ve tamamen ayından oluşuyorsa kurucular beyanı (TK md. 349) tek kurucu tarafından yapıldığından, AŞ’nin kurulmasından sonra yönetim kurulu bu beyanları nitelikli
bir şekilde incelemelidir.65
TK’na göre tek kişilik AŞ’lerin kuruluşu kapalı AŞ’in kuruluşundan
farklı değildir. Tek kişilik AŞ, baştan itibaren tek pay sahibi tarafından
(TK md. 338), halka açılmak üzere tek paysahibi tarafından (TK md.
346), miras yolu ile, çıkarma yolu ile (TK md. 208 ve MK md. 2), birleşme
ve bölünme yoluyla (TK md. 141, md. 159) kurulabilir.66
TK md. 353 hükmü gereğince AŞ’lerin yokluğuna ve butlanına karar
63
64
65
66

Fatih Aydoğan, s. 146.
Ünal Tekinalp, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, Anonim ve Limited Ortaklıklar, s. 141.
Ünal Tekinalp, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, Anonim ve Limited Ortaklıklar, s. 156.
Ramazan Gönen, s. 215.
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verilemeyecektir. Ancak şirket kurulumunda kanun hükümlerine aykırı
hareket edilmek suretiyle alacaklılar veya kamunun menfaati önemli bir
şekilde tehlikeye düşürüldüyse, tek kişilik AŞ’lerde alacaklılar ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın istemi üzerine şirketin merkezinin bulunduğu
yerdeki asliye ticaret mahkemesince şirketin feshine karar verilmesini isteyebilir. Pay sahibinin tek olması sebebiyle tek kişilik AŞ’lerde pay sahibini fesih davası açması uygulanmaz.
2. Tek Kişilik AŞ’nin Tescil ve İlanı Yükümlülüğü
TK md 338’de, AŞ’nin kurulabilmesi için tek bir kurucunun yeterli
olduğu hükme bağlanmıştır. Böylelikle eski TK md. 277’de düzenlenen
bir AŞ’nin en az beş kurucusunun bulunması şartı kalkmıştır. Bu tek kişi
gerçek veya tüzel kişi olabilir. Ayrıca Yönergeden farklı olarak TK’da bir
gerçek kişinin birden fazla tek kişi ortaklığının tek ortağı olması ya da bir
tek kişi ortaklığının veya tüzel kişinin başka bir tek kişi ortaklığının tek
ortağı olması yasaklanmamıştır.
TK md. 338/2 hükmü gereğince, AŞ’nin tek pay sahibi bulunduğu
üçüncü kişilere tescil ve ilanla bildirilir. Ayrıca tek pay sahibinin kimliği
de tescil ve ilan edilmek zorundadır. Bu iki bilginin ilanının yapıldığı günün ertesi gününden itibaren sonuç doğurur. Görüldüğü üzere TK hem
şirketin tek ortaklı olduğunu hemde tek ortağın kim olduğunu tescil ve
ilan etme zorunluluğu getirmiştir. Bunun amacı şirketin tek ortaklı olduğunun şirketle iş yapacaklara bildirilmesi, böylece pay sahibinin şahsi
malvarlığı ile şirket malvarlığının birbirinden ayrı olduğunun duyurulması ile tek ortağı kamuoyuna tanıtmaktır.67
Tek pay sahibinin adı soyadı, tüzel kişi ise ticaret ünvanı, yerleşim
yeri, vatandaşlığı ve tüm değişiklikler tescil ve ilan edilir. Madde hükmü
gereğince pay sahibi sayısının bire düşmesi halinde durumun bu sonucu
doğuran işlem tarihinden itibaren yedi gün içinde yönetim kuruluna yazılı
olarak bildirilmesini öngörmüştür. Yönetim kuruluna bildirim, tüm payları elinde toplayan tek pay sahibi tarafından yapılacaktır. Bu düzenleme
kurulumda tek kişi olarak varolmayan fakat sonrasında tek kişi ortaklığına dönüşen AŞ için geçerlidir. Yönetim kuruluna bildirimin tek pay
sahibi tarafından yapılması doğrudur. Zira senede bağlanmış hamiline
yazılı paylardan yönetim kurulu haberdar olmayabilir.
Yine TK md 338/2’nin devamında yönetim kurulunun bildirimi aldığı
tarihten itibaren yedi gün içinde şirketin tek pay sahipli bir AŞ olduğunu
tescil ve ilan ettireceği ayrıca hem şirketin kurulumunda tek kişili olması
hemde sonradan tek kişiye dönüşmesi halinde pay sahibinin adı, yerleşim
67 Ünal Tekinalp, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, Anonim ve Limited Ortaklıklar, s. 154.
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yeri ve vatandaşlığının da tescil ve ilan edileceği hükme bağlanmıştır.68Öyle ki TK, bir AŞ’nin tek ortaklı kurulmasına olanak sağladığı gibi, çok
ortaklıdan tek ortaklı şirkete dönüşmesine de imkan verir. Ancak TK’nın
yürürlüğe girmesi ile ortak sayısı tek ortağa düşen şirketlerde, mevcut
durum ilgili kurumlara bildirilir.69
Tescil ve ilanı yapma yükümlülüğüne aykırı davranan yönetim kurulu
ve bildirimde bulunmayan pay sahibinin doğacak zarardan birlikte sorumlu olacağı hükme bağlanmıştır. Sorumluluğun temeliBK md. 41ve devamında düzenlenen haksız fiil esasına dayanmaktadır. Alacaklı haksız
fiil uyarınca zararının tazminini ister.70
3. Kuruluştan Önce Yapılan İşlemlerden ve Masraflardan Dolayı
Sorumluluk
TK md. 355/2 hükmü gereğince çok ortaklı AŞ’lerde olduğu gibi tek
kişilik AŞ’lerde de kuruluştan önce şirket adına yapılan işlemlerden, tek
kurucu sorumlu olacaktır. Ancak işlemlerin ve taahütlerin ileride kurulacak şirket adına yapıldığı açıkça bildirilir ve şirket, ticaret siciline tescilden itibaren üç ay içinde, bu işlem ve taahütleri kabul ederse, işlemlerden şirket sorumlu olur. TK md. 588 hükmü gereğince şirketçe kabul
olunmadığı taktirde, kuruluş giderleri kurucuda kalır. Şirketin ancak bir
sebeple kurulmaması halinde kuruluş aşamasındaki masraflar tek ortak
üzerinde kalır.71
4. Tek Kişilik Anonim Şirketlerde Tek Pay Sahibi İle Şirket Arasındaki İşlemlerin Yazılı Olması Şartı
TK md. 317/6 hükmü gereğince, tek kişilik AŞ’lerde tek ortak, şirket
ile yazılı sözleşme yapmalıdır.72Şirkette başka bir temsilcinin bulunması
ya da tek pay sahibi tarafından şirketin yönetiliyor olması sözleşmenin
geçerliliği için yazılı şekil şartını etkilemez. Sözleşmenin yazılı olması tek
ortağın şirketi kötü yönetiminin önüne geçmektedir. Sözleşme yazılı olunca sözleşme şartlarında yapılacak değişikliklerin önüne geçilebilecek, sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların, tek ortak lehine kullanılmasının önüne
geçilecek ve şirketin menfaatleri konusunda denetim rahatlıkla yapılabilecektir.73
68
69
70
71
72

Fatih Aydoğan, s. 174.
Hasan Pulaşlı, Cilt II, s. 2164.
Fatih Aydoğan, s. 177.
Fatih Aydoğan, s. 258.
TK MADDE 371- (6) Sözleşmenin yapılması sırasında, şirket tek pay sahibi tarafından
ister temsil edilsin ister edilmesin, tek pay sahipli anonim şirketlerde, bu pay sahibi
ile şirket arasındaki sözleşmenin geçerli olması sözleşmenin yazılı şekilde yapılmasına
bağlıdır. Bu şart piyasa şartlarına göre günlük, önemsiz ve sıradan işlemlere ilişkin
sözleşmelerde uygulanmaz.
73 Fatih Aydoğan , s. 182.
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Ancak Moroğlu’na göre TK md 371/6 yetersizdir. Tek ortak istediği
zaman yazılı sözleşme yaparak değişiklik yaratabilir. Bu maddeye ayrıca
aleniyet unsuru getirilmelidir.
Tekinalp’e göre ise tek kişilik AŞ’lerde esas sözleşmenin yerini tek yanlı bir hukuki işlem olarak esas taahhütname alır. Bu konuda ayrı bir
hüküm bulunmamakla birlikte kurucu tek olunca bir sözleşmeye gerek
bulunmadığından tek taraflı taahütname kullanımı uygun olacaktır.74
Sözleşme kavramı geniş yorumlanmalı ve yönetim kurulu üyesi olan
pay sahibiyle yapılan hizmet sözleşmeleride bu kapsamda değerlendirilmelidir. Yönetim kurulu üyesi pay sahibine ödenecek yolluklar, ücret,
temsil ödemeleri, emeklilik hakları gibi AŞ içi menfaatler yazılı şekil şartını etkilemez.75
Tek ortağın şirketle işlem yapması yasaklanmamıştır. Yasaklanması
halinde muvazaalı işlem yapılabileceği, bunun da şeffaflığı kaldıracağı
düşünülmüştür.76 TK md. 371/6 ile şirket ile yapılan hukuki işlemlerin
tamamı değil, yalnızca sözleşmelerin yazılı şekilde yapılması düzenlenmiştir. Yazılı şekle uymamak işlemin geçersizliğini doğuracaktır. Ayrıca
madde hükmünde önemsiz ve sıradan işlemler için yazılılık şartının aranmayacağı belirtilmiştir. Önemsiz işlerin neler olduğuna ilişkin örneklerden biri tek ortağın kendi şirketinden herkese uygulanan şartlar ile mal
alması, AŞ’ye günlük ihtiyacı için alınan ekmek, su, kağıt gibi ihtiyaçlar
için yapılan işlemler verilebilir.77
TK’da yer alan bu düzenleme yönergeden farklıdır. Yönergeye göre sözleşmenin yazılı olması şartı, tek kişinin şirketin temsilcisi sıfatı ile işlem
yapılmasına bağlıdır. Alman Hukukunda ise yazılı geçerlilik şartı bulunmamaktadır.
5. Tek Kişilik Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu
TK’nın yönetim kuruluna ilişkin hükümlerinin tümü tek pay sahipli
AŞ’ler içinde uygulanır. Eski TK md. 312’den farklı olarak, TK md. 359
ile, AŞ’lerde yönetim kurulunun en az üç üyeden oluşacağı kuralı terk
edilmiştir. Tek paylı AŞ düzenlemesi bu değişikliğin temel gerekçesidir.
Bu uygulama yabancı sermayenin Türkiye’deki doğrudan yatırımı için kurulan tek pay sahipli, küçük AŞ’ler için uygun çözümdür. Yönetim kurulu
sayısındaki sınır kaldırılmakla birlikte tek ortaklı bir şirket birden fazla
74 Ünal Tekinalp, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, Anonim ve Limited Ortaklıklar,
s. 143.
75 Ünal Tekinalp, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, Anonim ve Limited Ortaklıklar,
s. 227.
76 Ünal Tekinalp,Tek Ortaklı Şirketler, s. 604.
77 Fatih Aydoğan, s. 184.
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kişiden oluşan bir yönetim kuruluna da sahip olabilir.78
TK md. 365 gereğince AŞ’lerin kanuni temsilcisi yönetim kuruludur.
Dolayısıyla yönetim kurulunu oluşturan üyeler kanuni temsilci konumundadır. Yine TK’na göre yönetim kurulu üyelerinin en az dörtte birinin yükseköğrenim görmüş olması zorunlu iken, tek üyeli yönetim kurulunda
bu zorunluluk TK md. 359 gereğince aranmayacaktır. Bu durumda tek
ortaklı şirkette söz konusu tek ortak yükseköğrenim görmese de yönetim
kurulu görevini yürütebilir.79
Vergi hukuku açısındantek kişilik AŞ’lerin kanuni temsilcileri, kanuni temsilcilerin sorumluluğunu düzenleyen 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
(VUK) md. 10 ve 6183 Sayılı Kanun md. 35 uyarınca sorumludurlar. VUK
açısından kusur sorumluluğu kapsamında, vergilemeyle ilgili ödevleri yerine getirmemeleri nedeniyle mükelleflerin veya vergi sorumlularının varlığından alınamayan vergi ve buna bağlı alacaklar kanuni temsilcilerin
varlıklarından alınacaktır. Ancak tek kişilik AŞ kuran bir kişi genel kurul
kararı ile şirkete ortak olmayan kişi veya kişileri yönetim kuruluna atayabilir ve böylece kanuni temsilci olmadan vergisel bir sorumluluk altına
girmekten kurtulabilir.80
Tek pay sahipli AŞ’lerde pay sahibinin yönetim kuruluna atadığı üye,
inançlı veya bağlı yönetim kurulu üyesi konumundadır. Bu üyenin şirketi
yönetmesinde şirketin zarara uğraması halinde, yönetim kurulu üyesine
karşı şirketin doğrudan, paysahiplerinin ve şirket alacaklılarının dolaylı
olarak TK md. 553/1 gereğince tazminat davası açma hakkı vardır. Bu
durumda, yönetim kurulu üyesi, bir taraftan inanç sözleşmesi gereğince
talimat veren pay sahibinin direktifine göre hareket etmek, diğer taraftan
şirket ile pay sahibinin menfaat çatışmasında, TK md. 364 ve 375 gereği
şirketin çıkarını korumakla görevli olduğundan, yönetim görevini özenli
şekilde yapmakla yükümlüdür. Özen yükümüne aykırı davranma halinde
yönetim kurulunun şirkete karşı sorumlu olup olmayacağı sorununda İsviçre Federal Mahkemesi kararları bulunmaktadır.Federal Mahkemenin
4C. 397/1998 sayılı kararına konu olan olayda, davalı inançlı yönetim
kurulu üyesinin tek pay sahibinin talimatıyla hareket etmesinde, ‘Zarar
görenin rızası halinde göreve aykırılık ortadan kalkar. Ancak hukuki
organ bu durumda, zarar görenin muvafakati ile hareket ettiğini ispat edebilir. İnançlı yönetim kurulu üyesi, aynı zamanda tek paysahibi
78 Ünal Tekinalp, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, Anonim ve Limited Ortaklıklar,
s. 191.
79 Özgür Biyan, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununda Tek Ortaklı Şirket: Zorunlu Bazı
Düzenlemelerin Vergi Hukukunda Yarattığı Eksiklik, s. 102.
80 Özgür Biyan,6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununda Tek Ortaklı Şirket: Zorunlu Bazı
Düzenlemelerin Vergi Hukukunda Yarattığı Eksiklik, s. 104.
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olan inananın verdiği talimatlara uygun şekilde hareket etmişse, bu
taktirde şirketin de sorumluluk davası açma hakkı düşer’ demektedir.81
TK ile tüzel kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmeleri mümkün hale gelmiştir. TK md. 359/2 hükmünde Avrupa Şirketine ilişkin 2001/86/ E C
sayılı ve 08.10.2001 tarihli Yönerge’ye dayalı olarak çıkarılan 2157/2001
sayılı Yönetmelik md. 47/1’e uygun olarak tüzel kişilerinde AŞ’lerde yönetim kurulu üyesi olabilecekleri düzenlenmiştir. Böylece kamu tüzel kişisinin yönetim kurulu üyeliğini düzenleyen TK md. 334 hükmü ile uyum
sağlanmıştır ve eski TK’da düzenlenen tüzel kişiyi temsilen gerçek kişinin
yönetim kurulu üyesi seçilmesi sistemine son verilmiştir.82
Tüzel kişinin yönetim kuruluna seçilmesi halinde onunla birlikte, tüzel
kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen sadece bir gerçek kişi de tescil
ve ilan olunur. Ayrıca tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet
sitesinde hemen açıklanmalıdır. Genel kurul tarafından tüzel kişinin yönetim kurulu üyesi seçilmesi halinde tüzel kişi yönetim kurulu üyelerine
tanınan hak ve yükümlülüklere sahip olur.83 Bu sebeple tüzel kişi, onu
temsil edecek gerçek kişiyi TK md. 369 gereğince yönetim kurulunun işleyişini aksatmayacak biçimde süratle bildirmek zorundadır. Aksi halde
şirketin uğrayacağı zarardan sorumlu olur. Tüzel kişi adına tescil edilmiş
kişi toplantılara katılıp oy kullanır.84
TK, yönetim kurulu üyelerinin, hukuki ve cezai sorumluluğunun belirlenmesinde, “basiretli iş adamı ölçütü” yerine “tedbirli yönetici ölçütü” getirmiştir. TK md. 369 gereği, yönetim kurulu üyeleri, görevlerini
tedbirli bir yöneticinin özeniyle yerine getirmek ve şirketin menfaatlerini
dürüstlük kurallarına uyarak gözetmek yükümlülüğü altındadırlar.85
Ayrıca yönetim kurulu üyesi tüzel kişi kendisi adına hareket eden gerçek kişinin, icra ettiği işlemlerden dolayı şirkete, pay sahiplerine ve şirket
alacaklılarına karşı TK md. 553 vd. hükümlerine göre sorumludur. Yönetim kurulu üyesi tüzel kişinin temsilcisine rücu hakkı aralarındaki iç
ilişkiye göre belirlenir.86
Yine TK md. 334 ile, AŞ’nin işletme konusunun kamu hizmeti olması
81 Hasan Pulaşlı, Cilt 1, s. 1888.
82 Hülya Çoştan, ‘Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin Ve Kamu Tüzel Kişilerinin Yönetim Kurulu
Üyeliği’, Banka Ve Ticaret Hukuku Dergisi (BATİDER), Cilt: XXIX, Sayı:1, Ankara Mart
2013, s. 119.
83 İsmail Kırca,‘Anonim Şirketlerde Tüzel Kişilerin Yönetim Kurulu Üyeliği’, Banka ve
Ticaret Hukuku Dergisi (BATİDER), Cilt: XXVII, Sayı:2, Ankara Haziran 2012, s. 54.
84 Hülya Çoştan, s. 121.
85 Özgür Biyan,‘6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununda Tek Ortaklı Şirket: Zorunlu Bazı
Düzenlemelerin Vergi Hukukunda Yarattığı Eksiklik’, s. 102.
86 İsmail Kırca, ‘Anonim Şirketlerde Tüzel Kişilerin Yönetim Kurulu Üyeliği’, s. 59.
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ve esas sözleşmesine konulacak hüküm ile kamu tüzel kişisi lehine yönetim kuruluna temsilci atanabilir.87Bu düzenlemeler ile tek kişilik AŞ’lerde
tek pay sahibi konumunda bir tüzel kişi varsa şirket yönetim kurulu üyeliğine seçilebilmesinin önü açılmıştır.88
Tekinalp’e göre tüzel kişi adına bir gerçek kişinin yönetim kurulu üyesi olması halinde tüzel kişi ile gerçek kişi aynı kişilerdir ve tüzel kişinin
sorumluluğu sözkonusudur. Öyle ki tüzel kişi istediği an bu gerçek kişiyi
değiştirebilir. Yönetim kurulunda yer alan bu tek üye, tek kişilik AŞ’nin
sahibi olan kişinin, tek pay sahipli başka bir ortaklığı olabilir. Malvarlığının karışmasına sebep olacak bu gibi durumlarda denetçi, denetlemesini
bu özel durumları değerlendirerek yapmalıdır.89
Yönetim kurulunun tek kişiden oluşması halinde, TK md. 363 tek kişilik AŞ’lerde uygulama alanı bulamamaktadır. Yönetim kurulunda bir
üye bulunması halinde o üyenin iflasına karar verilmesi, ehliyetinin kısıtlanması gibi sebeplerle üyelik sonaerse bile geride başka üye bulunmadığından TK md. 363 uygulanamayacak genel kurul tarafından yeni bir üye
tayininden başka seçenek kalmayacaktır. Aksi halde TK md 530 hükmü
uyarınca şirketin sona erme sebebi olur.90 Yine TK md. 366 hükmünde
düzenlenen kurul başkan ve başkan vekilinin seçimi ile TK md 370’de
düzenlenen temsil yetkisinin çift imza ile kullanılacağı ve TK md. 390’da
düzenlenen yönetim kurulunun toplanma ve karar alma sayılarına ilişkin
hükmü tek kişilik yönetim kurullarını göz önüne almaksızın düzenlendiğinden uygulanmaz.91Örneğin TK md. 370/1’e göre, esas sözleşmede aksi
öngörülmemiş veya yönetim kurulu tek kişiden oluşmuyorsa temsil yetkisi çift imza ile kullanılmak üzere yönetim kuruluna aittir. ” denilmiştir.
Yani, tek kişilik yönetim kuruluna sahip AŞ’lerde, temsil yetkisi tek imza
ile kullanılır.92
87 Hülya Çoştan, s. 130.
88 Fatih Aydoğan, s. 265.
89 ÜnalTekinalp,Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, Anonim ve Limited Ortaklıklar,
s. 197.
90 MADDE 363-(1) 334 üncü madde hükmü saklı kalmak üzere, herhangi bir sebeple bir
üyelik boşalırsa, yönetim kurulu, kanuni şartları haiz birini, geçici olarak yönetim kurulu
üyeliğine seçip ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu genel
kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması hâlinde selefinin süresini tamamlar.
(2) Yönetim kurulu üyelerinden birinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir
üye üyelik için gerekli kanuni şartları yahut esas sözleşmede öngörülen nitelikleri kaybederse, bu kişinin üyeliği, herhangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.
91 Ömer Teoman, ‘Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Anonim Ortaklık Yönetim Kuruluna
Ilişkin Bazı Hükümlerinin Değerlendirilmesi’, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi
(BATİDER), Cilt: XXVI, Sayı:3, Ankara Eylül 2010, s. 12.Fatih Aydoğan, s. 266.
92 Soner Altaş, ‘Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirket Yönetim Kurulunun
Yönetim ve Temsil Yetkisinin Kapsamı ve Devri, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler Odası’, Mali Çözüm Dergisi, Mayıs- Haziran 2011,www.istanbulsmmmodasi.
org.tr, s. 101.
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Yine halka açık ve senetleri borsada işlem gören AŞ’lerde, yönetim kurulu üyelerinin olası zararlarına karşı sigorta ettirilmesi düzenlemesi olan
TK md. 361 ve riskin erken teşhisi ve önlenilmesi için komite kurulmasını zorunlu kılan TK md. 378 tek kişilik AŞ’lerde uygulanmaz.93
Tek kişilik AŞ’lerde TK md. 395 ve 396/2 de yer alan şirketle işlem
yapma yasağı, rekabet yasağı uygulama alanı bulamayacaktır. Tek kişilik
şirkette genel kuruldan izin ile pay sahibinin davranışları rekabet yasağına aykırılık oluşturmayacaktır. Tek pay sahibinin şirkete zarar vermesinin önünü BK md. 626 hükmü sağlar. Bu şekilde pay sahibi sınırsız bir
hareket serbestesine sahip olmaz.94
Tek kişilik şirketlerde yönetim kurulu ile ilgili yapılan diğer bir değişiklik, kurul üyelerinin pay sahibi olma zorunluluğunun kaldırılmasıdır.
Tek kişilik AŞ’lerde tek pay sahibi yönetim kurulunu oluşturur, yönetim
kurulu kararlarını alır, kararları imzalayıp deftere yapıştırır. Tek kişiden
oluşsa dahi bir kurul olan bu yapının kararlarını uygulamalı, üçüncü kişilere ispat etmelidir. Karar defteri görünüşte tutulan bir defter olmamalıdır. Tek kişilik AŞ’lerde, yönetim kurulunda konuşulacak konu, kurul
üyesi olan pay sahibine tanınacak mali menfaat ile ilgiliyse, üye müzakereye katılamaz.95
6. Tek Pay Sahibinin Genel Kurul Yerine Geçmesi Halinde Uygulanacak Hükümler
Tek kişilik şirketler diğer şirketlerde olduğu gibi her yıl genel kurul
toplantısı yapmak durumundadır. TK’da tek kişilik AŞ’nin genel kurul
toplantılarına ilişkin özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Kanunda yer
alan hükümler tek kişilik AŞ’ler için de geçerlidir. Ancak tek kişilik şirketlerde bazı hükümler işin doğası gereği farklı uygulanabilecektir.96
TK md. 408’de yer alan düzenleme ile, genel kururlun devredilemez
görev ve yetkileri belirtildikten sonra maddenin üçüncü fıkrasında: ‘Madde 408- (3)Tek pay sahipli anonim şirketlerde bu pay sahibi genel kurulun tüm yetkilerine sahiptir. Tek pay sahibinin genel kurul sıfatıyla
alacağı kararların geçerlilik kazanabilmeleri için yazılı olmaları şarttır.’ hükmüne yer verilmiştir. TK’da işbu hüküm dışında tek kişilik şirketlerin genel kurullarına ilişkin başka bir düzenleme bulunmamaktadır.97
93 Fatih Aydoğan, s. 268
94 1. Rekabet yasağı
TK MADDE 626- Ortaklar, kendilerinin veya üçüncü kişilerin menfaatine olarak,
ortaklığın amacını engelleyici veya zarar verici işleri yapamazlar
95 Ünal Tekinalp, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, Anonim ve Limited Ortaklıklar,
s. 221, 236.
96 Mustafa Yavuz, Tek Kişilik Anonim Şirketlerde Genel Kurul, s. 2.
97 Mustafa Yavuz, Tek Kişilik Anonim Şirketlerde Genel Kurul, s. 3.
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TK md. 408 ile, tek kişilik AŞ’lerde pay sahibi, genel kurulun tüm
yetkilerine sahip olabilirken, genel kurul sıfatıyla alacağı kararların geçerliliğiyazılı şekil şartına bağlı tutulmuştur. Genel kurul kararlarının yazılı
olması zorunluluğu TK md 422’de çok pay sahipli şirketler için zaten
düzenlenmiştir. TK md. 408’de yer alan yazılılık şartı tekrar niteliğinde
olmuştur. Kuşkusuz TK md. 422, tek kişilik AŞ’ler için de uygulanmaktadır.98
6.1. Bakanlık Temsilcisinin Genel Kurula Katılması
TK md. 333 hükmünde ‘Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca yayınlanacak tebliğle, faaliyet alanları belirlenip, ilan edilecek AŞ’ler, Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı’nın izni ile kurulur’ denilmektedir. Eski TK’da yapılan
değişiklik ile tek kişilik AŞ’ler dahil TK md. 333 kapsamına girmeyen şirketlerde hangi durumlarda Bakanlık temsilcisinin genel kurul toplantılarında yer alacağı Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelik ile belirlenir
denilmektedir. Bu kapsamda tek kişilik AŞ’lerde Bakanlık temsilcisinin
bulunması zorunluluğu yoktur.99Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı, 2012) (Yönetmelik) ile tek kişilik AŞ genel kurullarında Bakanlık temsilcisinin bulunup bulunmaması belirlenecektir.100
Yönetmelik ile kuruluşu ve esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın iznine tabi AŞ’lerile gündeminde, sermayenin arttırılması veya azaltılması, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi, kayıt sermeya
sisteminden çıkılması, kayıtlı sermaye tavanının arttırılması, faaliyet konusunun değişimi ile ilgili esas sözleşme değişikliği ile birleşme, bölünme,
tür değiştirme konuları bulunan AŞ’lerin, yurt içi ve yurt dışında yapılacak bütün genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisinin bulunması
zorunludur.101 Bu kapsamda tek kişilik AŞ, kuruluşuna Bakanlığın izin
98 Ünal Tekinalp,Tek Ortaklı Şirketler, s. 605.
99 Fatih Aydoğan, s. 190.
100 Hasan Pulaşlı, Cilt 1, s. 713.
101		 Resmi Gazetenin 15.11.2012 tarihli ve 28468 sayılı nüshasında yayımlanan Anonim
ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin
Tebliğin 5. maddesi uyarınca; bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktöring şirketleri, tüketici finansmanı ve kart hizmetleri şirketleri, varlık yönetim şirketleri, sigorta
şirketleri, anonim şirket şeklinde kurulan holdingler, döviz büfesi işleten şir- ketler,
umumi mağazacılıkla uğraşan şirketler, tarım ürünleri lisanslı depoculuk şirketleri,
ürün ihtisas borsası şirketleri, bağımsız denetim şirketleri, gözetim şirketleri, teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri, Sermaye Piyasası Kanununa tabi şirketler ile
serbest bölge kurucusu ve işleticisi şirketlerin kuruluşları ve esas sözleşme değişiklikleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabidir.
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verdiği şirketlerden biri ise yada sayılan hususlar hakkında karar alması
gerekiyorsa, genel kurul toplantısına Bakanlık temsilcisi katılmak zorundadır.102
6.2. Toplantıya Çağrı
TK’na göre, AŞ’lerde çağrılı ve çağrısız olmak üzere iki genel kurul
şekli vardır. Çağrılı toplantı, şirket esas sözleşmesinde gösterilen şekilde,
şirket internet sitesi kurmak zorunda ise bu sitede ve Türkiye Ticaret
Sicil Gazetesi’nde yayımlanan ilanla çağrılır ve toplantı günleri hariç toplantı tarihinden ez az iki hafta once çağrı yapılır. Ayrıca pay sahiplerine,
TK md. 414/1 gereği toplantı günü ile gündem ve ilanın çıkacağı ve çıktığı
gazeteler, iadeli taahütlü mektupla bildirilir. Çağrısız genel kurulda ise,
pay sahipleri veya temsilcilerinden biri herhangi biri itirazda bulunmadığı
taktirde, genel kurul çağrıya ilişkin usule uymadan toplanır ve toplantı
nisabı varsa karar verilir.103
Tek kişilik AŞ’lerde isegenel kurul tek pay sahibinden oluşur. Bu sebeple genel kurulun toplantıya çağrı hükümlerinin uygulanmasına gerek
yoktur. Bu sebeple TK md. 416 anlamında ‘çağrısız genel kurul’ olarak
toplanacağı söylenebilir.104 Ancak bazı hallerde çağrı yapılması gerekir.
Örneğin TK md. 432/2’de düzenlenen şirket payında üçüncü kişiler lehine intifa hakkı tanınması halinde bu kişilerin toplantıya çağırılması gerekir.105Ancak pay senetleri üzerindeki intifa hakkı kurulması halinde oy
hakkının intifa hakkı sahibi tarafından kullanılacağı emredici olmadığından aksi kararlaştırılabilir. Yine paylar rehnedilmişse, kanunen oy hakkı
paysahibine ait olduğundan, rehin alacaklısına genel kurulda oy kullanma hakkı tanınmamışsa çağrı yapılmasına gerek yoktur.106
TK md 413/2’de yer alan, gündemde yer almayan konuların genel kurulda müzakere edilmeyeceğine yönelik hüküm, TK md. 411’de düzenlenen, genel kurulun toplantıya çağırılması ve gündeme madde eklenme102		 Mustafa Yavuz, Tek Kişilik Anonim Şirketlerde Genel Kurul, s. 6.
103		 Mustafa Yavuz,Tek Kişilik Anonim Şirketlerde Genel Kurul, s. 4.
104		 Ünal Tekinalp, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, Anonim ve Limited Ortaklıklar,
s. 254.
		 3. Çağrısız Genel Kurul
		 TK MADDE 416-(1) Bütün payların sahipleri veya temsilcileri, aralarından biri itirazda bulunmadığı takdirde, genel kurula katılmaya ve genel kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla, çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın,
genel kurul olarak toplanabilir ve bu toplantınisabı varolduğu sürece karar alabilirler.
105		 TK MADDE 432-(2)Bir payın üzerinde intifa hakkı bulunması hâlinde, aksi kararlaştırılmamışsa, oy hakkı, intifa hakkı sahibi tarafından kullanılır. Ancak, intifa hakkı
sahibi, pay sahibinin menfaatlerini hakkaniyete uygun bir şekilde göz önünde tutarak
hareket etmemiş olması dolayısıyla pay sahibine karşı sorumludur.
106		 Hasan Pulaşlı, Cilt 1, s. 712.
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sine ilişkin madde gibi azınlık haklarını düzenleyen maddeler, TK md.
418’de düzenlenen, toplantı ve karar yeter sayısına ilişkin madde ile TK
md. 421’de düzenlenen, esas sözleşme değişikliklerinde toplantı ve karar
nisaplarını düzenleyen madde tek kişilik AŞ’lerde uygulanmaz.107Bu durumun istisnasını da pay üzerinde rehin hakkı bulunması ve intifa hakkı
sahiplerinin varlığı oluşturur.108
6.3. Genel Kurul Olarak Tek Pay Sahibinin Yetkileri
Tek pay sahibi genel kurul olarak, esas sözleşmenin değiştirilmesi,
yönetim kurulu üyelerinin seçimi, süreleri, ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, ibraları hakkında karar verilmesi, görevden alınmaları, kanunda öngörülen istisnalar dışında denetçilerin ve işlem denetçilerinin seçimi ile görevden alınmaları, finansal tablolara, yıllık raporuna, yıllık kar üzerinde tasarrufa, kar payları ile kazanç
paylarının belirlenmesine, yedek akçenin sermayeye veya dağıtılacak kara
katılması dahil kullanılmasına dair kararların alınması ile kanunda öngörülen istisnalar dışında şirketin feshi, önemli miktarda şirket varlığının
satışı konusunda devredilemez yetkiye sahiptir.
Ancak tek pay sahibinin hem yönetim kurulu hem de genel kurulu
oluşturduğu halde, olağan genel kurulda ibra kararının alınması hukuken
mümkün olmamaktadır. Çünkü TK md. 436/2’de şirket yönetim kurulu
üyeleri ile imza yetkisine haiz yönetimde görevli kişilerin, yönetim kurulu
üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin kararlarda kendilerine ait paylardan
doğan oy hakkını kullanamayacağı ifade edilmiştir. Bu durum karşısında
tek kişilik AŞ’lerde tek pay sahibinin yönetim kurulu üyesi olması halinde
ibra kararının nasıl alınacağı tartışması gündeme gelmiştir. Tekinalp ve
Aydoğan’a göre yönetim işlerine katılan tek ortak, oydan yoksundur ve
ibra kararı alamaz. Ancak zaten alınan ibra kararının tek kişilik AŞ’lerde bir önemi bulunmamaktadır. İbra ile şirketin sorumluluk davası açmasının önüne geçilecekse de zaten tek ortak istemediğinde sorumluluk
davası açılmaz.109
Çok ortaklı ve azlığın bulunduğu AŞ’lerde yönetim kurulunun ibra edilmesi halinde de, ibranın şirket alacaklıları bakımından bir etkisinin olmadığı dikkate alındığında, tek ortaklı AŞ genel kurulunda ibra kararının
alınmamasıda alacaklıları etkilemeyecek, alacaklılar TK md. 556/1gereğince sorumluluk davası açabileceklerdir.110 Ayrıca TK md. 424 uyarınca
gündemde ibraya ilişkin bir hüküm olmasada, bilançonun onaylanması107		
108		
109		
110		

FatihAydoğan, s. 274.
Ünal Tekinalp, Tek Ortaklı Şirketler, s. 605.
Fatih Aydoğan, s. 278.
Hasan Pulaşlı , Cilt 1, s. 714.
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na ilişkin kurul kararı, kararda aksi yoksa, yönetim kurulu üyelerinin ibrası sonucunu doğurduğundan bilançonun onaylanması zımnen yönetim
kurulunun ibra edilmiş olması anlamına gelir. 111
AŞ yönetim kurulu, genel kurulun çalışma esas ve usulerine ilişkin
kuralları içeren Bakanlık tarafından asgari unsurları belirleyen bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayı ile yürürlüğe koyar. Bu kural, tek
pay sahipli AŞ’ler içinde geçerlidir. Bu açıdan TK md. 419/2’de düzenlenen genel kurulun çalışma esaslarını gösteren iç yönerge önem kazanır.112
6.4. Tek Ortağın Genel Kurul İçin Üçüncü Bir Kişiye Vekalet Verebilmesi İle Toplantı ve Karar Nisabı
Tek pay sahipli AŞ’lerde genel kurulda tüm payların temsili gerekli
olduğundan, tek pay sahibinin paylarının bir kısmı ile genel kurula katılması mümkün değildir. Yönetim kurulu genel kurul toplantısı ile ilgili
TK md. 417 gereğince hazırladığı ‘hazır bulunanlar listesinde’ tek pay
sahibinin adı, soyadı ve sahip olduğu pay adedi bulunmaktadır. Tek pay
sahibi genel kurula kendisi katılabileceği gibi bir kişiyi temsilci olarak da
görevlendirebilir. Ancak pay sahibi ister kendisi ister temsilci aracılığı
ile katılsın sahip olduğu oyların tamamı için oyunu kullanır. Tek ortağın
talimatlarına uymak durumunda olan temsilcinin talimata uymaması halinde oyu geçersiz sayılmaz. Tekinalp farklı olarak tek pay sahibinin genel
kurula paylarının tümüyle katılmayabileceğini söylemektedir. Pulaşlı’ya
göre ise payların bir kısmı ile genel kurula katılınması halinde, oy kullanılmayan paylar için oy hakkının kullanılmasının nasıl olacağı ve hazirun
cetvelinde hukuken nasıl gerçekleştirilebileceği durumlarında belirsizlik
olacaktır. Ayrıca payların bir kısmı ile katılan tek pay sahibinin, bu durumdan yarar sağlanmasının mümkün olmayacağı, aksine ağırlaştırılmış
toplantı ve nisap aranan kararlarda, kararların alınmasının mümkün olmayacağı belirtilmiştir.113Şöyle ki esas sözleşme değişikliği, şirketin işletme konusunun tamamen değişmesi, imtiyazlı pay oluşturulması ve nama
yazılı payların devrinin sınırlandırılması kararları, sermayenin belli bir
yüzdesini oluşturan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oyu ile
alınabilecekken, tek kişilik AŞ’lerde ancak oybirliği ile alınabilir.114
111		 Mustafa Yavuz,Tek Kişilik Anonim Şirketlerde Genel Kurul, s. 7.
112		 TK MADDE 419- (1) Esas sözleşmede aksine herhangi bir düzenleme yoksa, toplantıyı, genel kurul tarafından seçilen, pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan
yönetir. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek
başkanlığı oluşturur. Gereğinde başkan yardımcısı da seçilebilir.
		 (2) Anonim şirket yönetim kurulu, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, asgari unsurları belirlenecek
olan bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç
yönerge tescil ve ilan edilir.
113		 Hasan Pulaşlı, Cilt 1, s. 713.
114		 Mustafa Yavuz,Tek Kişilik Anonim Şirketlerde Genel Kurul, sf. 8.
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TK md. 436 gereğince, pay sahibi kendisi, eşi, alt soyu, üst soyu ve
bunların ortağı oldukları şahıs şirketleri ya da hakimiyetleri altındaki sermaye şirketleri ile şirket arasındaki kişisel nitelikte bir işe veya herhangi
bir yargı kurumu yada hakemdeki davaya ilişkin olarak müzakerelerde
oy kullanamaz demektedir. Bu maddede yer alan durumların varlığı halinde tek ortak oy kullanmayacak ancak kullanması halinde karar iptal
edilmedikçe geçerli olacaktır. Ve fakat, tek ortağın şirket hakimiyeti karşısında, yönetim kurulu üyeleri tarafından dava açılması ihtimali oldukça
düşüktür.115
6.5. Genel Kurul Kararlarının İptali
Genel kurul kararlarının iptali ve butlanı TK md 445- 451 arasında
düzenlenmiştir. Ancak tek kişili AŞ’lerde, tek ortak dilediği kararı alma,
değiştirme ve sonuçlarını ortadan kadırma hakkına sahip olduğu ve azınlık pay sahiplerinin mevcut olmaması sebebiyle kural olarak ihtiyaç duyulmaz. Ancak bu gibi durumlarda tek ortağın sorumluluğuna gidilebilinir. Şirkette intifa hakkı sahibi varsa, intifa hakkı sahiplerinin öğretide
dava açma hakkının var olduğu kabul edilir. Tek ortaklı şirketlerde intifa
hakkı sahibi dışında TK md.446 gereği yönetim kurulu üyeleri ve menfaat sahibi üçüncü kişilerin karar tarihinden itibaren üç ay içinde, şirket
merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesine iptal davası
açma hakkı vardır. Özellikle AŞ’nin malvarlığı ile tek pay sahibinin şahsi malvarlığını karıştırmaya sebep olan veya bu yönde bir tehlike içeren
genel kurul kararlarına karşı yönetim kurulunun iptal ve butlan davası
açması zorunluluktur. Aksi davranış yönetim kurulunun sorumluluğuna
yol açar.116 Ayrıca tek pay sahibi hata, hile veya ikrah sebebi ile kararların
iptalini talep edebilir.117
7.Tek Kişilik Anonim Şirketlerde Esas Sözleşme Değişiklikleri
TK md. 452 gereğince, tek pay sahibi esas sözleşmede aksine bir hüküm yoksa, kanunda öngörülen şartlara uyarak esas sözleşme hükümlerini değiştirebilir. Esas sözleşme değişiklikleri usulünü düzenleyen TK
md. 453 aynen uygulanır. Tek kişilik AŞ’lerde imtiyazlı pay varsa, TK md.
454’de yer alan imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu tek pay sahibinden
oluşur. Bu durumda usulüne uygun olarak esas sözleşme değiştirilmişse
uygulamada ayrıca özel toplantı yapılmaz.
TK md. 477/2 ve 478 hükmü gereğince tek pay sahibi paylarını, asgari itibari değer hükmüne uyarak dilediği şekilde bölebilir, birleştirebilir,
115 Fatih Aydoğan, s. 279.
116		 Ünal Tekinalp, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, Anonim ve Limited Ortaklıklar,
s. 339.
117		 Fatih Aydoğan, s. 281.
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payların bazılarına kar payı, tasfiye payı, rüçhan ve oy hakkı gibi imtiyaz
tanıyabilir. Bu şekilde tek pay sahibi ileride imtiyazlı paylar dışındaki
paylarını devredebilir ve imtiyazlar sayesinde pay sahiplerine tanınan
haklardan yararlanmaya devam edebilir.118
SONUÇ
6102 sayılı Ticaret Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 01.07.2012 tarihinden sonra tek kişilik AŞ kurulması mümkün hale gelmiştir.Bu şekilde
birçok AŞ, tek kişilik şirket olarak kurulmuş, ya da çok ortaklı şirketten
tek ortaklı şirkete dönüştürülmüştür.
Tek kişilik AŞ, diğer AŞ’nin ve sermaye ortaklıklarının bütün özelliklerine sahiptir.Tek kişilik şirket uygulaması çok sayıda hukuk düzeni tarafından kabul edilmiş olmakla birlikte özellikle alacaklıların korunması
bakımından eleştirilmiş bir düzenlemedir. Tek ortaklı şirketlerde, ortak
ilişkileri, yönetim kurulunun azli ve ibrası, şirket borçlarından sorumluluk olayı yeterince ayrıntılı düzenlenmemiştir. Tek kişilik AŞ’lerde paysahibi ile şirket malvarlığının karışma ihtimali, birden fazla tek kişilik
şirkete sahip olabilme imkanı, kurumsal işleyişi teminat altına alacak düzenlemelerin yetersizliği eleştirileri haklı olmakla birlikte, uygulama ile
verilen Yargıtay Kararları ve teori ile birlikte bu sorun çözülebilecektir.
Tek kişilik AŞ’lerin tercih edilme nedenleri, tüzel kişilik ve sınırlı sorumluluk yanında payların devredilebilir olması, işletme faaliyetindeki
devamlılık, çabukluk ve istikrarın varlığı, şirket içi itilaflardan kaçınmak,
başka bir ortağa ihtiyaç duyulmaması, ileride çok ortaklı hale gelebilmesi,
şirket malvarlığı ile ortaklık malvarlığının ayrılması, masrafların azlığı,
vergi avantajları ve itibar sağlanması sebepleri sayılmıştır.
Tek kişi ortaklığında asgari sermaye şartı, kamuya açıklama yükümlülüğü, sermayenin şirkete getirilmesi ve korunması ile ilgili özel düzenlemeler bulunmaktadır. Bu özel düzenlemelerin yanında TK’da yer alan
diğer tüm düzenlemelere tabidir. Yalnızca tek kişi ortaklığına ilişkin düzenlemeler, Onikinci Ortaklıklar Hukuku Yönergesi, Alman Hukuku ve
TK dikkate alındığında, bütün payların tek bir kişinini elinde toplanması
halinde tek ortağın kimliği ile birlikte tescil edilme zorunluluğu (TK md.
338/3, md. 574/1), şirketin çok ortaklı hale gelmesindede tescil ve ilan
zorunluluğu(TK md. 371/6, md. 629/2), tek ortağın genel kurul yerine
geçmesi ve genel kurul sıfatıyla alınacak kararların yazılı olması (TK md.
408/3, md. 616/3), tek ortak ile şirket arası sözleşmenin yazılı olmasıdır.
Tek kişilik AŞ’lerde şirket alacaklıları ve çalışanlarının korunması için
sınırlı sorumluluk ilkesinin ortaya çıkardığı haksızlıkların giderilmesin118		 Fatih Aydoğan, s. 299.
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de, tüzel kişilik perdesinin kaldırılması, tek ortağın olgu organ sorumluluğu, haksız fiil sorumluluğu, tek ortağın yönetim kurulu üyesi olması
halinde şirket ve şirket alacaklılarına sorumluluğu gibi düzenlemler üzerinde durulmuştur.
TK md. 317/6 hükmü gereğince, tek kişilik AŞ’lerde tek ortak, şirket
ile yazılı sözleşme yapmalıdır. Sözleşme kavramı geniş yorumlanmalı ve
yönetim kurulu üyesi olan pay sahibiyle yapılan hizmet sözleşmeleride bu
kapsamda değerlendirilmelidir. TK md. 371/6’da şirket ile yapılan hukuki işlemlerin tamamı değil, yalnızca sözleşmelerin yazılı şekilde yapılması düzenlenmiştir. Ayrıca yazılı şekle uymamak işlemin geçersizliğini
doğuracaktır. Madde hükmünde önemsiz ve sıradan işlemler için yazılılık
şartının aranmayacağı belirtilmiştir.
TK’nın yönetim kuruluna ilişkin hükümlerinin tümü tek pay sahipli
AŞ’ler içinde uygulanır. Eski TK md. 312’den farklı olarak, TK md. 359
ile, AŞ’lerde yönetim kurulunun en az üç üyeden oluşacağı kuralı terk
edilmiştir.
Tek kişilik şirketlerde genel kurul, belli istisnalar dışında, çok ortaklı
AŞ’ler için geçerli olan kurallara tabidir. Tek pay sahipli AŞ’lerde bu pay
sahibi genel kurulun tüm yetkilerine sahiptir. Tek pay sahibinin genel kurul sıfatıyla alacağı kararların geçerlilik kazanabilmeleri için yazılı olması
şarttır. Tek kişilik AŞ’lerde Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunluluğu istisnai haller ile sınırlandırılmıştır.
Tek kişi dışında başka pay sahibi bulunmadığından, istisnalar dışında, genel kurul çağrısız olarak yapılacaktır. Bu durumda, şirketin tek pay
sahibinin hazır bulunmasıyla, çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın, genel
kurul toplantısı yapılabilecek ve karar alınabilecektir. Şirketin tek ortağı
olan kişi, genel kurulu bizzat kendisi yapabileceği gibi, temsilci olarak
(vekaleten) görevlendirdiği üçüncü bir kişi de yapabilir. Tek ortak, genel
kurul sıfatıyla, mevzuatta genel kurula tanınan bütün konularda karar
alabilir.
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ANAYASA’YA AYKIRI OLDUĞUNU SANDIĞIM
İKİ İŞ HUKUKU DÜZENLEMESİ
Av. Kayhan ÖZEL1
I- GİRİŞ
Bana göre Anayasa’nın genel ilkelerine aykırı bulunan bu iki düzenlemeden biri işverene tanınan ihbar öneline ait ücretin peşin ödenmesi
hakkının işçiye tanınmamış olması, diğeri de 5510 Sayılı Kanu'na eklenen
Ek-6. madde ile getirilen sanatçı ve taksi şoförlerinin sigortalılığıdır.
II- İŞVERENE TANINAN İHBAR ÖNELİNE AİT ÜCRETİN PEŞİN
ÖDENMESİ.
Sorunun tam kavranması için ihbar öneli, peşin ödeme, ihbar tazminatı kavramlarının açıklanması gerekiyor.
Tarihi gelişim içinde 3008 ve 931 sayılı İş Kanunları ile başlayarak
1475 sayılı Kanunun 13. maddesinde yer alan ve 4857 sayılı İş Kanununun 17. maddesinde de korunan bu düzenleme, belirsiz süreli iş akitlerinin feshinde belirli bir süre önceden ihbarda bulunulmasını gerektiren
ve belirsiz süreli iş akitlerinin bir sürprizle aniden sonlandırılmasını engelleyen, iş akdinin süresine göre farklı tarihlerden önce feshin ihbarını
zorunlu kılan bir düzenlemedir. 4857 sayılı Kanunun 17. maddesindeki
düzenlemeye göre, işi altı aydan az sürmüş olan işçi için iki, işi altı aydan
bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için dört, işi bir buçuk yıldan üç
yıla kadar sürmüş olan işçi için altı ve işi üç yıldan fazla sürmüş işçi için
sekiz hafta önceden feshin ihbarı şarttır.
İş kanununa tabi olmayan iş akitlerinde uygulanan Borçlar Kanunu'ndaki düzenlemeye gelince, 818 sayılı Borçlar Kanunu zamanında 340/2
.maddede düzenlenen şekliyle, “Böyle ne akit ne de kanun ile diğer bir
müddet tespit edilmemiş olduğu taktirde amele hakkında ihbardan sonra
girecek hafta nihayeti için idarehane memur ve müstahdemleri hakkında
ihbardan sonra girecek ikinci hafta ve diğer hizmet akitlerinde ihbardan
sonra keza ikinci hafta nihayeti için fesiholunabilir.” idi. Ancak bu düzenlemeden, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 432. maddesi ile vazgeçilmiş ve İş Kanununa paralel bir düzenleme getirilmiştir. Bu maddede,
feshin ihbarını müteakip, hizmet süresi bir yıla kadar sürmüş olan işçi
için iki hafta, bir yıldan beş yıla kadar sürmüş işçi için dört hafta ve beş
yıldan fazla sürmüş işçi için altı hafta sonra hizmet akdinin sona ereceği
hükme bağlanmıştır.
1
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Görüldüğü gibi her iki kanun da hizmet akitlerinin feshinde belli bir
önel verilmesi gerektiğinde birleşmiş olup sadece bildirim süreleri farklıdır. Diğer yandan, iş akitlerinin bir sürprizle aniden sonlandırılmamasına
bir istisna olarak, İş hukukuna 931 sayılı Kanunla giren, 1475 ve 4857
sayılı kanunlarda korunan ve bu kere 6098 sayılı Borçlar Kanununda da
yer alan hükme göre de işveren ihbar öneline ilişkin ücreti peşin vermek
suretiyle iş akdini derhal feshedebilecektir.
Buna karşılık, 4857 Sayılı Kanun'un 17/4. maddesinde “Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat(vurgu benim) ödemek zorundadır.” biçiminde yer alan husus, Borçlar
Kanununun 438. maddesinde “İşveren, haklı sebep olmaksızın hizmet
sözleşmesini derhal feshederse işçi, belirsiz süreli sözleşmelerde, fesih
bildirim süresine…uyulmuş olsaydı kazanabileceği miktarı tazminat olarak isteyebilir.” şeklinde düzenlenmiş bulunmaktadır.Ne var ki, İş Kanununda işverene de tanınan tazminat hakkı, Borçlar Kanununda farklı
düzenlenmiş ve işverenin, ihbar öneline ait tazminatı talep yerine sadece
işçinin aylık ücretinin ¼ i tutarında tazminat isteyebileceği ve ayrıca ek
zararlarının da tazminini talep edebileceği, ancak bu talebin 30 günlük
hak düşürücü süreye bağlı olduğu 439. maddede hükme bağlanmıştır.
Burada ihbar öneline ilişkin ücretin peşin ödenmesi ile ihbar süresine
uyulmaması sonucunda ödenmesi gereken tazminatın sıkça karıştırıldığı,
toplumun geniş kesiminde ve hatta yargı mercilerinde bile her ikisine “ihbar tazminatı” denildiğine değinmek istiyorum.
Gerçekten, peşin ödeme halinde ödemenin niteliği ücret olmak nedeni
ile bu ödemeden gelir vergisi ve hatta SGK primi kesilmesi gerektiği halde, ihbar öneline uyulmaksızın yani haksız fesihlerde ödenmesi gereken
tazminatın tazminat niteliği itibariyle hiçbir kesintiye tabi tutulmaması
yolundaki yıllardan beri çaba ve çırpınışlarıma da değinmeden geçemeyeceğim. Gerek “İhbar Tazminatında Vergi Kargaşası” (1) ve gerekse “İhbar
Tazminatından Vergi Kesilmesine Başka Bir Yaklaşım” (2) yazılarımda
vurgulamaya çalıştığım gibi, sırf bu terminolojik kargaşa nedeni ile vergi
idaresi ve vergi yargısının direndiği bu hususta maalesef Yargıtay herhangi bir görüş bildirmemiş bulunmakta ve mahkemelerce işverenler lehine
hükmedilenlerden kesilmezken işçi lehine hükmedilen ihbar tazminatlarından haksız yere gelir vergisi kesilmeye devam edilmektedir. Oysa bu
ödemenin tazminat olduğunun açıkça kanunda yazılı olması, kanunda
götürü olarak saptanması, zararın ispatlanmasına gerek olmayışı, bunun yasadan doğan bir götürü tazminat olarak nitelendirilmesi gerektiği, tazminat niteliği itibariyle 5 yıl değil 10 yıllık zamanaşımına tabi oluşu nedenleriyle ücrete ilişkin kuralların bu tazminata uygulanmayacağı,
uygulanacak faizin ücrete uygulanacak en yüksek mevduat faizi olmayıp
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tazminata uygulanan yasal faiz olacağıcümle alemce kabul görmüş iken
sırf vergi idaresinin hukuki dayanağı olmayan kısır bakışı nedeni ile bu
hukuk ve kanun dışı uygulama sürüp gitmektedir.
Neyse, bahsimiz bu değil, yukarıda da belirttiğim gibi, ihbar öneline
ilişkin ücretin peşin ödenerek iş akdinin derhal feshi imkanının işverene
tanınmış olmasına karşın, neden bu hakkın işçiye verilmediğinin Anayasa’ya aykırı olduğunu açıklamaya çalışacağım.
Denilebilir ki, “işveren derhal fesih hakkını kullanırken işçiye önele
ilişki ücreti peşin ödediğine göre işçinin pek bir kaybı yok, zaten çalışacağına ücretini de peşin almış, gitsin yeni bir iş arasın, burada kamu
vicdanını rahatsız eden bir durum yok.” Tabii, sabah işe geldiğinde veya
işin ortasında çağrılıp “muhasebeye git, tazminatını al, işten atıldın” hitabında uğradığı şok önemli değil ise. Zaten işveren de bu işçinin yerine ya
önceden adam bulmuştur veya bulmasında bir zorluk da yoktur, o halde
ekonominin olağan akışı içinde işin aksaması gibi bir tehlike de yoktur.
Peki, işverene bu hak neden tanınmış olmalıdır?
Birinci neden olarak, iş akdi feshedilen işçinin artık işyerinde çalışmasında ruhi bir takım sıkıntılar doğacağı, işe bağlılık ve verimliliğinin
azalacağı, moral bozukluğu nedeni ile etrafını negatif etkileme gibi olumsuzluklar gösterilebilir. İyi de, iş akdini feshedeceğini işverenine örneğin 8
hafta önceden ihbar eden işçinin o işyerinde çalışmaya devam etmesinde
aynı endişeler yok mudur?
İkinci olarak işçinin peşin feshinde işverenin birdenbire işçisiz kalması nedeni ile işyeri işleyiş ve veriminin düşeceği, ekonominin zorlanacağı
vs. işverenin yeni işçi bulmada zorluk çekeceği söylenebilir. Peki, işçinin
birdenbire işsiz kalmasının ekonomide yaratacağı zorluk yok mudur?
Madem ki işveren yeni işçi bulmaktan bu kadar emin olarak işçiyi derhal
işten çıkarabiliyor, o zaman işçinin derhal feshinde de işçi bulma zorluğu
gibi bir mazerete dayanamaz.Yani, daha iyi koşullarla iş bulan bir çalışanın derhal fesih yerine 6-8 hafta işyerinde çalışmaya devam etme zorunluluğundan ötürü bu imkanını kaybetmesi makul görülebilir mi? Yine
“eh işçi bildirimsiz işi terk etsin, işveren de isterse ona dava açarak ihbar
tazminatını tahsil etsin”denebilirse de dava giderleri, faiz ve avukatlık ücretinin, hele çalışan ücreti yüksekse, işçiye yükleyeceği külfeti göze alarak
sırf bu düşünce ile bu kanıya varmak doğru olur mu? Bunun gibi, 4857
Sayılı Kanun'un 23. maddesi bu tazminattan yeni işvereni de sorumlu
tuttuğundan bu yolda açılacak bir davanın işçinin yeni işveren nezdindeki
itibarına zarar verip vermeyeceği de düşünülmelidir.
Bir başka itiraz, “işçinin ihbar öneline ait ücreti peşin ödeyecek mali
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durumu söz konusu değildir ki, ona bu hak tanınsın” yönünde olabilir.
Biliniyor ki, bir hakkın tanınması başkadır, kullanılma özgürlüğü başkadır. Elbette kanuna “işveren” yerine “taraflar” sözcüğü eklenirse sırada
binlerce işçinin derhal fesih hakkını kullanmayı beklediğinden söz etmek
saf dillik olacaktır. Ama, kişinin Anayasal hakkının bir takım mülahazalarla ortadan kaldırılması da onanamaz. Anlaşılan, bir işçinin birdenbire
işsiz kalması ile işverenin aniden işçisiz kalması arasında , kimin ve hangi çıkarın öncelikle korunacağına ilişkin sosyal gerekçelerin tartışılmaya
muhtaç olduğu ortaya çıkmaktadır.
Son olarak, işçinin peşin aldığı ücretin iş arama süresince geçimini
sağlamasına karşılık işverene peşin ödenen tutarın yeni işçi bulması için
geçecek zamanda zararını karşılayacağı pekala ileri sürülebilir.
Bir başka bakışla, Yargıtay kararları bu tür peşin ödeme ile fesihlerde
iş akdinin derhal sona erdiğinde müstakar bulunup işçinin fesih öneli
içindeki haklardan yararlanamayacağında ısrar edildiğinden, işverenin
bu yolla da haksız zenginleştiği ve peşin fesih hakkının SIRF işvereni koruma amacına yönelmiş olduğu ortaya çıkmaktadır.
TC Anayasasının 12. maddesinde temel hak ve hürriyetlerin dokunulmaz, devredilmez ve vazgeçilmez olduğu belirtilmiş, 13. maddede bu
hakların sınırlanma esasları belirlenmiştir. Anayasa’nın 10. maddesinde
ise, herkesin hiçbir ayrım gözetilmeden kanun önünde eşit olduğu, hiçbir
kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamayacağı kesin surette
vurgulanmış bulunmaktadır. Yine 49. maddeye göre çalışma herkesin
hakkı ve ödevidir.
Bu hükümler karşısında işverene tanınan bu hakkın, işçiye tanınmamasının Anayasa’ya aykırı olmadığını savunuyor iseniz, şimdiye kadar savunulan soyut gerekçeler dışında dişe dokunur, hukuka ve kanuna uygun
gerekçeler ileri sürmelisiniz. Ben böyle gerekçeler bulamadığım içindir
ki, işverene tanınan hakkın bir zümreye tanınan haklar cümlesinden olup
Anayasa’ya tümden aykırı olduğuna inanıyorum. Kaldı ki, iş kanunlarındaki askerlik, evlenme ve emeklilik nedeni ile işçiye tanınan derhal fesih
hakları ile 5953 sayılı kısaca Basın İş Kanunu denilen Kanunun 5/2. maddesinde, ihbar müddetlerine tekabül eden ücret miktarındaki tazminatın gazeteci tarafından da diğer tarafa önceden ödenmesi suretiyle akdin
derhal feshi imkanı nazara alındığında, aksine gerekçe bulmak oldukça
zorlaşmaktadır kanaatindeyim.
III. SANATÇILARIN VE TAKSİ ŞOFÖRLERİNİN SİGORTALILIĞI.
İkinci düzenlemeye gelince;
5510 Sayılı SSGSSK Kanunu'na 6111 sayılı Kanunla eklenen Ek.6.
madde aynen şöyledir: “Ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir
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içi toplu taşıma aracı işyerleri ile 4 ncü maddesinin ikinci fıkrasının (b)
bendinde belirtilen ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle (vurgu benim) bir veya birden fazla
kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında (v.b)ay içerisinde
çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az
olan kişilerin sigortalılıkları, bu madde kapsamında kendileri tarafından
30 gün üzerinden prim ödemeleri suretiyle sağlanır.”
“E, ne var bunda, toplumdaki bir kısım çalışanların sigortalılıkları bu
suretle ve kendileri tarafından prim ödenerek sağlanmış oluyor, niye bozgunculuk yapıyorsun ?” diyebilirsiniz, tabii Kanunun geçici 29. maddesini
bilmiyorsanız.
Bu maddede de diyor ki, ek 5 ve ek 6 ncı maddeler kapsamındaki sigortalılardan bu maddenin yürürlüğe girdiği yıl için (2011 v.b.) 82. maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının onsekiz katı
üzerinden başlanarak takip eden her yıl için bir puan arttırılmak suretiyle otuz katını geçmemek üzere prim alınır. Ek 5. madde tarım işlerinde süreksiz çalışanlara ait olduğundan konumuz dışı ama 29. maddenin
özü şu: Ek 6. madde kapsamındaki şoför veya sanatçılar 18 gün prim
ödeyerek 30 gün prim ödemiş gibi sigortalılık haklarından yararlanacaklardır. Uygulamaya gelince, işveren bu sayılanlarla “kısmi süreli iş akdi”
yapmakta ve bir işe giriş bildirgesi doldurarak çalışana vermekte, çalışan
da bu formu ilgili meslek kuruluş veya kuruma onaylattırarak tescilini
kendisi yaptırmakta ve bunu takiben de aylık primlerini kendisi ödemektedir. Bundan sonrası, “saldım çayıra, Mevlam kayıra” cinsinden kişi gerçekten çalışıyor mu, çalışmıyor mu denetiminden yoksun, devam edip
gidiyor veya gitmiyor.
Madde metninde yukarıda vurguladığımız hususlara geri dönelim. Öncelikle bu maddede öngörülen ilişkinin 4857 sayılı Kanun kapsamındakısmi süreli iş ilişkisi olduğu tartışılamaz. Yani “ülkemizde kısmi süreli
çalışan bütün çalışanlar içinde şoför ve sanatçılara imtiyaz tanınmış olmaktadır” diyebilir miyiz? Başka bir deyişle, diğer kısmi süreli çalışanlar,
çalıştıkları fiili gün sayısı ile 30 gün arasındaki farkıancak isteğe bağlı
sigortalı olup ayrıca prim ödeyerek tamamlayabildikleri halde Devletimiz
ek 6. madde kapsamındakilere tabiri amiyane ile kıyak yaparak ayda 12
günden başlayarak 13 yıl itibariyle primlerini üstlenmiş olmaktadır. Tabii
bu suretle de Anayasa’nın yukarıda belirtilen hükümlerine aykırı davranmış ve belli bir sınıf veya zümreye imtiyaz tanımış olmaktadır.
Olaya bir başka yönü ile bakalım. Yine biliyorsunuz ki, çalıştırdıkları
işçilerin sosyal sigorta primlerinin belli bir oranını işverenlerSGK’na ödemek zorundadırlar. Kaba bir deyişle, ortalama %36,5 olan primin %15 i
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işçiye, kalanı işverene aittir. Oysa Ek 6. madde kapsamında işçi çalıştıran işverenler, 18 günlük primin % 20 yaşlılık, % 12.5 sağlık sigortası olmak üzere % 32.5 unun çalışan tarafından ödenmesi nedeni ile bu yükten
kurtulmaktadırlar. Yani çalışana bir yandan iyilik yapılmaya çalışılırken
işverenin ödemesi gereken prim yükü işçiye yüklenmektedir. Yine ödenen prim içinde iş kazaları ve meslek hastalıkları primi bulunmadığından
en fazla iş kazası ve meslek hastalığına maruz bulunan bu meslek mensupları bu sigorta olanağından da yararlanamamaktadır. Yine bir garip
uygulamaya göre sair kısmi süreli çalışanlar genel sağlık sigortası primi
ödemezken bu maddedekiler %12.5 prim ödemektedirler. İşsizlik sigortası primini de dilerlerse ödeyebilen bu çalışanlar isteseler bile iş kazası
ve meslek hastalığı primi ödeyerek bu koldan yararlanamamaktadırlar.
Ne garip değil mi?
Kanunun Anayasa’ya aykırı ikinci yanı, bu madde avantajından yararlanabilecek olan sanatçıların Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenecek olmasıdır. Böylece bu Bakanlık, istediği sanatçıyı bu olanaktan
yararlandırabilecek, istediğine bu imkanı sağlamayacaktır. Anayasa Mahkemesinin kuruluşundan bu yana bu yolda verilen kararları anımsamamıza ve alıntı yapmamıza gerek olmadan rahatlıkla böyle bir yetkinin bir
Bakanlığa tanınmasının Anayasa’ya aykırı olduğunu vurgulamak istiyoruz.
Oysa, “Sanatçıların Sosyal Güvenliği” başlıklı yazımızda (3) da izaha
çalıştığımız gibi, 5510 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin ikinci fıkrasının
b bendi, eski SSK ve yeni SGK tarafından doğru okunabilse ve bu maddede sayılanlar istisna akdi ile çalışmakla birlikte birinci fıkranın (a) bendine (eski SSK) sigortalı sayılarak primlerini kendilerinin ödemelerine
imkan veren bir sistem kurulabilmiş olsa idi, Ek 6 gibi hukuk garabetine
ve Anayasa’yı defalarca ihlal etmeye ihtiyaç olmayacaktı.
IV. SONUÇ :
Aklımı kurcalayan ve Anayasa’ya aykırı olduğuna inandığım iki hususu
veya başlıktaki gibi iki düzenlemeyi tartışmaya açmak istedim. Takdir
yüce heyetinizindir.
KAYNAKÇA
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YENİ DÖNEMDE MESAFELİ VE TAKSİTLİ
SATIŞ SÖZLEŞMELERİNİN NİTELİKLİ
ÖZELLİKLERİ VE DİKKAT EDİLMESİ
GEREKEN HUSUSLAR
Av. Kürşat KAPLAN
Giriş
28 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren ve herkesin gündelik hayatında sıklıkla tarafı olduğu tüketici işlemlerinde önemli değişiklik ve yenilikler ihtiva eden 6502 sayılı Tüketici Kanunu, kendisini takip eden yönetmeliklerin peşi sıra yayınlanıp yürürlüğe girmesi ile birlikte bambaşka bir
kurallar silsilesini de beraberinde getirmiştir. Gelişen teknoloji ve tüketim marjının toplumda oldukça artması ile birlikte Mesafeli Sözleşmeler
ve Taksitle Satış Sözleşmeleri’nin bağlandığı rejim son derece mutlak ve
yeni kurallar barındırmakta olup, yeni dönemde bu kuralların neler olduğunun irdelenmesi büyük önem arz etmektedir.
I.

MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ VE DİKKAT
EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

6502 sayılı Kanun’da genel hatlarıyla ele alınan “Mesafeli Sözleşmeler”,
27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, 27
Şubat 2015 yürürlük tarihli Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ile detaylı
şekilde düzenlenmiş ve tüketicilere hizmet ya da ürün sunan kişi ve kurumlara iştigal alanları bakımından önemli yükümlülükler getirmiştir.
Yönetmelik, mesafeli sözleşmeleri, satıcı ya da sağlayıcı ile tüketicinin
eş zamanlı olmadan mal veya hizmetin daha önceden uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu ana kadar ve kurulduğu an da dahil olmak
üzere uzaktan iletişim araçları (mektup, katalog, telefon, faks, radyo, televizyon, e-posta, SMS, internet vb.) kullanılmak suretiyle kurulan sözleşmeler olarak tanımlamıştır.
Ön Bilgilendirme Yükümlülüğü
Mülga yönetmelikte olduğu gibi, işbu düzenlemede de mesafeli sözleşmenin kurulmasından önce (ya da kendisine sunulan benzer minvalde bir
teklifin kabulünden önce) tüketiciye aşağıdaki hususları içeren bir bilgilendirmenin yapılması zorunludur.
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Yönetmelik’in 5. Maddesi uyarınca ön bilgilendirmede belirtilecek hususlar şöyledir:
a) Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri,
b) Satıcı veya sağlayıcının adı veya unvanı, varsa MERSİS numarası, (Mersis numarası yeni bir zorunluluk olarak düzenlemede yer
bulmuş olup, Şirketlerimizin Mersis numaralarını ön bilgilendirme
formunda belirtmeleri gerekecektir.)
c) Tüketicinin satıcı veya sağlayıcı ile hızlı bir şekilde irtibat kurmasına imkân veren, satıcı veya sağlayıcının açık adresi, telefon numarası ve benzeri iletişim bilgileri ile varsa satıcı veya sağlayıcının adına ya
da hesabına hareket edenin kimliği ve adresi,
ç) Satıcı veya sağlayıcının tüketicinin şikâyetlerini iletmesi için (c)
bendinde belirtilenden farklı iletişim bilgileri var ise, bunlara ilişkin bilgi, (Bu düzenleme uyarınca, Çağrı Merkezi ya da Müşteri Hizmetleri
numarasını ayrı olarak belirtmemiz artık yasal bir zorunluluktur.)
d) Mal veya hizmetin tüm vergiler dâhil toplam fiyatı, niteliği itibariyle önceden hesaplanamıyorsa fiyatın hesaplanma usulü, varsa tüm
nakliye, teslim ve benzeri ek masraflar ile bunların önceden hesaplanamaması halinde ek masrafların ödenebileceği bilgisi, (Düzenleme
uyarınca tüketicinin yapacağı bilcümle ödemelerin tam detaylı
olarak verilmesi gerekecektir.)
e) Sözleşmenin kurulması aşamasında uzaktan iletişim aracının
kullanım bedelinin olağan ücret tarifesi üzerinden hesaplanamadığı
durumlarda, tüketicilere yüklenen ilave maliyet,
f) Ödeme, teslimat, ifaya ilişkin bilgiler ile varsa bunlara ilişkin taahhütler ve satıcı veya sağlayıcının şikâyetlere ilişkin çözüm yöntemleri, (Yeni bir düzenlemedir.)
g) Cayma hakkının olduğu durumlarda, bu hakkın kullanılma şartları, süresi, usulü ve satıcının iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgiler, (İade hakkında hangi kargo firmasıyla nasıl iade yapılabileceği detaylı olarak yazılmalıdır)
ğ) Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya
elektronik posta bilgileri, (Yeni bir düzenlemedir.)
h) 15 inci madde uyarınca Cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda, tüketicinin cayma hakkından faydalanamayacağına ya da
hangi koşullarda cayma hakkını kaybedeceğine ilişkin bilgi, (Yeni bir
düzenlemedir.)
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ı) Satıcı veya sağlayıcının talebi üzerine, varsa tüketici tarafından
ödenmesi veya sağlanması gereken depozitolar ya da diğer mali teminatlar ve bunlara ilişkin şartlar, (Yeni bir düzenlemedir.)
i) Varsa dijital içeriklerin işlevselliğini etkileyebilecek teknik koruma
önlemleri, (Yeni bir düzenlemedir.)
j) Satıcı veya sağlayıcının bildiği ya da makul olarak bilmesinin beklendiği, dijital içeriğin hangi donanım ya da yazılımla birlikte çalışabileceğine ilişkin bilgi, (Yeni bir düzenlemedir.)
k) Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını Tüketici
Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabileceklerine dair
bilgi.
Yönetmelik uyarınca; işbu ön bilgilendirme formunda yer alan hususlar, sonradan kurulacak mesafeli sözleşmenin de ayrılmaz bir parçasıdır.
Bu bağlamda işbu hususlar, tüketiciye mal veya hizmet sağlayan taraf için
bağlayıcı konumda olacaktır.Yine, olası ihtilafta, ön bilgilendirme yapıldığına ilişkin ispat yükü tüketiciye mal veya hizmet sağlayan tarafa aittir.
Yönetmelik’in 6. maddesi, işbu ön bilgilendirmenin yöntemini düzenlemiş olup; yeni bir düzenleme olduğundan detaylıca incelenmelidir. Madde
düzenlemesi uyarınca;
• Bilgilendirme en az 12 punto büyüklüğünde,
• Açık, sade ve anlaşılabilir bir dilde yazılmalı,
• Yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı (SMS, e-posta, internet, disk,
CD, DVD, hafıza kartı vb) ile tüketiciye sunulmalı,
• Sözleşmenin internet yoluyla kurulması halinde, normal ön bilgilendirme yükümlülüğü saklı kalmak kaydıyla, yukarıda sayılı (a), (d), (g)
ve (h) bendinde yer alan bilgiler AYRICA ödeme yapılmasından hemen
önce tüketiciye gösterilmeli.
Bu önemli düzenleme kapsamında; tüketiciye önce ön bilgilendirme formu sunulmalı, akabinde ödeme noktasına gelinmeden evvel
yeni bir pop up sayfası açılarak ya da ödeme öncesi teyit edilmesi
açısından ek bir form olarak iletilerek işbu 4 madde bir kez daha
gösterilmelidir.
• Herhangi bir gönderim kısıtlamasının uygulanıp uygulanmadığı ve
hangi ödeme araçlarının kabul edildiği sipariş tam olarak verilinceye
kadar açık bir şekilde sunulmalıdır. Telefonda satış hizmetleri söz
konusu olduğunda, tüketiciye mal veya hizmet sağlayan tarafça yine
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(a), (d), (g) ve (h) bentlerinde yer alan bilgileri tüketiciye sipariş verilmeden önce tam olarak anlatmalı ve akabinde ön bilgilendirme formunu en geç mal teslimine kadar yazılı olarak göndermelidir. Ayrıca
Yönetmelik’in 8/2 maddesi uyarınca telefonda satış hizmetleri söz konusu olduğunda görüşmenin başında tüketiciye mal veya hizmet sağlayan taraf temsilcisi kimliğini ve görüşmenin ticari amacını açıklamak
zorundadır. Bu noktada ses kayıtlarının saklanması olası bir uyuşmazlıkta büyük önem arz etmektedir.
İlgili düzenlemenin 7. maddesi uyarınca; tüketiciye mal veya hizmet
sağlayan taraf tüketicinin; yukarıda sayılı hususlar hakkında zamanında usulünce bilgilendirildiğini -kullanılan uzaktan iletişim aracına uygun
olarak- teyit etmesini sağlamak zorunda olup, aksi halde sözleşme hiç
kurulmamış sayılacaktır.
Yine, tüketici siparişi onaylamadan hemen önce, verilen siparişin ödeme yükümlülüğü anlamına geldiği hususunda tüketici açık ve anlaşılır bir
şekilde bilgilendirilmelidir. Aksi halde tüketici siparişi ile bağlı değildir.
Cayma Hakkı
• Öncelikle belirtmek gerekir ki, Tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkını
kullanabileceği süre 7 günden 14 güne çıkarılmıştır.
• Eki Yönetmelik uyarınca, “Cayma hakkı süresi, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde, tüketicinin malı teslim aldığı günden itibaren, diğer
sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye
başlar.” denilmekte iken, yeni Yönetmelik’te ise; cayma hakkına ilişkin sürenin mal satışına ilişkin sözleşmelerde tüketici veya tüketici
tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlayacağı, ancak tüketicinin,sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabileceği düzenlenmiştir.
Cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etme yükümlülüğü tüketiciye mal veya hizmet sağlayan taraftadır.
• Cayma hakkı süresinin belirlenmesi:
a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim
aldığı gün,
b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya
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tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün
esas alınır.
•

Malın satıcı tarafından taşıyıcıya teslimi, tüketiciye yapılan teslim
olarak kabul edilmez.

•

Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde, mal
teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.

•

Tüketici, cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirilmezse, cayma hakkını kullanmak için 14 günlük süreyle bağlı değildir. Bu süre her halükarda cayma süresinin bittiği tarihten itibaren
bir yıl sonra sona erer. Daha önce bu süre 3 ay ile sınırlı idi. Cayma
hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirmenin bir yıllık süre
içinde yapılması halinde, on dört günlük cayma hakkı süresi, bu
bilgilendirmenin gereği gibi yapıldığı günden itibaren işlemeye başlar.

• Tüketicinin süresi içerisinde cayma beyanını göndermesi yeterlidir,
ayrıca tüketiciye mal veya hizmet sağlayan tarafa ulaşmasına gerek
yoktur. Bu noktada doğru iletişim bilgi ve imkânlarının sağlanması
tüketiciye mal veya hizmet sağlayan tarafın sorumluluğundadır.
• Cayma hakkının kullanılması için Yönetmelik’te bir EK form düzenlenmiş olsa da tüketici ayrı bir yöntemle de açık cayma beyanını
sunabilir. İnternet üzerinden cayma beyanının sunulabilmesine olanak veren bir sistem kurulması halinde tüketiciye mal veya hizmet
sağlayan taraf cayma hakkının ulaştığını derhal tüketiciye teyit etmek zorundadır. Telefonla yapılan satışlarda ise ilgili form en geç
mal teslimine kadar tüketiciye iletilmelidir.
• Süresi içerisinde cayma hakkının kullanıldığının ispatı ise tüketicide olacaktır.
• Eskiden cayma hakkının ulaşmasından itibaren malın bedeli 10
gün içerisinde tüketiciye geri ödenirken Yönetmelik ile bu süre 14
güne çıkmış ancak teslim (kargo) masraflarının da iade edileceği
açık olarak belirtilmiştir. İşbu geri ödeme, tüketiciye herhangi bir
ek masraf çıkarmadan ve satış işleminde kullanılan araca uygun
olarak gerçekleştirilecektir.
• Ön bilgilendirmede taşıyıcı bilgileri verilmesi halinde, iade için belirtilen taşıyıcı aracılığıyla malın geri gönderilmesi halinde, tüketici iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulamaz. Ayrıca belirtilen
taşıyıcının tüketicinin bulunduğu yerde şubesinin olmaması duru-

232

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 89 • Sayı: 3 • Yıl: 2015
munda da ilave hiçbir masraf talep etmeksizin iade edilmek istenen
malı almak tüketiciye mal veya hizmet sağlayan taraf sorumluluğundadır. Ayrıca ön bilgilendirmede eğer satıcı herhangi bir taşıyıcı
belirtmezse yine tüketiciden iade masrafı talep edilemeyecektir.

• Eski düzenlemede satıcı 20 gün içerisinde malı almalıyken; Yönetmelik ile Tüketici, satıcıdan aksi yönde bir teklif gelmedikçe, cayma
bildiriminden itibaren 10 gün içinde malı geri göndermek zorundadır. Bu noktada işbu kurala uymamanın neticeleri tanımlanmamıştır.
Mesafeli Sözleşmenin İfası ve Teslimat
Eski düzenlemeden farklı olarak Yönetmelikte malın ifası için ek 10
günlük sürenin talep edilmesine olanak sağlayacak bir madde bulunmamaktadır. Tüketiciye mal veya hizmet sağlayan taraf; mesafeli sözleşme
uyarınca edimlerini en çok 30 gün içerisinde yerine getirmek zorundadır.
Bu hususa uymamanın yaptırımı olarak akit feshedilebilecek olup, böyle
bir durumda fesih sonrasında her türlü masraf 14 gün içerisinde kanuni
faizi ile tüketiciye iade edilmeli ve her türlü alınmış kıymetli evrak geri
verilmelidir.
Malda teslimat aşamasında oluşacak zarara kimin katlanacağı da Yönetmelik tarafından düzenlenen yeni bir husus olup, genel hukuk kuralları ile paralel olarak malın teslimine kadar oluşacak zarardan satıcı; malın
satıcının talep ettiği taşıyıcıdan başkası tarafından taşınması halinde ise
tüketici sorumlu olacaktır.
Yine yeni bir düzenleme uyarınca; daha evvel kurulmuş olan sözleşmeyle ilgili olarak tüketicilerin araması için satıcı tarafından çağrı merkezi gibi bir özel hattın kurulması halinde, işbu hatta görüşmenin bedelinin
olağan ücret tarifesinden daha fazla olamayacağı açık bir şekilde kural
altına alınmıştır.
Yeni Yönetmelik sözleşme konusu mal ya da hizmet ediminin yerine
getirilmesinin imkânsızlaştığı hallerde satıcı veya sağlayıcının, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içerisinde tüketiciye yazılı olarak
veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmesini öngörmektedir.
Eski Yönetmelik’te satıcı ve sağlayıcıya bu kapsamda bir bildirim yükümlülüğü yüklenmekle beraber bu bildirim için belirli bir süre öngörülmemekteydi.
Kayıtların Saklanması
Yönetmelik uyarınca; eski yönetmelikteki gibi, kurulan mesafeli sözleşmelerden ötürü oluşturulması gereken her türlü bilgilendirme, kayıt
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ve benzeri evraklar üç yıl boyunca saklanmalıdır. Bu yükümlülük yeni yönetmelik uyarınca; Oluşturulan internet sitesi veya telefonda satış sistemi
çerçevesinde, uzaktan iletişim araçlarını kullanmak veya kullandırmak
suretiyle satıcı veya sağlayıcı adına mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık edenler için de getirilmiştir.
II. TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
28 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren yeni Kanun, taksitli satış
sözleşmeleri oldukça detaylı ele almış ve mülga Kanun’da yalnızca tek
maddede yer bulmuş işbu kurum yeni Kanun’da toplam beş maddede
düzenlenmiştir.
Atfedilen işbu öneme paralel olarak 14 Ocak 2015 tarihli ve 29236
sayılı Resmi Gazete’de Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik
yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. İşbu bilgi notunda yönetmeliğin dikkat
çekici noktaları ve tüketiciye mal veya hizmet sağlayan taraf açısından
dikkat edilmesi gereken temel noktalar ele alınmıştır.
1. Kapsam
Yönetmelik, tüketici ile kurulan her türlü taksitle satış sözleşmelerini
kapsamaktadır. Bununla birlikte işbu genel kuralın iki önemli istisnası
özel olarak belirtilmiştir:
• Tüketicinin taşınır bir malın satış bedelini önceden kısım kısım ödemeyi, satıcının da bedelin tamamen ödenmesinden sonra satılanı tüketiciye teslim etmeyi üstlendikleri ve ödeme süresi bir yıldan daha uzun
veya belirsiz olan sözleşmeler hakkında Borçlar Kanununun ön ödemeli taksitle satış hükümleri uygulanacaktır. Özellikle kırsal ve taşra
bölgelerde görülen ve çeyiz alışverişinde kullanılan –bedelin önceden
taksit taksit ödendiği ve ürünlerin sonradan teslim edildiği- sözleşmelerde, ödeme süresinin bir yıldan daha uzun olması halinde bu yönetmelikte yer alan hususlar tatbik edilmeyecektir.
• Oldukça önemli bir başka istisna uyarınca; kredi kartı ile yapılan alışverişlerde Yönetmelik uygulanmayacaktır. Özellikle uygulamada belki de perakende satışın en fazla uygulandığı kredi kartı ile taksitlendirme işlemi, taksitle satış sözleşmesi ile karıştırılmamalıdır.
2. Sözleşmenin Şekli ve Zorunlu İçeriği
Kanun’un 4.maddesinde yer alan genel düzenlemeyle paralel olarak
Yönetmeliğin 5.maddesi uyarınca sözleşmenin en az 12 punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunaklı bir şekilde düzenlenip; bir nüshasının kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye
verilmesi gerektiğini hatırlatmak yararlı olacaktır.
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Yine Yönetmelik uyarınca; sözleşmenin geçerlilik şartı olarak yazılı olması belirtilmiştir ve/fakat geçerli bir sözleşme yapmamış olan satıcı veya
sağlayıcının sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine ileri
süremeyeceği kayıt altına alınarak bu husustan yalnızca tüketicinin faydalanabileceğini bir anlamda ilan etmiştir. Bu kuralın pratik sonucu olarak tüketici; elinde yazılı sözleşme olmasa da tüketiciye mal veya hizmet
sağlayan tarafın dâhil olduğu bir sözleşmenin varlığını iddia edebilecek,
tüketiciye mal veya hizmet sağlayan taraf ise yazılı sözleşme bulunmadığı
gerekçesi bu talepleri bertaraf edemeyecektir. Yine, tüketiciye mal veya
hizmet sağlayan tarafıntüketici yandan bir talepte bulunabilmesinin ön
koşulu, tüketicinin imzasını içeren bir sözleşmenin varlığı olacaktır.
Taksitle satış sözleşmesinin ihtiva etmesi gereken zorunlu unsurlar
yönetmeliğin 6.maddesinde yer bulmuştur:
a) Tüketicinin adı, soyadı ve iletişim bilgileri.
b) Satıcı, sağlayıcı veya kiralayanın isim, unvan, açık adres, telefon
ve varsa diğer iletişim bilgileri.
c) Sözleşmenin düzenlendiği tarih.
ç) Malın veya hizmetin teslim veya ifa tarihi.
d) Sözleşmeye konu mal veya hizmet.
e) Malın veya hizmetin tüm vergiler dahil Türk Lirası olarak peşin
fiyatı.
f) Malın veya hizmetin tüm vergiler dahil Türk Lirası olarak taksitle
satış fiyatı.
g) Tüketicinin cayma hakkının olduğu ve bu hakkın hangi sürede ve
nasıl kullanılacağı.
ğ) Ödeme planı.
h) Tüketicinin erken ödemede bulunma hakkı ile satıcı veya sağlayıcı tarafından faiz veya komisyon alınmışsa, ödenen miktara göre faiz
ve komisyon indirimi talep etme hakkı olduğuna ilişkin bilgi.
ı) Faiz miktarı, faizin hesaplandığı yıllık oran ve sözleşmede belirlenen faiz oranının yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere gecikme faiz
oranı.
i) Tüketicinin temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları.
j) Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını tüketici mahkemesine veya tüketici hakem heyetine yapabileceklerine dair bilgi.

Yeni Dönemde Mesafeli Ve Taksit • Av. K. KAPLAN
3.

235

Cayma Hakkı

Taksitli satışlarda Yeni Kanun’un getirdiği en önemli değişiklik, şimdiye kadar bu sözleşmelerde yer almayan cayma hakkının artık taksitli
satışlarda da düzenlenmiş olmasıdır.
İşbu yeni düzenleme kapsamında; taksitli bir sözleşmede tüketici herhangi bir gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemedensözleşmenin imzasından itibaren 7 gün içerisinde cayma hakkına sahiptir. Bu noktada
tüketicinin işbu cayma hakkına dair bildirimini 7 gün içinde satıcı veya
sağlayıcıya yöneltmesi yeterlidir, bildirimin işbu 7 günlük sürede satıcı
veya sağlayıcıya varmış olması aranmaz.
Tüketicinin kullanabileceği cayma hakkının başlangıç zamanı; yönetmeliğin 7.maddesinde düzenlenmiştir. Hüküm uyarınca;
a) Hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün
b) Mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün,
cayma hakkının kullanılabileceği yedi günlük sürenin başlangıç tarihi
olarak kabul edilir. Ancak tüketici mal teslimini beklemeden, sözleşmenin imzalanmasından sonra da cayma hakkını kullanabilir.
Satıcı cayma süresi içinde malı tüketiciye teslim etmişse, tüketici malı
ancak olağan bir gözden geçirmenin gerektirdiği ölçüde kullanabilir. Yönetmelikte olağan gözden geçirmeden “malın ilk incelenmesinin” kastedildiği açık bir şekilde ifade edilmiştir. Olağan dışı bir kullanım gerçekleşmişse, Kanun Koyucu’nun işbu maddeyi düzenleme amacı aşılmış olacak
ve tüketici cayma hakkından faydalanamayacaktır. Bu noktada, cayma
hakkını kullanan tüketicinin talebi koşulsuz kabul edilmeden evvel, sözleşmeye konu ürünün olağan sınırlar dâhilinde kullanılıp kullanılmadığının dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Zira yönetmeliğin 7.maddesi
uyarınca malın mutad (olağan) kullanılması durumunda tüketici cayma
hakkını kullanamayacaktır.
Bu noktada önemle belirtmek gerekir ki; yönetmeliğin 8.maddesi uyarınca cayma hakkının süresinde ve usulünce kullanılması halinde satıcı cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren 7 gün içerisinde
alınan bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi tüketiciye
herhangi bir masraf yükletilmeksizin iade etmelidir. Öte yandan tüketici de, cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde
sözleşme konusu malı -tüm iade masrafları kendisinde olmak kaydıyla- satıcıya iade etmelidir. Aksi halde tüketici cayma hakkını kullanmamış sayılacaktır.
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Tüketicinin Temerrüdü

Bilindiği üzere, taksitlerin herhangi birinin ödenmemesi halinde tüketici temerrüde düşmüş olur. Ancak; taksitleri ödemeyen tüketici hakkında, borcun kalan kısmının tamamının talep edilebilmesi için Yeni Kanun
ile önemli 3 düzenleme yapılmış olup Yönetmelik’te de bu düzenleme aynen tekrar edilmiştir. Düzenleme uyarınca;
1. Öncelikle, satıcı veya sağlayıcının teslim ve montaj gibi tüm sorumluluklarını yerine getirmiş olması şartı aranmaktadır. Tüketicinin ise:
- Kalan borcun 1/10’u tutarında art arda iki taksidi ödememiş olması
halinde,
-Kalan borcun en az dörtte birini oluşturan bir taksiti ödememiş olması halinde kalan borcun tamamının talep edilebileceği kabul edilmiştir.
2. Ayrıca satıcının veya sağlayıcınınkalan borcun tamamını talep edebilme hakkından yararlanabilmesi için yapması gereken muacceliyet
uyarısının süresi bir haftadanotuz güne çıkartılmıştır.
3. Son olarak muaccel kılınan taksitlerin hesaplanmasında faiz, komisyon ve benzeri masrafların dikkate alınmayacağı da eski Kanun’da yer
almamasına rağmen yeni Kanun’da kararlaştırılmıştır.
Sonuç
Yürürlüğe giren Yönetmelik uyarınca;
• Kredi kartı ile yapılan satışlarda Yönetmelik hususları uygulanmayacaktır.
• Taksitle satış sözleşmeleri en az 12 punto büyüklüğünde olacak ve
Yönetmelikte yazılı hususlar zorunlu olarak yer alacaktır.
• Tüketici ürünü teslim aldıktan 7 gün içerisinde herhangi bir sebep
göstermeksizin cayma hakkını kullanabilecek, ürün olağan gözden geçirmeyi aşan şekilde kullanıldıysa cayma hakkı kaybolacaktır.
• Cayma bildiriminin gelmesinden itibaren 7 gün içerisinde tüketiciden
alınan meblağ ve her türlü belge iade edilmelidir. Aynı şekilde tüketici
de elindeki ürünü tamamen masrafı kendisine ait olmak üzere iade
etmelidir. Aksi halde cayma hakkı kullanılmamış sayılacaktır.
III.

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZ ŞARTLAR
HAKKINDAKİ YÖNETMELİK VE GETİRECEĞİDEĞİŞİKLİKLER

28 Mayıs 2014 tarihinde mülga olarak yürürlükten kalkan Eski 4077
sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 5.maddesinde yer alan
“Haksız Şartlar”6502 sayılı Yeni 6502 sayılı aynı isimli Kanun’da yeniden
kaleme alınmıştır. İkinci fıkra uyarınca; Haksız şart halinde TBK m. 27
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uyarınca kısmi bir hükümsüzlük söz konusudur. Ancak bu düzenlemeden farklı olarak, sözleşmenin geri kalanının ayakta kalması, tarafların
bu konudaki farazi iradelerine göre tayin edilmez. Sözleşme her halükarda bu şartlar olmaksızın geçerliliğini korur.Üçüncü fıkra uyarınca;
sözleşmedeki bir şartın belirli unsurlarının veya münferit bir hükmünün
müzakere edilmiş olması, sözleşmenin kalan kısmına bu maddenin uygulanmasını engellemez. Sözleşmenin tamamı müzakere edilmelidir.
Konu hakkında 17 Haziran 2014 tarihli ve 29033 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak aynı gün yürürlüğe giren Tüketici Sözleşmelerindeki
Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik ile aynı isimli 2003 tarihli yönetmelik de yürürlükten kalkmıştır. Yeni Yönetmelik, haksız şartların hukuki
rejimi konusunda çok büyük değişiklikler getirmemekle birlikte, özellikle
İdari denetim bakımından dikkat çekici yenilikler ihtiva etmektedir.
• Yeni yönetmeliğin selefine göre hukuki olarak en belirgin farkı; yalnızca taraflardan birinin satıcı, sağlayıcı veya kredi veren olmasına
bakmaksızın tüketici ile kurulan tüm sözleşmelerde kurulan haksız
şartları iştigal alanı içerisinde addetmesidir. Bu noktada tüketici ile
imzalanabilecek her türlü sözleşmede yer alan haksız şart, işbu yönetmelik tarafından değerlendirme konusu yapılabilecektir.
• Beşinci maddede Kanun Koyucu bir hükmün haksız şart olarak kabul edilmesi için ilk fıkrada ek bir düzenlemeye gitmiştir. Düzenleme
uyarınca; Tüketici ile kurulan sözleşmelerde yer alan bir şartın haksız şart olarak kabul edilebilmesi için; tüketiciyle müzakere edilmeden
sözleşmeye dâhil edilmesi ile tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde dürüstlük kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici
aleyhine dengesizliğe neden olması unsurlarının bir arada bulunması
gerekir. Ayrıca eski düzenlemeden farklı olarak 6/1 madde uyarınca,
sözleşmede yer alan haksızlığın; “sözleşmenin kuruluş anına göre”
dikkate alınıp değerlendirileceği özel olarak belirtilmiştir.
• Haksız şartın varlığı halinde sözleşmenin akıbeti konusu yeni Yönetmelik’te farklı olarak ele alınmıştır. Mülga düzenlemenin 7.maddesi uyarınca yok sayılan haksız şart hükmü olmadan da sözleşmenin
ayakta kalabilmesi halinde sözleşme devam ediyorken yeni düzenleme
uyarınca sözleşmenin kalan hükümleri her türlü geçerliliğini korur ve
sözleşmeyi düzenleyen ticari taraf kesin olarak hükümsüz sayılan şartlar olmasaydı diğer hükümlerle sözleşmeyi yapmayacağını ileri süremeyecektir.
• Eski Yönetmelik rejiminde olduğu üzere Yeni Yönetmelik ekinde de
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5/4 maddesi uyarınca sınırlı olmamak ve örnek olmak kaydıyla hangi
hükümlerin haksız şartlar olacağı sayılmıştır. 17 madde eski Yönetmelik’te yer alan türdeşleriyle benzer hükümleri ihtiva etmektedir.
DENETİM
Yönetmelik incelemesinde ayrı bir başlık altında incelenmeyi zaruri
kılan değişiklik, sözleşmelerdeki haksız şartların denetimi konusunda
gerçekleşmiştir. Mülga Yönetmelik’in 8.maddesi uyarınca; yasal menfaati
olan kişilerin genel olarak kullanılmak üzere hazırlanmış standart sözleşmelerde yer alan haksız şartların kullanılmasının önlenmesi için dava
açma hakkı tanınmışken, yeni Yönetmelik uyarınca haksız şartların denetimi Bakanlık’a verilmiş ve özel bir rejim öngörülmüştür. İşbu yeni rejim
uyarınca Şirketimizin gerekli aksiyonları alması büyük önem arz etmektedir. Madde metni uyarınca;
• Genel olarak kullanılmak üzere hazırlanmış tüketici sözleşmelerinde
haksız şartların yer alması durumunda, bu şartların sözleşme metninden çıkarılması için sözleşmeyi düzenleyene Bakanlıkça otuz gün süre
verilir.
• Bakanlık gerekli gördüğü hallerde bu süreyi doksan güne kadar uzatabilir.
• Haksız şart olarak tespit edilen sözleşme şartlarının, tüketiciler açısından kesin olarak hükümsüz olduğunun sözleşmeyi düzenleyen tarafından tüketicilere açık ve anlaşılır biçimde yazılı veya elektronik
ortamda bildirilmesi durumunda, tespit tarihinden önce tüketicilerle
kurulan ve halen geçerli olan sözleşme metinlerinden bu şartlarınçıkarıldığı kabul edilir.
• Bakanlıkça verilen sürenin bitimine kadar, sözleşmeyi düzenleyen tarafından haksız şartların sözleşme metninden çıkarılmaması halinde,
aykırılığın tespit edildiği her bir sözleşme için Kanunun 77 nci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanır ve aykırılık tespit edildiği her
bir sözleşme için 200.-TL para cezasına hükmolunur.

ANONİM ŞİRKETLERDE PAY SENEDİ
BASTIRILINCAYA KADAR UYGULANAN
KIYMETLİ EVRAK, “İLMÜHABERLER”
Onur GÜNERİ1
GİRİŞ
Çalışmamızın konusunu anonim şirketlerde pay senedi bastırılıncaya
kadar, pay senetlerinin yerini tutmak üzere çıkartılan ilmühaberler oluşturmaktadır. İlmühaberlerin herşeyden evvel bir kıymetli evrak olmaları
sebebiyle çalışmamızı “kıymetli evrak” ve “bir kıymetli evrak olarak ilmühaberler” olmak üzere iki ana başlıkta yürütmemiz gerektiği kanaatine
vardık.
Çalışmamızın birinci bölümünde kıymetli evrakın tanımından başlayarak, kıymetli evrakın unsurlarını ve kıymetli evrakın çeşitli ayrımlara göre
tasnif edilmiş türlerini belli bir sıra izleyerek ve genel bilgiler vermekle
yetinerek inceledik.
Çalışmamızın ikinci bölümünde ise; bir kıymetli evrak olarak ilmühaberler konusunu ele aldık. İlmühaberlerin kelime anlamından başlayarak
tanımını yaptık ve sonrasında sırasıyla, ilmühaberlerin hukuki niteliğini,
şeklini, çıkartılma zamanlarını, pay senetleri ile değiştirilmelerini ve devirlerini inceleyerek çalışmamızı sonlandırdık.
BİRİNCİ BÖLÜM
I. KIYMETLİ EVRAK
A. Tanımı
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 645’inci maddesinde kıymetli
evrakın tanımı Brunner’in tanımından yola çıkılarak şöyle verilmiştir:
“Kıymetli evrak öyle senetlerdir ki, bunların içerdikleri hak senetten ayrı
olarak ileri sürülemediği gibi başkalarına da devredilemez.” Kanunun bu
kıymetli evrak tanımından kıymetli evrakın üç unsurunun olduğu sonucu
ortaya çıkmaktadır. Bunlar; “senet (evrak)”, “hak” ve “hak ile senedin birbirine kaynaşması”dır.

1 Stj. Av. Yeditepe Ün. Özel Hukuk Yüksek Lisans Öğrencisi
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B. Unsurları
1. Senet
Senet kıymetli evrakın maddi (cismani) unsurunu oluşturmaktadır.
Bir diğer deyişle, kıymetli evrakın somutlaşması için gereken unsurudur.
Buradaki senet kavramından ne anlaşılması gerektiği izah edilmedir.
Klasik anlayışa göre senet; daha ziyade üzerine yazı yazmaya müsait bir
cisim, genellikle uygun büyüklükte bir kağıt parçası ve bunun üzerindeki
yazıyla ifade edilmiş bir irade beyanıdır2. Teknik gelişmelere bağlı olarak
ortaya çıkan modern anlayışa göre senet kavramı ise; bir irade açıklamasının ancak teknik bazı yöntem ve araçlarla ortaya konulduğu disket,
mikrofilm, manyetik bant ve buna benzer unsurları da bünyesinde barındırmaktadır.3 Bunlarda ise beyanda bulunan kişinin nasıl saptanacağı
sorunu ortaya çıkmaktadır ki, bu sorun da bu gibi senetler adına “güvenli elektronik imza” sistemi ile çözüme kavuşmuştur. 15.01.2004 tarih
ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nun 5’inci maddesinde; “Güvenli
elektronik imza, elle atılan imza ile aynı hukuki sonucu doğurur. Kanunların resmî şekle veya özel bir merasime tabi tuttuğu hukuki işlemler
ile teminat sözleşmeleri güvenli elektronik imza ile gerçekleştirilemez.”
hükmü yer almaktadır. Bu madde ile hem güvenli elektronik imzanın hukuki niteliği sorunu çözüme kavuşmuş hem de güvenli elektronik imza ile
düzenlenebilecek senetlerin sınırı, maddenin mefhum-u muhalif yorumu
ile çizilmiştir.
2. Hak
Hak, kıymetli evrakın soyut (gayrimaddi) unsurudur. Taşıdığı birtakım nitelikler söz konusudur. Bunları şöyle sıralamak mümkündür:
•

Herşeyden evvel senette mündemiç hakkın, özel hukuk alanına giren
bir hak olması gerekmektedir. Örneğin bir devletin vatandaşlığını ifade eden nüfus cüzdanları, noter kağıtları, pasaportlar, yabancılar için
ikamet tezkereleri ve bunun gibi belge ve evrak devredilebilir nitelikte
bir hak taşımadığı için bunlar kıymetli evrak değildir4.

•

Hak ekonomik değeri haiz olmalıdır. Değeri olmayan yahut değeri kişiden kişiye değişebilen haklar bir kıymetli evrak ile temsil edilemez.
Bir kimsenin manevi değer atfettiği ve fakat maddi hiçbir değeri olmayan bir nesnenin üzerindeki hak kıymetli evraka konu edilemez.

2
3

Fırat ÖZTAN, Kıymetli Evrak Hukuku, 2. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara, 1997, s.16
Mehmet BAHTİYAR, Kıymetli Evrak Hukuku Ders Notları, 12. Bası, Beta Basım Yayım
Dağıtım A.Ş., İstanbul, Ekim 2014, s.4
28.02.1963 tarih ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu

4
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Kıymetli evrakın içerdiği hakkın tedavül niteliği olmalıdır. Yani hak
devri kabil bir hak olmalıdır. Kişilik hakları, fikir ve sanat eseri sahibinin manevi hakları, kişiye bağlı intifa hakkı gibi haklar devredilemediği için bir kıymetli evraka da konu olmaları kabil değildir.
3. Hak İle Senedin Birlikteliği

Kıymetli evrakta hak ile senet arasında yoğun bir bağlılık bulunmaktadır. Öyle ki; hak, senetten ayrı olarak ileri sürülemeyeceği gibi, senetten
ayrı olarak devredilmesinin de yolu bulunmamaktadır. Hak ile senedin
bağlılığı öyle bir haldir ki; bu bağlılık “evlilik birliği”ne benzetilebilir. Nasıl
ki evlenen iki insanın bağlılığı ancak boşanma gibi zor bir süreç ile sona
erdirilebiliyor ise senet ile hakkın birbirine olan bağlılığı da bu denli kuvvetlidir5.
Hak ile senet arasındaki bu bağlılığı şöyle bir örnek ile anlatmak mümkündür: İcra İflas Kanunu’nun 88’inci maddesi, kıymetli evrakın haczinin
senede el koyma yolu ile gerçekleşeceğini öngörmüştür.
Ancak burada belirtmek gerekir ki; adi senette durum bundan farklıdır. Türk Borçlar Kanunu’nun 105’inci maddesi gereği adi senette hak
ile senet birlikteliği olmadığından, senedin borçluya ibrazı ve tesliminin
kabil olmadığı hallerde de borçlu; alacaklı kendisine senedin iptalini ve
borcun sona ermiş olduğunu gösteren resmen düzenlenmiş ya da usulüne
göre onaylanmış bir belge verdiği takdirde ödeme yapabilecektir.
C. Kıymetli Evrak Türleri
Kıymetli evrak grubuna dahil senetler, çeşitli bakımlardan ayrımlara
tabi tutulmaktadır. Bu sınıflandırma; temsil ettikleri hakkın türü bakımından kıymetli evrak, hakkın senetten önce var olup olmaması açısından kıymetli evrak, temel ilişki ile ilgili olup olmamaları açısından kıymetli evrak, kamu güvenine dayanıp dayanmama açısından kıymetli evrak,
devir şekli bakımından kıymetli evrak ve yatırım amacı taşıyıp taşımama
açısından kıymetli evrak olmak üzere 6 ana başlıkta teşekkül etmiştir.
1. Temsil Ettikleri Hakkın Türü Bakımından Kıymetli Evrak
a) Alacak Senetleri
Bir alacak hakkını temsil eden senetlerdir ve para borcunu içerdikleri
için “para senetleri” olarak da anılırlar. Uygulamada en çok örneği olan
senet tipidir. Poliçe, bono ve çek bu grubun örnekleridir.
b) Ortaklık Senetleri (Ortaklık Hakkı Veren Senetler)
Bir şirkete ortak olmanın sonucu olarak, şirkete ortaklığın sağladığı hakları içeren ve bu sebepten edinilen senetlerdir. Anonim şirketlerin
5

Mehmet BAHTİYAR, Basılmamış Ders Notları, 2013, Yeditepe Üniversitesi
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çıkardığı pay (hisse) senetleri ve pay senetleri çıkarılıncaya kadar yerine
geçen ilmühaberler bu grupta yer almaktadır.
c) Eşya Hukuku Senetleri
Eşya hukukuna dahil bulunan ayni hak türünden bir hakkı temsil eden
senetlerdir. Eşya hukuku senetleri; sahiplerine, ya bir şeyin mülkiyetini
yahut o şey üzerinde sınırlı bir ayni hakkı sağlarlar. Varant ve makbuz
senedi bu senetlere örnektir.
d) Ortaklığa Katılma Senetleri
Ortaklığa katılma senetleri, ortaklık hakkı vermeyen ve fakat ortaklığın mali haklarından (kâra ve tasfiye payına katılma gibi) birini ya da
bir kısmını sağlayan senetlerdir.6 Bunlara örnek olarak TTK’nın 502 vd.
maddelerinde yer alan intifa senetlerini gösterebiliriz.
2. Hakkın Senetten Önce Var Olup Olmaması Açısından Kıymetli Evrak
a) Kurucu (İhdasi) Kıymetli Evrak
Bu gruptaki kıymetli evraktaki haklar, senedin düzenlenmesinden evvel mevcut değildir. Hak senedin düzenlenmesi ile vücut bulur. Bu guruba
giren senetlere örnek olarak kambiyo senetlerini (poliçe, bono, çek) göstermek mümkündür.
b) Açıklayıcı (İzhari) Kıymetli Evrak
Açıklayıcı kıymetli evrakta, kıymetli evrakın içerdiği hak, senet var
olmadan önce de vardır. Fakat senedin düzenlenmesi hakkın varlığının
açıklanması (bildirilmesi) içindir. Açıklayıcı kıymetli evraka örnek olarak, anonim şirketlerdeki pay senetlerini ve ilmühaberleri gösterebiliriz.
3. Temel İlişki (Düzenlenmesine Sebep Olan İlişki) İle İlgili Olup
Olmama Açısından Kıymetli Evrak
a) Sebebe Bağlı (İlli) Kıymetli Evrak
Sebebe bağlı kıymetli evrakın iki özelliği bulunmaktadır. Birincisi; evrakın geçerliliğinin, meydana gelişine sebep olan hukuki işlem veya ilişkinin geçerli olması şartına bağlı olmasıdır. İkincisi ise senedin düzenlenmesine sebep olan asıl borç ilişkisinin senet metninden anlaşılmasıdır.
Dolayısıyla; sebebe bağlı kıymetli evraktaki hak, temel işlemin geçerliliğine bağladır. Temel borç ilişkisi geçersizse, o senet de kıymetli evrak
olarak kabul edilemeyecektir7.
6
7

ÜLGEN/HELVACI(KENDİGELEN/KAYA), Kıymetli Evrak Hukuku, 8. Bası, XII Levha
Yayıncılık, İstanbul, 2013, s.24
Hasan PULAŞLI, Kıymetli Evrak Hukukunun Esasları, 3. Bası, Adalet Yayınevi, Ankara,
2013, s.42-43
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b) Sebebe Bağlı Olmayan (Soyut/Mücerret) Kıymetli Evrak
Sebebe bağlı olmayan kıymetli evrak ise; evrakın geçerliliğinin, meydana gelişine sebep olan hukuki işlem veya ilişkinin geçerli olması şartına
bağlı olmadığı ve senedin düzenlenmesine sebep olan asıl borç ilişkisinin
(temel ilişki) senet metninden anlaşılmadığı kıymetli evraktır. Başka bir
ifade ile, sebebe bağlı kıymetli evrakın aksine, temel münasebetin renginin akislerini göremediğimiz kıymetli evraktır8. Tüm kambiyo senetleri
(düzenleniş türü ne olursa olsun) sebebe bağlı olmayan kıymetli evraka
örnektir.
4. Kamu Güvenine Dayanıp Dayanmama Açısından Kıymetli Evrak
a) Kamu Güvenine Dayanan Kıymetli Evrak
Kıymetli evrakın bazı türlerinde, senedin içeriği, senetteki hak yönünden mutlak bir ölçü oluşturmakta ve iyiniyetli üçüncü kişilerin, senedin
yarattığı görünüşe (senet içeriğinin doğru, hakkın mevcut ve senedin geçerli olduğuna, senette yer almayan hususların mevcut olmadığına veya
en azından kendisine karşı geçersiz olduğuna ilişkin) duydukları güven
hukuken korunmaktadır9.
Bir diğer yandan korunan bu güven, senedi devralanın (iktisap edenin), senedi devredene karşı duyduğu güveni de içermektedir. Bu bağlamda senedi devredenin tasarruf yetkisini haiz olduğu inancı da koruma
altındadır10.
Görüldüğü üzere kamu güvenliği koruması, senedi devredenin tasarruf (devir) yetkisi ve senedin içeriği bakımından söz konusudur. Ayrıca
bu noktada belirtmek gerekir ki; kamu güveni ilkesi ancak üçüncü kişiler
açısından söz konusu olabilir, senet tarafları açısından bu ilke uygulanamaz.
Binâenâleyh; kamu güvenliğini haiz kıymetli evrak, emre yazılı ve hamiline yazılı kıymetli evraktır. Bu sonuç, kıymetli evrakın devri bakımından söz konusu olan farklılıktan kaynaklanmaktadır11.
b) Kamu Güvenine Dayanmayan Kıymetli Evrak
Yukarıda yaptığımız izahat doğrultusunda, kamu güvenine dayanmayan kıymetli evrak ise nama yazılı kıymetli evraktır.

8
9
10
11

ÖZTAN, s.173
BAHTİYAR, s.16
ÜLGEN/HELVACI (KENDİGELEN/KAYA), s.26
Kıymetli evrakın devri hususu aşağıda ayrıca incelenecektir.
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5. Devir Şekli Açısından Kıymetli Evrak
a) Nama Yazılı Kıymetli Evrak
Nama yazılı kıymetli evrakın tanımı TTK m. 654’te yapılmıştır. Maddede yer alan tanım şöyledir: “Belli bir kişinin adına yazılı olup da onun emrine kaydını içermeyen ve kanunen de emre yazılı senetlerden sayılmayan
kıymetli evrak nama yazılı senet sayılır.” Tanımdan, bir senedin, nama
yazılı kıymetli evrak niteliğini haiz olabilmesi için iki unsuru ihtiva etmesi
gerektiği anlaşılmaktadır. Bunların ilki; belli bir kişinin adına (namına)
yazılmış olması (olumlu unsur), ikincisi ise; senedin emre kaydını içermemesi ve “kanunen emre yazılı senetler12”den biri sayılmamasıdır (olumsuz
unsur). Bir diğer yandan, bu iki unsurun senette birlikte bulunması gerekmektedir. Örneğin nama yazılı senedi belli bir kişinin (lehdarın) adına
yazılmış senet olarak nitelersek emre yazılı senet ile karışabilecektir. Zira
emre yazılı senetlerde de lehdarın adı yazılıdır ve fakat nama yazılı senet
ile emre yazılı senet arasındaki fark kıymetli evrakın kayıtlarıyla alakadardır13.
Nama yazılı senetlerin devri; zilyetliğin nakli ve devir beyanı (temlik
beyanı) ile gerçekleşir. TTK 647/2 gereği bu devir beyanı kıymetli evrakın,
yahut müstakil bir kağıdın üzerine yapılabilecektir. Bu beyan, yazılı bir
beyan olup gerçek hak sahibi tarafından yapılarak imzalanacaktır14.
Burada belirtmek gerekir ki; nama yazılı senetler tedavül kaabiliyeti
(dolaşım yeteneği) en az olan senetlerdir. Zira, nama yazılı senetlerdeki
hak alacağın devri hükümlerine uygun olarak devredilir. Bu nedenden
ötürü, devralana karşı da ondan önceki hak sahiplerine karşı ileri sürülebilecek bütün def’iler ileri sürülebilmektedir. Bu niteliği itibari ile de
nama yazılı kıymetli evrak borçlunun durumunu güçlendirmekle birlikte
gelecekteki hak sahiplerini düşündürebilir ve bu sebepten de tedavül kaabiliyeti azalmış olur15.
Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca çıkarılan menkul kıymetler yatırım fonuna katılma belgesi, banka bonoları, banka garantili bonolar,
finansman bonosu istisnaları haricinde bütün kıymetli evrak türleri nama
yazılı olarak düzenlenebilmektedir.

12 Kanunen emre yazılı senetler, aksine kayıt (menfi emre kaydı) taşımadıkları sürece,
kanunun emre yazılı saydığı senetlerdir. Örneğin; çek, bono, poliçe ve A.Ş. nama yazılı
pay senetleri gibi.
13 Bu konuda bkz. PULAŞLI, a.g.e. s.47
14 TBK m.14/1
15 POROY/TEKİNALP, Kıymetli Evrak Hukuku Esasları, 21. Bası, İstanbul, 2013, s.75
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b) Emre Yazılı Kıymetli Evrak
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 824. maddesinde emre yazılı kıymetli evrakın tanımı “emre yazılı olan veya kanunen böyle sayılan kıymetli
evrak, emre yazılı senetlerdendir” şeklinde yapılmıştır.
Kanundaki tanımdan da anlaşılacağı üzere; bir senedin emre yazılı senet olarak kabul edilebilmesi için; ya “emre” sözcüğünü içermesi (iradi
olarak emre yazılı düzenleme) veya bu sözcüğü içermese dahi, kanunen
böyle sayılan (çek yahut bono gibi) bir senet olması lazım gelir.
Emre yazılı senetlerin devri de, diğer tüm kıymetli evrak gibi zilyetliğin
geçirilmesine ihtiyaç göstermektedir16. Emre yazılı senetlerde, zilyetliğin
geçirilmesinden önce ciro17 adı verilen bir işlem söz konusu olmakta ve
devir ciro ile birlikte zilyetliğin geçirilmesi yolu ile gerçekleşmektedir18.
Emre yazılı senedin işlevi, nama yazılı senede nispeten kolay basit ve
güvenlidir. Bu işlevini, çift taraflı ibraz ve teşhis ile çok sınırlandırılmış
def’iler sistemine borçludur19.
c) Hamiline Yazılı Kıymetli Evrak
Hamiline yazılı kıymetli evrakın tanımı, TTK m.658’de yapılmıştır.
Maddede yapılan tanım şöyledir: “Senedin metninden veya şeklinden, hamili kim ise o kişinin hak sahibi sayılacağı anlaşılan her kıymetli evrak,
hamile veya hamiline yazılı senet sayılır.”
Maddenin lafzından da anlaşılacağı üzere bir senedin hamiline yazılı
senet sayılabilmesi ya senedin metninden ya da şeklinden anlaşılmaktadır. Buna göre, senet metninde hamile/hamiline kaydının bulunması ya
da senedin şekline göre her elinde bulunduranın hamil sayılabilmesi hallerinde, senedin hamiline yazılı senet kabul edilebilmesi gerekmektedir.
Hamiline yazılı senedin devri, zilyetliğinin devri yoluyla gerçekleşmektedir. Temlik beyanı yahut ciro gibi başkaca bir işleme ihtiyaç duyulmamaktadır. Bu itibarla da hamiline yazılı senet tedavül kaabiliyeti en kolay
senettir.
6. Yatırım Amacı Taşıyıp Taşımama Açısından Kıymetli Evrak
a) Yatırım Amacı Taşıyan Kıymetli Evrak
Kıymetli evrakın çok önemli bir bölümü, yatırım amacı taşımakta ve
“menkul kıymet” kavramı ile ifade edilmektedir. Sermaye Piyasası Ka16
17
18
19

TTK m.647/1
Ciro ile temlik beyanı farkları konusunda bkz. BAHTİYAR, a.g.e., s.22-23
TTK 647/1-2, TTK 648/2
POROY/TEKİNALP, s.86
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nunu’nun üçüncü maddesinde menkul kıymetlerin; “para, çek, poliçe ve
bono hariç olmak üzere; paylar, pay benzeri diğer kıymetler ile söz konusu paylara ilişkin depo sertifikalarını, borçlanma araçları veya menkul
kıymetleştirilmiş varlık ve gelirlere dayalı borçlanma araçları ile söz konusu kıymetlere ilişkin depo sertifikalarını” ifade ettiği hükme bağlanmıştır. Bu bağlamda pay senetleri ve ilmühaberler de birer menkul kıymettir.
b) Yatırım Amacı Taşımayan Kıymetli Evrak
Her menkul kıymet bir kıymetli evrak olmakla birlikte, her kıymetli
evrak menkul kıymet niteliğinde değildir. Yatırım amacı taşımayan çek,
bono, poliçe, konişmento, makbuz senedi ve varant gibi bazı senetler
menkul kıymetler dışında kalan kıymetli evrak grubunda yer alır.
İKİNCİ BÖLÜM
I) BİR KIYMETLİ EVRAK OLARAK İLMÜHABERLER
A) Tanımı
Prof. Dr. Mehmet KANAR’ın Osmanlı Türkçesi Sözlüğü’nde20 ilmühaber; “Resmi daireler arasında gerçekleşen bilgi yazısı, müzekkere” olarak
tanımlanmış, Türk Dili Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü’nde21 de “1. Birini yer, hal, medeni durum ve benzerlerini gösteren resmi belge, 2. Bir
şeyin teslim alındığını gösteren belge, alındı kağıdı” şeklinde ifade edilmiştir.
Bu tanımlardan da anlaşılacağı üzere, ilmühaberlerin çeşitli görünümleri bulunmaktadır. Nüfus kayıt ilmühaberleri, ikametgah ilmühaberleri,
vergi ilmühaberleri bunlara örnektir. Burada ele alacağımız ilmühaberler
ise, anonim ortaklıklar hukuku bakımından hüküm ifade eden ilmühaberlerdir.
İlmühaberler, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 486’ncı maddesinin 2’nci fıkrasında yer almaktadırlar. Fıkra şöyledir: “Paylar hamiline
yazılı ise yönetim kurulu, pay bedelinin tamamının ödenmesi tarihinden itibaren üç ay içinde pay senetlerini bastırıp pay sahiplerine dağıtır. Yönetim kurulunun hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılmasına
ilişkin kararı tescil ve ilan edilir, ayrıca şirketin internet sitesine konulur. Pay senedi bastırılıncaya kadar ilmühaber çıkarılabilir. İlmühaberlere kıyas yoluyla nama yazılı pay senetlerine ilişkin hükümler uygu20 Mehmet KANAR, Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, 1. Bası, İstanbul, 2009, I. Cilt, s.1551
21 Türk Dil Kurumu Resmi İnternet Sitesi, (http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.54860edd282db3.45248464)
(Erişim Tarihi:08.12.2014/23:15)
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lanır.” Fıkrada tam bir tanım yapılmamış olmakla birlikte ilmühaberleri;
“anonim şirketlerde pay senedi bastırılıncaya kadar, pay senedi yerine
çıkarılan, bir pay senedinin malikine sağlayacağı tüm hakları sağlayan ve
kıyas yoluyla nama yazılı pay senetlerine ilişkin hükümlerin uygulandığı
kıymetli evrak” olarak nitelendirmemiz mümkündür.
Bir diğer yandan ilmühaberler, anonim şirketler hukukunda “geçici
pay senedi” veya “ara pay senedi” anlamını da ifade eder ve fakat ilmühaberler geçici bir senet olmalarına rağmen, içerdikleri pay hukukuna
ilişkin haklar açısından geçici değildirler. Bu itibarla da henüz çıkarılmamış pay senetlerini temsil eder ve hak sahibine de tüm üyelik ve alacak
haklarını da bahşederler22.
B) Hukuki Niteliği
İlmühaberlere ilişkin yapılan yasal düzenlemelerde, 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanunu ile birlikte, hem söz konusu senetlerin hukuki niteliğini,
hem de devirlerine ilişkin esasları etkileyen önemli değişiklikler yapılmıştır.
6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda ilmühaberlere ilişkin müstakil
bir hüküm bulunmaktaydı. “İlmühaberler” başlığını taşıyan 411’inci madde şu şekilde düzenlenmişti: “Nama yazılı hisse senetlerinin yerini üzere çıkarılan ilmühaberlerin nama yazılı olması lazımdır. Bunların devri
nama yazılı hisse senetlerinin devrine ait hükümlere tabidir. Hamiline
yazılı hisse senetleri yerine tanzim olunan nama yazılı ilmühaberler
ancak alacağın devri hakkındaki hükümlere göre devrolunabilir. Şu kadar ki; devir şirkete karşı ancak ihbar tarihinden itibaren hüküm ifade
eder.”Bu hüküm 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na alınmamıştır. Bunun yerine TTK m.486/2’de ilmühaberlere kıyas yoluyla nama yazılı pay
senetlerine ilişkin hükümlerin uygulanacağı öngörülmüştür.
6102 sayılı TTK’da yapılan bu değişikliğin en önemli sonuçlarından bir
tanesi, hamiline yazılı ilmühaberlerin çıkartılabilmesine ilişkindir. 6762
sayılı Türk Ticaret Kanunu döneminde, bedeli tamamen ödenmemiş olan
paylar için hamiline yazılı ilmühaberlerin çıkarılabileceği genel olarak kabul edilmekte idi. Buna karşın 6102 sayılı TTK’nın aynı konudaki 484.
maddesinin 2. fıkrası hükmünden ilmühaber ifadesi çıkarılmıştır. Kaldı
ki, TTK m.486 f.2 hükmünde ilmühaberlere kıyas yolu ile nama yazılı
pay senetlerine ilişkin hükümlerin uygulanacağının öngörülmesi de, 6102
sayılı TTK ile birlikte artık hamiline yazılı ilmühaberlerin çıkarılamayacağının bir göstergesi olarak kabul edilebilecektir. Bu doğrultuda gerek
hamiline yazılı gerekse nama yazılı pay senetlerini temsilen çıkarılacak
ilmühaberler nama yazılı nitelik taşıyacaklardır23.
22 Hasan PULAŞLI, Şirketler Hukuku Şerhi, 2. Bası, Ankara, 2014, Cilt II, s.1713
23 Ali Murat SEVİ, Anonim Ortaklıkta Payın Devri, 3. Bası, Ankara, Mart 2014, s.317
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C) Şekli
Pay senetlerinin yerini tutmak üzere çıkarılan ilmühaberlerin, bir kıymetli evrak sayılıp sayılamayacağı konusu tartışmalıdır. Türk hukukunda
Arslanlı, ilmühaberlerin bir süre için de olsa hisse senedi görevini ifa ettikleri gerekçesiyle, hisse senetleri için öngörülen şekil şartlarına tabi olmaları gerektiğini belirtmektedir24. Buna karşılık İmregün “ilmühaberler
ancak pay sahipliğini tevsik eden (vesikalandıran, belgeleyen) özel şekil
şartlarına tabi olmayan vesikalardan olduklarından kıymetli evrak niteliğini haiz değildirler25” demektedir.
İsviçre Federal Mahkemesi vermiş olduğu bir kararında, bedeli tamamen ödenmemiş hamile yazılı senetler için çıkarılan ilmühaberleri, bu
senetlerin devirlerinin alacağın temliki yolu ile yapıldığı gerekçesiyle,kıymetli evrak saymamıştır26.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ise 22.11.1978 tarih, 1977/11-922 esas
ve 1978/978 karar numaralı kararında, ilmühaberlerin bir kıymetli evrak
niteliği taşıdığını belirtmiştir27. Ancak günümüzde hem İsviçre Hukuku
hem Türk doktrini tarafından desteklenen görüş, ilmühaberlerin bir kıymetli evrak hükmünde olduğudur28.
Kanımızca da; ilmühaberler geçici bir süreliğine çıkarılsalar ve “geçici
pay senedi” yahut “ara pay senedi” şeklinde değerlendirilseler de, sonuç
itibari ile belli bir süre dahi olsa pay senedi görevi üstlenmeleri ve malikine pay senedinin sağladığı tüm hakları sağlamaları sebebiyle bir kıymetli
evrak niteliğindedirler.
İlmühaberler, pay senetlerinin yerini tutmak üzere çıkarıldıklarından
ötürü, şekil şartları açısından da, pay senetlerinin şeklini düzenleyen TTK
m.487’ye tabidirler ve yine TTK m.487 f.2 hükmü uyarınca pay defterine
de kayıtları gerekmektedir.
D) Çıkarılma Zamanları
İlmühaberlerin çıkarılma zamanlarına ilişkin 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu’nda herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak ilmühaberlerin pay senetlerinin yerine çıkarıldığını göz önünde bulundurarak
TTK m.486/1 hükmünü uygulamamız mümkündür. Fıkradaki düzenleme şöyledir: “Şirketin ve sermaye artırımının tescilinden önce çıkarılan
24
25
26
27

ÖZTAN, s.170
Oğuz İMREGÜN, Anonim Ortaklıklar, 3. Bası, Gün Matbaası, İstanbul, 1974, s.274
BGE 75 III 10 (ÖZTAN, a.g.e. s.170’ten naklen)
Yargıtay Resmi İnternet Sitesi (http://www.yargitay.gov.tr/belgeler/site/dergi/Mart1979/
Mart1979/assets/basic-html/page14.html) (Erişim Tarihi:09.10.2014, 23:47)
28 SEVİ, s.318
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paylar (buradaki paylar ifadesin pay senetleri anlaşılmak gerekir29) geçersizdir; ancak, iştirak taahhüdünden doğan yükümlülükler geçerliliklerini
sürdürür.” Fıkra hükmü uyarınca ilmühaberlerin her halûkarda ortaklığın tescili tarihinden önce çıkarılamaması gereklidir. Ancak tescil tarihinde sonra çıkartılabileceklerdir. Ortaklığın tescilinden önce çıkarılan
ilmühaberler hükümsüzdür ve bunları çıkaran kişi TTK m.486/4 gereği
doğacak zarardan sorumlu olur.
E) Pay Senetleri İle Değiştirilmesi
İlmühaberler pay senetleri yerine çıkarılan kıymetli evrak olduğundan, anonim ortaklığın pay senedi çıkarması ile birlikte, ilmühaberler
pay senetleri ile değiştirilirler. Nama yazılı ilmühaberler açısından, pay
senetleri, pay defterinde ilmühaberin sahibi olarak gözüken kişiye verilir.
Ancak eğer pay defterine kayıt yapılmaksızın ilmühaber el değiştirmişse,
bu durumda ilmühaberin meşru hamili sayılan kişiye pay senetleri teslim
edilecektir30.
F) Devri
Bu noktada ikili bir ayrım yapmakla mükellefiz. Zira bedelleri ödenmiş (kısmen yahut tamamen) nama yazılı payların yerine çıkarılan ilmühaberler ile bedelleri ödenmemiş nama yazılı payların yerine çıkarılan
ilmühaberlerin devri de, tıpkı bedelleri ödenmiş nama yazılı paylar ile
bedelleri ödenmemiş nama yazılı payların devrinde olduğu gibi farklı sonuçlara tabidir.
1) Bedelleri Tamamen Veya Kısmen Ödenmiş Nama Yazılı Payların Yerine Çıkarılan İlmühaberler
Türk Ticaret Kanunu’nun 486’ncı maddesinin 2’nci fıkrasının son
cümle hükmü uyarınca, ilmühaberlere kıyas yolu ile nama yazılı pay senetlerine ilişkin hükümler uygulanacağından mütevellit, bu senetlerin
devrinde de, nama yazılı pay senetlerinin devrine ilişkin hükümler uygulama alanı bulacaktır. Bir diğer ifade ile ilmühaberler de; TTK m.490/2
doğrultusunda “ciro ve zilyetliğin geçirilmesi” ile devredilecektir.
Bir diğer devir şekli de; genel hüküm niteliğinde olan Türk Borçlar
Kanunu’nun 183’üncü maddesine başvurarak, ayrı bir temlik beyanı ve
zilyetliğin geçirilmesi vasıtasıyla devrin gerçekleştirilmesidir31.

29 Abuzer KENDİGELEN, Gerekçeli-Karşılaştırmalı Yeni Türk Ticaret Kanunu, 1. Bası, XII
Levha Yayıncılık A.Ş., İstanbul, Mart 2011, s.599
30 SEVİ, s.319
31 SEVİ, s.319
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2) Bedelleri Ödenmemiş Nama Yazılı Payların Yerine Çıkarılan
İlmühaberlerin Devri
Pay senetleri yerine çıkarılan ilmühaberler, bağlam hükümlerine tabidir. Diğer bir ifade ile bu senetleri iktisap edenden, şirket, “teminat” talep
edebilir ve teminat gösterilmediği veya gösterilen teminat yeterli bulunmadığı takdirde de TTK m.491/3 gereği pay defterine kayıttan kaçınabilir.
Aynı şekilde, payların devri, ile ilgili ana sözleşmede bağlam hükümleri
öngörülmüşse, ilmühaberi devralan kişi anonim ortaklık tarafından onaylanmayabilir. Böylece nama yazılı ilmühaberi devralan kişi pay sahibi sıfatını kazanamaz.
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EKLER
EK-1 Geçici İlmühaber Örneği
GEÇİCİ İLMÜHABER
…………………………..SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
………………………………………………………………….İSTANBUL
Ticaret Sicil Numarası :
Düzenleme Tarihi

Seri No

Sıra No

/ /
ŞİRKETİN :
Şirketin Toplam Nominal Sermayesi
Toplam Pay Adedi
Bir Hissenin Nominal Değeri
BELGE SAHİBİ ORTAĞIN :
Adı Soyadı
Vergi Kimlik Numarası
İkametgah Adresi
Nominal Sermayesi
Hisse Adedi
Belge Değeri (TL)

İşbu geçici hisse senedi ilmühaberi, belge sahibine ait yukarıda bedeli
ve toplam tutarı belirtilenhisse senetleri yerine kaim olmak üzere verilmiş
olup, basıldığında asıl hisse senetleri iledeğiştirilecektir.Bu ilmühaberin
muhteviyatında değişiklik gerektiğinde, yenisi düzenlenerekverilecektir.
İşbu nama yazılı belgenin başkalarına devri, şirketimizin devir ile ilgili
olarakbelge üzerinde yazılı izni ve devrin pay defterine kaydedilmesi şartı
ile geçerlidir.......... tarih, ..../.... toplantı karar no.lu yönetim kurulu kararına istinaden çıkarılmıştır.
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EK-2 Geçici İlmühaber Örneği

........................................................... ANONİM ŞİRKETİ HİSSE
				
SENEDİ İLMÜHABERİ
Düzenleme Tarihi
/

Seri No

Sıra No

/

Toplam Nominal Sermaye
Toplam Pay Adedi
Bir Hissenin Nominal Değeri
ORTAĞIN :
Adı Soyadı
Vergi Kimlik Numarası
İkametgah Adresi
Nominal Sermayesi
Hisse Adedi

İşbu geçici hisse senedi ilmühaberi, yukarıda bedeli ve toplam tutarı
belirtilen hisse senetleri yerine kaim olmak üzere verilmiş olup, basıldığında asıl hisse senetleri ile değiştirilecektir.
Bu ilmühaberin muhteviyatında değişiklik gerektiğinde, yenisi düzenlenerek verilecektir.
Yönetim Kurulu
Başkanı

Hissedarın Ortağın
İmzası

Yönetim Kurulu
Başkanı

Yönetim Kurulu
Başkanı

Şirketin Kaşesi
İmza
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TÜRK MEDENİ KANUNU KAPSAMINDA
BOŞANMADAKİ TAZMİNAT HÜKÜMLERİNİN
ŞARTLARINA GENEL BAKIŞ
Mine UZUN1
GİRİŞ
Boşanmada maddi ve manevi tazminat, 743 sayılı Eski Medeni Kanun (“Eski MK”) döneminden bu yana, Türk hukuk sistemimizde yerini almıştır. Evrensel ve ülkesel değişimlerin yanı sıra, başta sosyal ve
ekonomik faktörler esas olmak üzere, diğer pek çok etmene bağlı olarak, maddi ve manevi tazminat hükümleri, zaman içerisinde değişmiş ve
farklı içeriklere bürünmüştür. Mevcut hukuk sistemimizde, Türk Medeni
Kanunu’nun (“TMK”) 174’inci maddesinde düzenlenen maddi ve manevi
tazminat; talep sahibinin kadın ya da erkek olmasına bakılmaksızın, her
iki cins için de düzenlenen bir hüküm olmakla birlikte, bu hükmün özellikle kadının yararına hizmet ettiği düşünülmektedir. Buna karşın, her
boşanma durumunda, maddi ve manevi tazminata hükmedilmemekte,
yasal koşulların gerçekleşmesine ve talebe bağlı olarak, tazminat değerlendirmesi yapılmaktadır. Yasal hüküm uyarınca, mevcut veya beklenen
menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu
taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddî tazminat isteyebilecektir. Yine,
boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan
taraf da, kusurlu olan diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilme hakkına sahiptir. Yargıtay uygulamaları gereğince, boşanmadaki tazminat değerlendirmelerinde, tarafların
ekonomik ve sosyal durumlarının, yaşlarının, evlilik sürelerinin, evlilik
boyunca ve boşanma sonrası yaşam düzeylerinin hep birlikte değerlendirilmesi de gerekmektedir. Son dönemlerde birçok boşanmanın gerçekleştiği de nazara alınırsa maddi ve manevi tazminat hükümlerinin detaylıca
değerlendirilmesi zorunluluğu ayrı bir önem kazanmaktadır. Bununla
birlikte çalışmamız, bir makale mahiyetinde olduğundan, bu çalışmada,
TMK’daki maddi ve manevi tazminat hükümleri, temel hatları ile incelenmiş olup, maddi ve manevi tazminata hangi koşullar altında hükmedilebileceği konusu üzerinde durulmuş ve bu yönde muhtelif Yargıtay kararları
ele alınmıştır.
1

AZTECA Universitesi, Hukuk Fakültesi Doktora Öğrencisi.
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Bu noktada, yasa koyucunun, maddi ve manevi tazminat hükümlerinin
dışında ve bunlara ek olarak yoksulluk nafakası düzenlemesini de getirdiği, buna göre boşanma yüzünden yoksul konuma düşecek olan, kusursuz
ya da daha az kusurlu eşe, talebi durumunda, diğer tarafın mali gücü ile
orantılı olarak yoksulluk nafakası verilebildiği de belirtilmelidir. Bir başka anlatımla, TMK’da maddi ve manevi tazminat hükümleri düzenlenmiş
ise de, yoksulluk nafakası da, maddi ve manevi tazminat hükümlerinden
ayrı ve bağımsız bir hüküm olarak kanundaki yerini almıştır. Buna göre,
boşanma sonucunda, maddi ya da manevi tazminata veya birlikte her iki
tazminata hükmedilebilmesine karşın, yoksulluk nafakasına hükmedilmemesi imkan dahilinde olduğu gibi, yoksulluk nafakasına hükmedilmesine karşın, tazminata hükmedilmemesi de olasıdır. “Boşanmada maddi
ve manevi tazminata hükmedilmesinin temel sebebi, boşanan taraflardan
kusursuz veya az kusurlu olan tarafın, karşı tarafın kusurlu davranışıyla boşanmaya sebebiyet vermesi neticesinde uğramış olduğu maddi veya
manevi zararların tazmin edilerek giderilmesidir. Oysa, yoksulluk nafakasının dayandığı temel düşünce, esas itibariyle, boşanan taraflardan birisinin boşanma sonucunda düşmüş olduğu yoksulluk halinin sosyal dayanışma fikri ve ahlaksal değerler gereğince nispeten giderilmeye çalışılmasıdır2.” Başka bir anlatımla, “yoksulluk nafakasının öngörülme sebebi,
daha çok, eşlerin evlilikteki yardım yükümlülüğünün bir uzantısı olarak,
boşanma nedeniyle birinin yoksulluğa düşmesi durumunda diğer eşin zor
durumda kalana yardım etmesinin arzu edilmesidir3.”
Dolayısıyla yoksulluk nafakası hükmünün konuluş amacı ile maddi ve
manevi tazminat hükümlerinin konuluş amaçları birbirinden farklıdır.
Bu açıdan, yoksulluk nafakasının dışında tazminat hükümlerinin konulmasının da yerinde olduğu söylenebilir. Kanun koyucu maddi ve manevi
tazminat hükümlerini düzenlemiş olmakla birlikte, bu hükümlerin birtakım eksiklikleri ve soruları da beraberinde getirdiği göz ardı edilmemelidir. Herşeyden önce, tazminat değerlendirmesinin temel kriterleri arasında olan kusur unsurunun kime ve neye göre belirleneceği sorusu akla
gelmektedir. Ayrıca, kişilik haklarının saldırıya uğraması ve/veya mevcut
ya da beklenen menfaat kavramlarından nelerin anlaşılması gerektiği de
açık değildir.
Keza, taraflardan biri lehine yoksulluk nafakasına hükmedilmesi ve bu
nafaka tutarının da asgari ücrete kıyasla oldukça yüksek olması, bu bağlamda da, tazminat alacaklısının; eğitim-gıda-barınma-sağlık vb. zorunlu
2

3

Ömer Arbek, “Boşanmanın Mali Sonuçları”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2005, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/274/2485.pdf, ARBEK, Boşanmanın
Mali Sonuçları, Er.T: 10.09.2014, s. 139-140.
Bilge Öztan, “Medeni Kanun’un Kabulünün 70’nci Yılında Aile Hukuku”, http://auhf.
ankara.edu.tr/dergiler/auhfd-arsiv/AUHF-1995-44-01-04/AUHF-1995-44-01-04-Oztan.
pdf, Er.T:12.09.2014, s. 118.
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ihtiyaçlarını karşılama düzeyine erişmesi halinde, yoksulluk nafakası alacaklısı yararına, yoksulluk nafakası dışında ve bu tutarlardan ayrı olarak
maddi ve manevi tazminata hükmedilip hükmedilmeyeceği de tartışmalara açık olmaktadır. Bu nedenle, maddi ve manevi tazminat hükümlerinin
konuluş amaçları da değerlendirilmek suretiyle, mevcut yasal düzenlemelerde günümüz koşulları çerçevesinde yeniden düzenlemeler yapılması
faydalı olabilecektir. Yeni bir düzenleme yapılacak olması durumunda,
özellikle kırsal kesimlerde yaşayan imam nikahlı eşler ya da resmi nikah
olmaksızın, uzun süre fiili birliktelik yaşayan kişiler için de düzenleme
getirilmesi gerektiği unutulmamalıdır.
I. Maddi ve Manevi Tazminat Hükümlerine Genel Bakış:
Anayasamızın 2’inci maddesinde4 Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal bir
Devlet olduğu belirtilmiş, ayrıca Anayasamızda ailenin ve kadının korunması ilkelerine5 de yer verilmiştir. Gerçekten de, Anayasamızın 2’inci
maddesi uyarınca, “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devleti” olup, 10’uncu maddede de; “herkesin, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep
ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşit olduğu,
kadınlar ve erkeklerin eşit haklara sahip bulunduğu, devletin bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlü kılındığı ve bu maksatla
alınacak tedbirlerin eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamayacağı”
açıklanmıştır. Bu ilkeler paralelinde, TMK’nın 185’inci maddesinde de
eşlerin, birliğin mutluluğunu elbirliğiyle sağlamak ve çocukların bakımına, eğitim ve gözetimine beraberce özen göstermekle yükümlü oldukları,
birlikte yaşamak, birbirlerine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorunda
bulundukları düzenlenmiştir.
Kadın ve erkek, evlenmek suretiyle ortak bir hayat sürdürmeye başlamakta, bu hayat içerisinde yeme, içme ve diğer ihtiyaçlarını aynı çatı
4

5

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası: Kanun No: 2709, Kabul Tarihi: 18.10.1982, R.G.T.:
09.11.1982, R.G.S.: 17863 (Mükerrer), Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5, C.: 22, s: 3
“Bu Anayasa; Kurucu Meclis tarafından 18/10/1982’de Halkoylamasına sunulmak üzere kabul edilmiş ve 20/10/1982 tarihli ve 17844 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış;
7/11/1982’de Halkoylamasına sunulduktan sonra 9/11/1982 tarihli ve 17863 Mükerrer
sayılı Resmi Gazete’de yeniden yayımlanmıştır. 7/5/2010 tarihli ve 5982 sayılı Kanun ile
yapılan Anayasa değişiklikleri 12/9/2010 tarihinde Halkoyuna sunularak kabul edilmiş,
buna ilişkin 22/9/2010 tarihli ve 846 sayılı Yüksek Seçim Kurulu Kararı 23/9/2010
tarihli ve 27708 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.” http://mevzuat.gov.tr, Er.T:
12.09.2014.
Ayrıca, Anayasa m. 41 ve Anayasa m. 50 hükümleri de bu kapsamdadır.
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altında karşılamaktadırlar. Bununla birlikte, iki kişiden biri ya da her
iki kişi bu birlikteliği sona erdirmek istediklerinde, hayat standartları
farklılaşmakta, ihtiyaçların karşılanma içeriği, kapsamı ve oranları değişebilmektedir. Bu durumda da, devletin sosyal bir devlet olması, kadın
ve erkek eşitliği ve devletin eşitliğin yaşama geçmesini sağlamak zorunda bulunması ilkeleri ışığında, mağdur olan ya da mağdur olacak tarafın
korunması gerekmektedir. Bir diğer anlatımla, evlenme sonucunda nasıl
eşlerin, ekonomik, sosyal, kişisel ve hukuksal statülerinde önemli bazı
değişiklikler ve yenilikler meydana geliyorsa, boşanma sonucunda da, boşanan eşlerin, sosyal, ekonomik, kişisel ve hukuksal statülerinde önemli
bazı değişiklikler ve yenilikler meydana gelmektedir6. Boşanma sonucunda, boşanan tarafların ortak yaşamlarının yanısıra, ekonomik hayatları
da değişmekte, taraflar, ekonomik güçlerini yeniden düzenlemek zorunda
kalmaktadırlar. “Keza, boşanmaya kusuruyla sebep olan tarafın, karşı
tarafın mevcut yada [ya da] beklenen menfaatlerine veya kişilik hakkına
genellikle zarar vermesi de muhtemeldir. Dolayısıyla, ortaya çıkan bu zararların hukuk düzeninde bir şekilde giderilmesi veya diğer bir ifadeyle,
tazmin edilmesi de, doğal olarak, boşanma hukukunun ön önemli konularından birisini oluşturmaktadır7.” Bu amaçla yasa koyucu, 743 sayılı
MK döneminden bu yana, maddi ve manevi tazminat hükümlerini düzenlenmiş, bu suretle zarar gören tarafın korunmasını hedeflemiştir. Tazminat hükümleri 17.02.1926 tarih ve 743 sayılı Eski MK’nın8 nafaka başlıklı
143’üncü maddesinin ilk şeklinde;
“Mevcut ve hatta muntazar bir menfaati boşanma yüzünden haleldar
olan kabahatsız karı veya kocanın, kabahatli olan taraftan münasip maddi bir tazminat talebine hakkı vardır.
Bundan başka boşanmaya sebebiyet vermiş olan hadiseler kabahatsiz
karı veya kocanın şahsi menfaatlerini ağır bir suretle haleldar etmiş ise,
hakim manevi tazminat namiyle muayyen bir meblağa dahi hükmedebilir.”
içeriğinde düzenlenmiştir.
Eski MK düzenlemesinde, tazminat alacaklısı kişinin tazminat borçlusundan daha az seviyede kusurlu olması yeterli görülmemiş, tazminat
talebinde bulunabilmek için tamamiyle kusursuz, başka bir anlatımla kabahatsiz olunması gerektiği ifade edilmiştir. Yine, Eski MK’da, yeni TMK
6
7
8

ARBEK, “Boşanmanın Mali Sonuçları”, s. 116.
ARBEK, Boşanmanın Mali Sonuçları, s. 117.
743 sayılı Türk Kanunu Medenisi: R.G.T: 04.04.1926, R.G.S: 339. Eski MK’nın tam
metni için bkz: http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/399.html, Er. T: 28.09.2014.
Eski MK.; 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 1028’inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.
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sisteminden farklı olarak, manevi tazminata hükmedilebilmesi için şahsi
menfaatlerin zedelenmiş olması yerine, boşanmaya neden olan olayların
kusursuz karı ya da kocanın şahsi menfaatlerini ağır bir surette zedelemesi gerektiği kaleme alınmıştır. Mevcut hukuk sistemimizde, boşanmadaki maddi ve manevi tazminata ilişkin yürürlükteki ve uygulanacak
hüküm, TMK’nın, maddi ve manevi tazminat başlıklı 174’inci maddesi
hükmü olup, anılan hüküm;
“Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddî tazminat isteyebilir.
Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.”
ifadelerini taşımaktadır.9 Madde metninden de kolayca anlaşılacağı
üzere, maddi ve manevi tazminata hükmedilebilmesi için gerekli bazı yasal şartlar bulunmakta olup, şartların sadece bir ya da bir kaçının değil,
tümünün birlikte gerçekleşmiş olması durumunda, ilgili tazminata hak
kazanılabilmesi mümkün olacaktır. Tarafların boşanması gerekliliği, tazminat yükümlüsü olacak kişinin kusurlu olması ve bu paralelde tazminat
alacaklısının diğerinden daha fazla kusurlu olmaması gerekliliği, ayrıca
talep koşulu, maddi ve manevi tazminatın ortak koşullarıdır. Dolayısıyla,
tazminat talep eden kişi, Medeni Kanun hükümleri kapsamında evli değil
ise, boşanmamışsa ya da talebi bulunmuyor ise, madde şartları gerçekleşmiş sayılamayacağından, maddi ve manevi tazminata hükmedilemeyecektir.
Bununla birlikte, maddi ve manevi tazminat hükümleri, menfaatler
ve kişilik hakkının saldırıya uğraması noktalarında ayrılmaktadır. Buna
göre, maddi tazminat için, mevcut veya beklenen menfaatlerin boşanma
yüzünden zedelenmesi gerekmesine karşın, manevi tazminat talebinde
9

Maddenin Hükümet Gerekçesi uyarınca; “Maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesi
yürürlükteki maddeden sadeleştirilmek suretiyle alınmıştır. Yürürlükteki maddenin
birinci fıkrasının ikinci cümlesindeki “Ancak, erkeğin kadından yoksulluk nafakası isteyebilmesi için, kadının hali refahta bulunması gerekir” hükmü, kadın erkek eşitliğine
ters düştüğü için çıkarılmıştır. Maddenin ikinci fıkrası aynen yürürlükteki Kanundan
alınmıştır.” Bkz: Ahmet Cemal Ruhi, Türk Hukukunda Boşanma, Boşanmanın Sonuçları, Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi, Seçkin Yayıncılık San. ve
Tic. A.Ş., Ankara, 2004, s. 441. TMK’nın Genel Gerekçesi’nde ise, “… yürürlükteki Kanunun 144 üncü maddesinde öngörülen “Ancak, erkeğin kadından yoksulluk nafakası
isteyebilmesi için, kadının hâli refahta bulunması gerekir.” hükmü kadın-erkek eşitliği
ilkesini zedelediği için metinden çıkartılmıştır.” ifadelerine yer verilmiştir. Bkz: http://
www.belgenet.com/yasa/medenikanun/gerekce.html, Er. T.: 17.09.2014.
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bulunan kişinin boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkının
saldırıya uğraması gereklidir. Haliyle, tazminat talebinde bulunan kişinin
kişilik hakları, boşanmaya neden olan olaylar yüzünden saldırıya uğramamış ya da talep sahibinin mevcut ve/veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenmemiş ise de, madde şartları gerçekleşmiş sayılamayacağından, maddi ve/veya manevi tazminata hükmedilemeyecektir.
Ayrıca, tazminat talep eden kişi, tazminat yükümlüsü olacak kişiden daha
ağır ölçüde kusurlu ise, bir diğer anlatımla evlilik birliğinin sona ermesine, diğer eşe nazaran daha fazla neden olmuşsa, mevcut ya da beklenen
menfaatleri boşanma yüzünden zedelenmiş olsa veya kişilik hakları saldırıya uğrasa dahi, maddi ve manevi tazminata hak kazanamayacaktır.
Kanun koyucu, maddi tazminat düzenlemesinde, kusursuzluk ya da daha
az ölçüde kusurlu olma şartını, diğer şartların içerisine ekleyerek, evlilik
birliğinin sona ermesine kusurlu davranışları ile neden olan kişinin kusuruyla, daha az kusurlu olan ve/veya hiç kusuru bulunmayan eşin kusur
durumlarının karşılaştırılmasını gerekli görmüştür. Manevi tazminat düzenlemesinde ise, maddi tazminat düzenlemesinden farklı olarak, “kusursuzluk” ya da “daha az ölçüde kusurluluk” kavramlarına yer verilmemiş
olmakla birlikte, uygulamada, manevi tazminat açısından da, tazminat
talebi sahibinin ağır ölçüde kusurlu olmaması gerektiği, aksi durumda,
ağır kusurlu eş lehine ya da daha az kusurlu veya hiç kusuru olmayan eş
aleyhine manevi tazminata hükmedilemeyeceği görüşü yerleşmiştir.
Bu noktada belirtiriz ki, ülkemizde, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunan genellikle kadınlar olmakta ise de, hüküm kadın-erkek
eşitliğine uygun olarak, her iki taraf için de getirilmiş bir hükümdür. Bu
düzenleme, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin10 özellikle 1, 2 ve
7’inci maddelerinde11 kaleme alınan “herkesin eşit ve hür doğduğu, ka10 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin tam metni için bkz: http://www.tbmm.gov.tr/
komisyon/insanhaklari/pdf01/203-208.pdf, Er. T.: 17.09.2014. “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 10 Aralık 1948 tarih ve 217
A(III) sayılı Kararıyla ilan edilmiştir. 6 Nisan 1949 tarih ve 9119 Sayılı Bakanlar Kurulu
ile İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin Resmi Gazete ile yayınlanması, yayımdan
sonra okullarda ve diğer eğitim müesseselerinde okutulması ve yorumlanması ve bu
Beyanname hakkında radyo ve gazetelerde münasip neşriyatta bulunulması” kararlaştırılmıştır. Bakanlar Kurulu Kararı 27 Mayıs 1949 tarih ve 7217 Sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanmıştır.” Bkz: http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/pdf01/203-208.
pdf, Er. T.: 17.09.2014.
11 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi m. 1: “Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler, birbirlerine karşı kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar.” m. 2: “Herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya başka
bir görüş, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğuş veya herhangi başka bir ayrım
gözetmeksizin bu Bildirge ile ilan olunan bütün haklardan ve bütün özgürlüklerden
yararlanabilir. Ayrıca, ister bağımsız olsun, ister vesayet altında veya özerk olmayan
ya da başka bir egemenlik kısıtlamasına bağlı ülke yurttaşı olsun, bir kimse hakkında,
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nun önünde eşit olduğu ve dolayısıyla da bireyler arasında cinsiyet ve benzeri kriterlere göre ayrım yapılamayacağı” yönündeki evrensel ilkelere de
uygundur. Ayrıca, bu düzenlemenin, kadın-erkek eşitliği ilkesini benimseyen yukarıda aktardığımız Anayasal düzenlemelere de uygunluk taşıdığı
muhakkaktır. Haliyle, mevcut yasal düzenleme uyarınca, diğer koşulların da gerçekleşmesi şartı ile boşanma yüzünden mevcut ya da beklenen
menfaatleri zarar gören ve/veya kişilik hakları saldırıya uğrayan eş, erkek
de olsa, kusuru daha ağır olmamak koşulu ile, kadından maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilecektir.
II. Maddi ve Manevi Tazminatın Koşulları:
Maddi ve Manevi Tazminatın Müşterek Koşulları:
a) Boşanma Koşulu
1) Genel Olarak
“Boşanma; eşlerden birinin ve yasayla konulmuş sebeplere dayanarak
açtığı dava sonunda, hakimin vereceği kararla evlilik birliğine son vermesidir. Bütün Batı ülkelerinde ve uygar dünyada olduğu gibi Türkiye’mizde
de, boşanma artık dinsel bir sorun olmaktan çıkmış ve laik hukuk alanına bırakılmış bir hukuksal olgu haline getirilmiştir12.” Boşanma; TMK’da
tanımlanmamış, ancak, boşanma sebepleri Kanun’da ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Medeni Kanunun kabul etmiş olduğu boşanma sebepleri,
mahiyetleri ve kapsamları bakımından birbirinden çok farklıdır13. Kanunumuzda, zina (TMK. m. 161), hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı
davranış (TMK. m. 162), suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme (TMK.
m. 163), terk (TMK. m. 164), akıl hastalığı (TMK. m. 165 ) ve evlilik birliğinin temelden sarsılması (TMK. m. 166) boşanma nedenleri arasında
sıralanmıştır.
Ayrıca, tarafların anlaşmalı olarak boşanabilmeleri de mümkündür.
“Bunlardan bir kısmı zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı gibi belli olgulara dayanır14.” Bu boşanma sebeplerinin özel boşanma sebepleri
uyruğunda bulunduğu devlet veya ülkenin siyasal, hukuksal veya uluslararası statüsü
bakımından hiçbir ayrım gözetilmeyecektir.” m. 7: “Herkes yasa önünde eşittir ve ayrım gözetilmeksizin yasanın korunmasından eşit olarak yararlanma hakkına sahiptir.
Herkesin bu Bildirgeye aykırı her türlü ayrım gözetici işleme karşı ve böyle işlemler için
yapılacak her türlü kışkırtmaya karşı eşit korunma hakkı vardır.”
12 Yaşar Şahin Anıl, Boşanma Sebebi Olarak Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Geçimsizlik, Beta Basım A.Ş., İstanbul, Mart 2008, s. 26.
13 Turgut Akıntürk/Derya Ateş Karaman, Türk Medeni Hukuku Aile Hukuku, II. C., Onüçüncü Bası, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, Şubat 2011, s. 243.
14 AKINTÜRK/KARAMAN, Türk Medeni Hukuku Aile Hukuku, s. 243.
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arasında değerlendirilmesi mümkündür. Buna karşın, evlilik birliğinin
sarsılması veya anlaşarak boşanma hallerinde; belirli/özel bir olgu bulunmadığından bu boşanma nedenleri, genel boşanma nedenleri başlığında incelenmektedir. Özel boşanma nedeni olarak ayrıca düzenlenen tüm
hallerde de, aslında evlilik birliği MK. md. 166/1 anlamında temelinden
sarsılmaktadır15. Taraflar, bazı durumlarda evlilik birliği sarsıldığında,
anlaşarak boşanma yolunu tercih etmektedir. “Anlaşmalı boşanma temeline dayanan boşanma davası; eşlerin birlikte başvurması ile açılabileceği
gibi, sonradan davacı eş ile davalı eşin anlaşmasıyla, açılan boşanma davası anlaşmaya boşanmaya dönüşebilir16.” Haliyle, anlaşarak boşanmak
için her iki tarafın birlikte ve aynı anda Mahkemeye müracaat etmesi gerekli değildir.
Ayrıca, “boşanma sebepleri, bir başka bakımdan “mutlak boşanma
sebepleri” ve “nisbi boşanma sebepleri” olmak üzere ikiye ayrılır17.” Belirtiriz ki, “mutlak butlan veya nisbi butlan sebebinin varlığı iddia edildiğinde, evlenme sözleşmesinin akdi sırasında bir geçersizlik sebebinin
var olduğu ileri sürülmektedir. Oysa boşanma davasında bir “geçersizlik
sebebi” değil, evlilik birliğinin devamını istemede davacıyı haklı gösteren
bir “önemli, muhik=haklı sebeb”in varlığı iddia edilmektedir18.”
Kanun koyucu, TMK’nın 174’inci maddesinde, boşanma nedenleri arasında herhangi bir ayrıma gitmediğinden, Kanunda düzenlenen herhangi
bir ya da birkaç boşanma nedeni ve/veya tarafların anlaşmalı olarak boşanmaları, TMK’nın 174’inci maddesinin uygulanmasına imkan sağlayabilecektir. Buna karşın, TMK m. 174’de, kusur faktörü üzerinde de durulduğu nazara alınır ise, tazminat talebinde; boşanma sebeplerinin, “kusur”
unsuru ile birlikte ve bu unsurla bağlantılı olarak değerlendirileceği de
kendiliğinden anlaşılacaktır. Boşanma koşulu, tazminata hükmedilmesinin koşulları arasında bulunduğundan, boşanma olmadan TMK madde
174 kapsamında tazminat takdirine imkan bulunmadığı da açıktır.
2) Batıl Evlenmelerde Eşlerin Durumu
Medeni Kanun uyarınca, evlilik ilişkisi bir sözleşme ile kurulmakta
olup, her sözleşmede olduğu üzere, evlenme sözleşmesinde de, bazı ge15 Nevzat Özdemir, Türk-İsviçre Hukukunda Anlaşmalı Boşanma, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, Eylül 2003, s. 102.
16 Hüseyin Hatemi, Aile Hukuku I (Evlilik Hukuku), Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2005,
s.110.
17 Turgut Akıntürk, Türk Medeni Hukuku Aile Hukuku, II. C., Onuncu Bası, Beta Basım
Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, Şubat 2006, s. 252.
18 Hüseyin Hatemi, Aile Hukuku (Sınav Hazırlık Kitabı), Filiz Kitabevi, İstanbul, 2009, s.
73.
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çerlilik şartları bulunmaktadır. Dolayısıyla, Kanunda düzenlenen şartları
taşımayan bir evlenme akdinin, butlan ya da hükümsüzlük yaptırımları ile karşılaşması söz konusu olabilecektir. Nitekim, TMK.’nın 145’inci
maddesinde, eşlerden birinin evlenme sırasında evli bulunması veya eşlerden birinin evlenme sırasında sürekli bir sebeple ayırt etme gücünden
yoksun olması veya eşlerden birinde evlenmeye engel olacak derecede akıl
hastalığı bulunması ve/veya eşler arasında evlenmeye engel olacak derecede hısımlığın varlığı durumlarında, evliliğin “mutlan butlan” ile batıl
olacağı hükme bağlanmıştır. Keza, TMK.’nın 148-151’inci maddelerinde
de, sırasıyla “ayırt etme gücünden geçici yoksunluk”, “yanılma”, “aldatma”
ve “korkutma” durumları, “nisbi butlan” sebepleri olarak belirtilmiştir.
TMK. m. 156 uyarınca, batıl bir evlilik ancak hâkimin kararıyla sona
erecek ve mutlak butlan hâlinde bile evlenme, hâkimin kararına kadar
geçerli bir evliliğin bütün sonuçlarını doğuracaktır. Bir evlenme akdinin
mutlak ya da nisbi butlan sebeplerini bünyesinde barındırması durumunda, evlilik ilişkisi, hakim kararıyla sona erebileceğinden, tam anlamıyla
güvenceli ya da güvenli bir evlilik akdinden söz etmek de mümkün olamayacaktır. Bu durumda, batıl evliliklerde, nafaka ve tazminat düzenlemelerinin uygulanıp uygulanmayacağı, uygulanacak ise, nasıl ve ne şekilde uygulanacağı soruları da beraberinde gelecektir. Bu konuda, TMK.
m. 158, f. 2’de, açık bir düzenleme getirilmiş ve anılan hükümde; eşler
arasındaki mal rejiminin tasfiyesinde, tazminat, nafaka ve soyadı hakkında boşanmaya ilişkin hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla
evliliğin butlan sebebi ile sona ermesi durumunda da, şartların gerçekleşmesine bağlı olarak ilgili tarafın tazminat talebine hak kazanabilmesi hukuken mümkün olacaktır. Haliyle, butlan sebeplerini taşıyan bir evlilikte,
taraflardan birisinin tazminat talebinde bulunması durumunda, TMK’nın
174’inci maddesinin uygulanacağında tereddüt olmayacaktır. Her ne kadar, TMK.’nın 174’inci maddesinde yer alan, “mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf” ifadesi ve de “boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı
saldırıya uğrayan taraf” ifadesi ile, tazminata hükmedilmesinde, geçerli
bir evliliğin olması ve bu evliliğin “boşanma” ile sonuçlanmasının gerekeceği düşünülebilir ise de, TMK m. 158, f. 2 uyarınca, batıl evlenmelerde
de, TMK’nın 174’inci maddesinin uygulanacağı açıktır.
Ancak, tazminata hükmedilirken, aşağıda ayrıntıları ile inceleyeceğimiz üzere kusur unsurunun da değerlendirilmesi gerektiği göz ardı edilmemelidir. Batıl bir evlilik akdinde, eşlerin iyi niyetli olması veya butlan
sebeplerini bilmeden evliliği gerçekleştirmiş olmaları durumunda bir sorun yaşanmayacağı ve butlan kararı sonucunda yasal şartları taşıyan taraf
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lehine tazminata hükmedilebileceği söylenebilecek ise de, eşlerin kötü niyetli olması halinde, bu yargıya ulaşmak kolay olmayacaktır. Buna karşın,
kusur şartından hareketle, batıl bir evlenmeye bilerek neden olunması ya
da evliliğin butlan ile sonuçlanacağının bilinmesi durumunda, kusurlu bir
şekilde hareket edilmiş sayılacağı ve tazminat talebinde bulunulamayacağı sonucuna ulaşılmalıdır. Belirtilenler çerçevesinde, geçerli bir evlenme
akdi sonucunda tarafların boşanmaları durumunda tazminat talebinin ilk
koşulu olan boşanma koşulunun gerçekleştiği konusunda hiç bir tereddüt olmayacak, butlan şartlarının mevcudiyeti nedeniyle evlilik ilişkisinin
sona ermesi durumunda ise, TMK’nın 158’inci maddesinin ikinci fıkra
hükmüne istinaden, bu durumda da boşanmaya ilişkin hükümler ve haliyle tazminat hükümleri devreye girecektir.
1) Resmi Evlilik Olmadan Birlikte Yaşama Durumu
Maddi tazminat ile ilgili olarak, TMK’nın 174’inci maddesinde net bir
şekilde; “mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen
kusursuz veya daha az kusurlu taraf” ifadesine, manevi tazminat ile ilgili
olarak ise “boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya
uğrayan taraf” ifadesine yer verilmiştir. Bu doğrultuda, tazminat talebinde bulunabilecek olan kişinin de, ancak boşanmış bir kişi veya boşanma
davası ikame edebilecek bir kişi olabileceği açıktır. Boşanma olgusu ise,
geçerli ve resmi bir evlilik birliğinin varlığını gerektirmektedir. TMK’nın
141’inci ve 142’inci19 maddelerinin birlikte değerlendirilmesi neticesinde,
evlenme töreni, evlendirme dairesinde, evlendirme memurunun ve ayırt
etme gücüne sahip ergin iki tanığın önünde açık olarak yapılacak ve evlendirme memurunun, evleneceklerden her birine, birbiriyle evlenmek isteyip istemedikleri sorusunu sormasının ardından, tarafların olumlu sözlü
cevaplarını verdikleri anda oluşacaktır.
Bu kapsamda, Medeni Kanun’daki hüküm ve şartlar çerçevesinde yapılmayan bir evliliğin Türk Kanunları kapsamında geçerli ve resmi bir
evlilik olduğundan söz edilemeyecektir. Dolayısıyla, dini bir merasimle
ya da sair herhangi bir başkaca şekilde birlikte yaşama olgusu, Medeni
Kanun hükümleri çerçevesinde geçerli bir evlilik olarak yorumlanamayacaktır. Bununla birlikte, özellikle kırsal kesimlerde ağırlıklı olmak üzere,
kadın ve erkeğin evlilik olmaksızın fiilen birlikte yaşadıkları ya da yanlız19 TMK. m. 141: “Evlenme töreni, evlendirme dairesinde evlendirme memurunun ve ayırt
etme gücüne sahip ergin iki tanığın önünde açık olarak yapılır. Ancak, tören evleneceklerin istemi üzerine evlendirme memurunun uygun bulacağı diğer yerlerde de yapılabilir.” TMK. m. 142: “Evlendirme memuru, evleneceklerden her birine birbiriyle
evlenmek isteyip istemediklerini sorar. Evlenme, tarafların olumlu sözlü cevaplarını
verdikleri anda oluşur. Memur, evlenmenin tarafların karşılıklı rızası ile kanuna uygun
olarak yapılmış olduğunu açıklar.”
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ca imam nikahı kıymak suretiyle uzun yıllar aynı çatıyı paylaştıkları da
hayatın bir gerçeğini oluşturmaktadır. Bu bağlamda, imam nikahlı birlikteliklerde ya da herhangi bir dini/resmi merasim olmaksızın fiili birliktelik yaşanması durumunda, birlikteliği sona eren maddi ve manevi açıdan
zarar görmüş tarafa, TMK 174 üncü madde kapsamında tazminat verilip
verilemeyeceği meselesinin de incelenmesi gerekmektedir. Kanaatimizce,
bu sorunun yalnızca TMK kapsamında değil, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun20 kapsamında da
değerlendirilmesi gerekmektedir.
Şöyle ki, 6284 sayılı Kanun’un 1’inci maddesinde, Kanun’un amacı;
“şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi” olarak belirtilmiştir. Anılan hüküm ve Kanun, yanlızca evli kişileri değil, şiddete uğrayan
veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan tüm kişileri kapsamına almakta ve
bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirleri düzenlemektedir. Keza, Kanun’da sadece kadınlar koruma altına alınmamış,
“tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere
yönelik şiddetin önlenmesi” de Kanun’un amacı çerçevesinde değerlendirilmiştir. O halde, imam nikahlı olan ya da herhangi bir dini merasim
olmaksızın fiilen birlikte yaşayan kişinin birlikteliğinin sona ermesi ve
bu birlikteliğin bitiminin kusurlu olmayan ya da daha az kusurlu kişiyi
maddi ve manevi açıdan zedelemesi durumunda, 6284 sayılı Kanun’a ve
haksız fiil ile ilgili hükümlere isnadla ve de diğer koşulların gerçekleşmesine bağlı olarak tazminat talebinde bulunulabileceği sonucuna ulaşabilecektir. Buna karşın, TMK madde 174 hükmü, imam nikahlı olan ya
da herhangi bir dini merasim olmaksızın fiilen birlikte yaşayan kişinin
birlikteliğinin sona ermesine hitap etmediğinden, hükmedilecek olası bir
tazminat TMK madde 174 hükmü ile ilişkilendirilemeyecektir.
b) Tazminat Yükümlüsü Olacak Kişinin Kusurlu Olması ve Bu Paralelde Talep Sahibinin Diğer Eşe Nazaran Daha Az Ölçüde Kusurlu
Olması ve/veya Hiç Kusurlu Olmaması Koşulu
Kanun koyucu, TMK’nın 174 üncü maddenin birinci fıkrasında, mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz
veya daha az kusurlu tarafın, kusurlu taraftan uygun bir maddî tazminat isteyebileceğini düzenlemiş, ikinci fıkrada ise, boşanmaya sebep olan
20 6284 sayılı Kanun’un tam metni için bkz.: RGT.: 20.03.2012, RGS.: 28239, Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5, C.: 52, http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Kanunlar.aspx, Er. T:
17.09.2014.
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olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan tarafın, kusurlu olan diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini
isteyebileceğini kaleme almıştır. Buna göre, gerek maddi ve gerekse de
manevi tazminat yükümlüsü olacak kişinin kusurlu olması gerektiği ve
kanun koyucunun kusur unsuru üzerinde durduğu açıktr. Buna karşın,
yasa koyucu, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunan kişinin kusursuz olmasını zorunlu kılmamış, maddi tazminat talebi sahibinin, diğer tarafa göre daha az ölçüde kusurlu olmasını dahi yeterli görmüştür.
Manevi tazminat konusunda ise, az kusurlu ya da kusursuz şeklinde bir
ayrıma gidilmemiş olmakla birlikte, manevi tazminat talebinde bulunabilmek için diğer tarafın kusurlu olması ve talep sahibinin kişilik haklarının
saldırıya uğraması gerektiği de açıktır. O halde, boşanmadaki maddi ve
manevi tazminat taleplerinde, kusur faktörünün de değerlendirilmesi zorunludur.
Kusur şartının, her bir somut olay açısından ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiği açıktır. “Örneğin; eşine ağır hakaretlerde bulunan, başkası ile
kaçan, eşine kötü davranan, evlilik birliğinden doğan görevlerini yerine
getirmeyen, evi geçerli bir sebep olmadan terk eden, terke dayalı olarak
açılan davada ihtara uymayan, eşini eve almayan, eşini döven, güven sarsıcı davranış içinde bulunan, eşini eş cinsellikte suçlayan, başkası ile evlilik dışı gayri resmi olarak ilişkiye giren eşin kusuru diğer eşe göre daha
ağır olmaktadır21. Yine Yargıtay22, hasta olan eşine bakmayarak evlilik
birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmeyen eşi, tam kusurlu
saymıştır. Karara konu olayda, kocanın rahatsızlanarak hastanede tedavi
görmesi sonrasında hastaneden çıktığı, karısının kendisine bakmadığı,
birlik görevlerini yerine getirmediği, davacının da huzurevine yerleştiği
tespit edilmiş, bu haliyle boşanmaya neden olan olaylarda davalı kadının
tam kusurlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
2009 senesinde verilen bir başka kararda da23, eşine sürekli hakaret
21 Ahmet Cemal Ruhi, Yargıtay İçtihatlarıyla Nafaka Hukuku, 3. Baskı, Seçkin Yayıncılık
San. ve Tic. A.Ş., Ankara, Ocak 2010, s. 45.
22 Yargıtay 2.HD.’nin, 14.07.2009 tarihli, 2008/11801 E., 2009/14057 K. sayılı kararı.
Bkz: RUHİ, Yargıtay İçtihatlarıyla Nafaka Hukuku, s. 326.
23 Yargıtay 2. HD.’nin 14.07.2009 tarihli, 2008/11554 E., 2009/14000 K. sayılı kararı.
Bkz: RUHİ, Yargıtay İçtihatlarıyla Nafaka Hukuku, s. 327. Benzer yönde, Yargıtay 2.
HD.’nin, 04.06.2009 tarihli, 2008/7742 E., 2009/10828 K. sayılı Kararı’nda da; “boşanmaya neden olan olaylarda eşine hakaret eden, birlik görevlerini yerine getirmeyen
davalı kadının daha ziyade kusurlu olduğu, ağır kusurlu olduğu anlaşılan davalı kadın
yararına maddi-manevi tazminat ve yoksulluk nafakasına hükmedilmesinin doğru bulunmadığı” açıklanmıştır. Bkz: RUHİ, age, s. 336. Yine, Yargıtay 2. HD.’nin 08.04.2009
tarihli, 2008/3813 E., 2009/6709 K. sayılı kararında da; “boşanmaya sebep olan olaylarda eşine hakaret eden ve onu tehdit eden davalı kadın ağır kusurludur.” açıklamalarına yer verilmiştir. Karar için bkz: RUHİ, age, s. 347.
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eden kadın, ağır kusurlu görülmüştür24. Kocasını sevmediğini, istemediğini ve başka bir erkeğe özlem duyduğunu ifade eden kadın daha fazla
kusurlu kabul edilmiş25, eşini sebepsiz yere sürekli şikayet eden kadın da
tam kusurlu bulunmuştur26. Bu noktada, kusurlu davranışları ile evlilik
birliğinin sona ermesine neden olan kişinin, kendi lehine hükmedilecek
maddi ve manevi tazminat ile ödüllendirilmemesi gerektiği de düşünülebilir.
Bununla birlikte, tarafların kusurlarının eşit düzeyde olması durumunda, maddi ve manevi tazminata hükmedilip edilmeyeceği yönünde,
TMK’nın 174’inci maddesinde herhangi bir açıklık bulunmamaktadır.
Mevzuatın herhangi bir açıklık getirmediği bu konu, uygulamada ele alınmış ve Yargıtay’ın genel eğilimi, “tarafların eşit ölçüde” kusurlu olmaları durumunda, maddi ve manevi tazminata hükmedilmeyeceği yönünde
toplanmıştır. Nitekim, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2007/2-847 E.,
2007/833 K. sayılı Kararına27 konu olayda taraflar arasındaki “boşanma, maddi-manevi tazminat ve nafaka” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; tarafların boşanmalarına, davacı/karşı davalının maddi
tazminat talebi hakkında bir karar verilmesine yer olmadığına, manevi
tazminat talebinin reddine; birleşen dava açısından ise, maddi ve manevi tazminat talebinin kısmen kabulüne dair karar verilmiştir. Kararın
davacı-karşı davalı vekilince temyizi üzerine, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 31.10.2006 gün ve 4113-14599 sayılı ilamı ile; toplanan delillerden
evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olan hadiselerde eşlerin
eşit kusurlu olduklarının anlaşıldığı, eşit kusurlu olan eş yararına manevi
tazminata hükmedilemeyeceği, bu yön gözetilmeden davalı-davacı kadın
yararına manevi tazminat verilmesinin doğru bulunmadığı gerekçesi ile
hükmün kısmen bozulması hükme bağlanmıştır.
Taraf vekillerinin karara karşı karar düzeltme yoluna başvurmaları
sonrasında ise Özel Daire, eşit kusurlu eş yararına Türk Medeni Kanununun 174 üncü maddesine dayalı maddi ve manevi tazminata hükmedilemeyeceği gerekçesi ile bozma kararını düzelterek onamıştır. Yargıtay
başkaca kararlarında da eşit kusurlu eş lehine maddi ve manevi tazminata hükmedilemeyeceğini hükme bağlayarak bu yöndeki genel tutumunu
devam ettirmiştir.
24 Yargıtay 2. HD.’nin 08.07.2009 tarihli, 2008/11298 E., 2009/13573 K. sayılı kararı.
Bkz: RUHİ, Yargıtay İçtihatlarıyla Nafaka Hukuku, s. 330.
25 Yargıtay 2. HD.’nin, 24.12.2008 tarihli, 2007/19233 E., 2008/17712 K. sayılı kararı.
Bkz: RUHİ, Yargıtay İçtihatlarıyla Nafaka Hukuku, s. 364-365.
26 Yargıtay 2. HD.’nin, 04.10.2007 tarihli, 2007/13680 E., 2007/13225 K. sayılı kararı.
Bkz. RUHİ, Yargıtay İçtihatlarıyla Nafaka Hukuku, s. 429.
27 Kararın ayrıntıları için bkz: http://www.kararevi.com/karars/578980_yargitay-hukukgenel-kurulu-e-2007-2-847-k-2007-833#.VDa59Ldxldg Er. T: 09.10.2014.
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c) Talep Koşulu
Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun28 (“HMK”) 26’ıncı maddesi uyarınca, hukuk sistemimizde, taleple bağlılık ilkesi uygulanmaktadır. Bu bağlamda, hâkimin, tarafların talebiyle bağlı olmadığına ilişkin kanun hükümleri saklı olmak üzere, hakim; tarafların talep sonuçlarıyla bağlı olup,
talep sonucundan fazlasına veya başka bir şeye karar veremez. Bununla
birlikte, talep sonucundan daha azına karar verilebilmesi hukuken mümkündür. Dolayısıyla, maddi ve / veya manevi tazminata hükmedilebilmesi
için de, taraflardan birinin, maddi ve/veya manevi tazminat talebinde bulunması gerektiği açıktır. Başka bir anlatımla, yargılamayı yapan hakim,
tazminat talebi olmaksızın, mevcut veya beklenen menfaatlerin boşanma
yüzünden zedelendiğini ya da boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden
kişilik hakkının saldırıya uğradığını göz önünde bulundurarak, kendiliğinden tazminata hükmedemeyecektir. Bu yönde, Haziran 2009 tarihli
Yargıtay kararında29, dava dilekçesinde; kocasından herhangi bir şekilde
boşanma tazminatı, yoksulluk nafakası talep etmediğini beyan eden kadın lehine yoksulluk nafakasına, maddi ve manevi tazminata hükmolunması usul ve yasaya aykırı bulunmuştur. Aynı şekilde, 25.02.2009 tarihli
bir Yargıtay kararında30; son derece yerinde ve haklı olarak; “kendim için
nafaka ve tazminat talebim yoktur” şeklinde beyanda bulunan davacının
bu beyanı, nafaka ve tazminat isteğinden vazgeçme anlamında yorumlanmıştır.
Ancak, 2006 senesinde verilen başka bir kararda31, geleceğe yönelik
alacaktan feragatin geçersiz olduğu ve tarafları bağlamayacağı haklı ve yerinde olarak kaleme alınmıştır. Karara konu somut olayda, Mahkemece,
davacının maddi ve manevi tazminat taleplerini icraya koyarken yoksulluk nafakası istemediği, ayrıca ibranamenin kapsamına nafakayı da dahil
ettiği, bu durum karşısında tarafların yoksulluk nafakasını sona erdirdiklerinin kabulü gerekeceği gerekçeleri ile davacının yoksulluk nafakası
talebi reddedilmiş ise de, hükmün temyizi üzerine konuyu inceleyen Yar28 6100 sayılı HMK’nın tam metni için bkz.: RGT.: 04.02.2011, RGS.: 27836, Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5, C.: 50, http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Kanunlar.aspx. Ayrıca,
netice-i taleple bağlılık ilkesi, 1086 sayılı mülga Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun [“HUMK”] 74’üncü maddesinde de benimsenmiştir.
Mülga HUMK için bkz.: RGT: 02, 03, 04/07.1927, RGS.: 622, 623, 624, http://mevzuat.
basbakanlik.gov.tr/MulgaKanunlar.aspx, Er. T.: 17.09.2014.
29 Yargıtay 2. HD.’nin 03.06.2009 tarihli, 2008/8179 E., 2009/10706 K. sayılı kararı. Bkz:
RUHİ, Yargıtay İçtihatlarıyla Nafaka Hukuku, s. 336.
30 Yargıtay 2. HD.’nin, 25.02.2009 tarihli, 2008/1022 E., 2009/3213 K. sayılı kararı. Bkz:
RUHİ, Yargıtay İçtihatlarıyla Nafaka Hukuku, s. 353, 354.
31 Yargıtay 3. HD.’nin 15.06.2006 tarihli, 2006/4831 E., 2006/7861 K. sayılı kararı. Bkz:
RUHİ, Yargıtay İçtihatlarıyla Nafaka Hukuku, s. 482.
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gıtay; taraflarca düzenlenen “karşılıklı sözleşme ve ibraname” başlıklı belgede; gelecekte doğacak ve ilerideki tarihlere yönelik nafaka borçlarından
ve taleplerinden açıkça feragatin mevcut olmadığını, tarafların; “bu günkü
tarih itibariyle” diyerek birbirlerinden nafaka, maddi ve manevi tazminat
alacak ve borçları bulunmadığını belirtmek suretiyle belge düzenlediklerini, ayrıca geleceğe yönelik bir alacaktan ve nafaka talebinden feragatin
geçersiz olup, tarafları bağlamayacağını ifade ederek, davacı lehine nafakaya hükmedilmesi gerektiği sonucuna ulaşmıştır.
Yukarıda açıkladığımız üzere maddi ve manevi tazminata hükmedilebilmesi için talep olması gerekli ise de, tazminat talebinin mutlaka dava
dilekçesinde yazılı olması gerekmemekte, duruşma esnasında, duruşma
zaptına geçirilen tazminat talebi de, TMK’daki “istem/talep” koşuluna karşılık oluşturabilmektedir.
A- Maddi ve Manevi Tazminatın Ortak Olmayan Koşulları:
Mevcut veya Beklenen Menfaatlerin Boşanma Yüzünden Zedelenmesi Koşulu
Mevcut veya beklenen menfaatlerin boşanma yüzünden zedelenmesi
koşulu, maddi tazminatın şartları arasında yer alan, maddi bir zarar koşuludur. Zira, mevcut ya da beklenen menfaatlerin zedelendiğinden bahsedilebilmesi için öncelikle bu menfaatlerin zedelendiğinin kanıtlanması,
dolayısı ile maddi ve somut bir zararın olması ve bu zararın da boşanma
ile illiyet taşıması gerekmektedir. Yasada, mevcut ve beklenen menfaatin
içeriği ve sınırları tanımlanmış değildir.
Evlilik birliğinde eşlerin sahip oldukları mevcut veya beklenen menfaatler, zamana, eşlerin kişisel özelliklerine ve önceden öngörülemeyen birçok faktöre bağlı olarak, belirlenmekte ve sürekli olarak değişmektedir32.
Bu nedenle, tarafların, evlilik birliği içerisindeki yükümleri ve şartları nazara alınmak suretiyle bir değerlendirmeye gidilmesi ve menfaatlerin bu
çerçeve içerisinde tespit edilmesi gerekmektedir. Evliliğin genel hükümleri arasında yer alan TMK’nın 185 inci maddesinde, evlenmeyle eşler arasında evlilik birliğinin kurulmuş olduğu, eşlerin, bu birliğin mutluluğunu
elbirliğiyle sağlamak ve çocukların bakımına, eğitim ve gözetimine beraberce özen göstermekle yükümlü oldukları belirtilmiş, devamla eşlerin
birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorunda ol32 Filiz Güneşlioğlu, Boşanma ve Boşanmanın Hukuki Sonuçları, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2009, https://tez.
yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=7d53ed97e31a8bd3f0be111c8ea89664d96ac429587525592c4c266863068e609c8d59eae840af3b, Er. T: 16.10.2014,
s. 46.
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dukları hükme bağlanmıştır. TMK madde 186’da da evlilik birliğinin beraberce yönetileceği, eşlerin birliğin giderlerine güçleri oranında emek ve
malvarlıkları ile katılmak durumunda oldukları kaleme alınmıştır. TMK
174 üncü maddenin bu hükümler paralelinde değerlendirilmesi durumunda, TMK. m.185-186 hükümlerine ilişkin “yoksunluğun”, dolayısıyla
“mevcut menfaatlerin” boşanma yüzünden zedelendiğinin kanıtlanması
durumunda, kusursuz veya daha az kusurlu tarafın, kusurlu taraftan uygun bir maddî tazminat isteyebileceği sonucu ortaya çıkmaktadır.
Hukuka aykırı ve kusurlu davranış sonucu hakkı ihlal edilenin zararının giderilmesi, menfaatinin denkleştirilmesi hukukun temel ilkesidir33.
Bununla birlikte, boşanma davasının kabul edildiği her durum, mevcut
ya da beklenen menfaatlerin zedelendiğinin kendiliğinden kanıtlandığı
anlamına gelmeyecektir. Yasada mevcut ve beklenen menfaat kavramı tanımlanmadığından, somut olayın özelliklerine göre, her bir olay için ayrı
ayrı değerlendirme yapılacağı açıktır. Buna karşın, mevcut ve beklenen
menfaatten neyin kasdedildiğinin hiç değilse temel hatları ile ortaya konulması da gerekmektedir. Nitekim, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun
bir kararında34 mevcut ve beklenen menfaat kavramının belirlenmesine
çalışılmıştır.
Anılan Karar’da, mevcut menfaatin belirlenmesinde ölçünün, genel
olarak evlilik birliğinin, eşlere sağladığı yararlar olduğu, beklenen menfaatlerin de, evliğin devamı halinde eşlerden birinin diğerine gelecekte sağlaması muhtemel olan çıkarlar olduğu açıklanmıştır. Karara göre, aile
birliği, eşler arasında eşitliğe dayanmakta olup, kadın çalışmasa dahi,
yaptığı diğer işler nedeniyle katkı payı isteyebilmektedir. Boşanma halinde eşlerden birinin, diğerine, emek veya malvarlığıyla sağladığı katkı
ve desteği yitirmesinin, yoksun kalınan bu desteğin maddi değeri kadar
mevcut menfaatin ihlali olduğunun açıklandığı Karara konu olayda, kocanın; kendi kusuruyla yol açmadığı boşanma yüzünden, evlilik düzeninin bozulduğu, en azından evin bakımı, temizliği gibi, kadının ev işlerine
emeğiyle sağladığı katkıdan yoksun kaldığı, kocanın, bozulan bu düzenini
ileride yeniden kurmak ve elde etmek için maddi külfet yapmak zorunda
kalacağı, kadının, ev kadını olması ve evlilik birliği içinde gelirinin bulunmamasının, tazminat sorumluluğunun esasıyla ilgili olmayıp, tazminatın
kapsamını belirlemekle ve infaz ile ilgili olduğu vurgulanmıştır. Yargıtay
33 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E:1999/2-6 - K:1999/41, http://www.kararevi.com/karars/720879_yargitay-hukuk-genel-kurulu-e-1999-2-6-k-1999-41#.VD_6j-kcSUk ,Er.
T: 16.10.2014.
34 YHGK., 24.10.2007 tarihli,2007/ 2-787 E, 2007/766 K. Sayılı Karar için bkz: http://www.
kararevi.com/karars/60209_yargitay-hukuk-genel-kurulu-e-2007-2-787-k-2007-766#.
VEkXYOkcSUk., Er. T. 22.10.2014.
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2. Hukuk Dairesi’nin 1993 tarihinde verdiği başka bir kararda ise, maddi
tazminata esas alınabilecek ve boşanma yüzünden haleldar oldugu ileri
sürülen menfaatlerin, toplumun genel yapısı, ülke ve yaşam gerçekleri
göz önüne alınmak suretiyle ve herhalde evlilik birliğinin sürdürüldüğü
dönemde normal koşullar altında bir eşin, diğer eşten yapmasını bekleyebileceği ölçüde makul, ciddi ve sürekli olması gerektiği açıklanmıştır.
Türk hukuk doktrininde, mevcut yararlara örnek olarak; eşlerin karşılıklı nafaka veya bakım hakları, yasal mal rejiminden doğan haklar,
diğer eşin bir malını kullanarak ve işleyerek sağladıgı yarar, diğer eşin
işyerinde çalışarak elde ettigi kazanç, bosanma nedeniyle tarafların yaptığı fazladan giderler- yol gideri, ayrı ev açmanın getirdigi harcamalar,
sağlık durumu pek kötü davranıslar nedeniyle bozulan fiziki-ruh dengesi
nedeniyle yapılan tedavi giderleri gibi fiilen meydana gelen zararlar gösterilmektedir35. Keza, Yargıtay uygulamasında mevcut menfaatlere örnek
olarak, maddi tazminat talep eden eşe evlilik sırasında sağladığı sosyal
güvence ve imkânlar bir yardım sandığı yararlarından yoksun kalma, boşanma sonucunda eşinin sigortasından yararlanarak ücretsiz muayene
hakkının yitirilmesi, karı-koca arasındaki mal rejiminin erken sona erdirilmesi sebebiyle oradan beklenen yararlar gösterilebilir36.
Kadının, evlilik birliği sürer iken, kocasına yaptığı parasal katkılar (örneğin, ev, arsa, araba alımı için) ile ev eşyaları, altın ve ziynet eşyaları için
ileri sürdüğü istemler maddi tazminat isteminden farklıdır37 Bu içerikteki
olası zararlar, ancak bir alacak davasının konusunu oluşturabilecektir.
Keza, düğün sırasında gerçekleştirilen masraflar ya da evlenme sırasında
verilen hediyeler de maddi tazminat isteminin konusu olamayacaktır.
Beklenen menfaatler ise adından da anlaşılacağı üzere mevcut ya da
halihazırdaki menfaatler olmayıp, boşanma gerçekleşmeyecek olsa idi ileride sağlanacak olan yararlardır. Evlilik birliği boşanma neticesinde sona
erdiğinden, kusuru olmayan ya da daha az kusuru olan eş, ileride kendisi
yararına sağlanması mümkün olan bir takım yararlardan mahrum kalmış olacaktır. Beklenen menfaatlere örnek olarak, eşler arasındaki ölüme
bağlı tasarruflardan veya sigortadan doğan alacak, diğer eşin işyerinde çalışmasından elde ettiği gelir, emekli aylığı, evlenmeye güvenip işten ayrıl35 Ali E. Kırmızı, Boşanmanın Sonuçlarından Maddi ve Manevi Tazminat, İstanbul Kültür
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi , Mayıs 2009, https://tez.yok.gov.
tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=7d53ed97e31a8bd312163230c464123f0c2574
d8ccd84f73b77e081840eb96107507e5e6502bfa18, Er. T: 16.10.2014, s. 23-24.
36 KIRMIZI, Boşanmanın Sonuçlarından Maddi ve Manevi Tazminat, s. 25.
37 Mustafa Kıcalıoğlu, Boşanma Halinde Maddi ve Manevi Tazminat, Ankara Barosu Dergisi, 2001-1, http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2001-1/4.
pdf, Er. T: 17.10.2014, s. 75.
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mak, yüksek öğrenimi yarıda bırakmak, eşler arasındaki mal rejimlerinin
erken sona erdirilmesi, bir yardım sandığı yararlarından yoksun kalmayı
sayabiliriz38.
Maddi tazminata hükmedilebilmesi için kusuru bulunmayan talep sahibinin ya da daha az seviyede kusurlu olan tarafın, mevcut ya da beklediği menfaatlerinin boşanma neticesinde zedelendiğini ispatlamasının
zorunlu olduğu da açıktır. Burada ele alınacak konulardan bir diğeri de,
mevcut ya da beklenen menfaatler boşanma neticesinde zedelenmiş olmakla birlikte, maddi ve somut bir zarar doğmuyor ise, yine de maddi
tazminata hükmedilip edilemeyeceği meselesidir. Maddi ve manevi tazminat davasına konu olan kararlarda verilen bazı karşı oy gerekçelerinde,
maddi tazminata hükmedilebilmesi için maddi bir zarar olmasının zorunlu olduğu açıkça dile getirilmektedir. Nitekim, bu kapsamda Yargıtay 2.
Hukuk Dairesi’nin 2006/20936 E., 2006/18363 K. sayılı Kararına konu
olan bir olayda39, Yargıtay, mevcut veya beklenen bir menfaati boşanma
yüzünden haleldar olan kusursuz ya da daha az kusurlu tarafın, kusurlu
taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebileceğini, Medeni Kanun’un 186
ıncı maddesinde tarafların evi birlikte seçeceklerinin, birliğin giderlerine
güçleri oranlarında emek ve mal varlıkları ile katılacaklarının öngörüldüğünü, toplanan delillerden boşanmaya sebep olan olaylarda maddi tazminat isteyen eşin diğerinden daha ziyade kusurlu olmadığının anlaşıldığını,
boşanma sonucunda bu eşin, en azından diğerinin maddi desteğini yitirdiğini, bu nedenle mahkemece, tarafların sosyal ve ekonomik durumları
ile kusurları ve hakkaniyet ilkesi dikkate alınarak davacı-davalı koca yararına uygun miktarda maddi tazminata hükmedilmesi gerektiğini hükme bağlayarak Yerel Mahkeme hükmünü bozmuştur.
Karara muhalif Yargıtay üyesinin muhalefet gerekçesinde ise, boşanma davasında maddi tazminat verilebilmesi için maddi tazminat isteyen
eşin mutlaka maddi bir zararı olması gerektiği ve bu maddi zararın dava
dosyasında kanıtlanmış olmasının lüzumlu olduğu belirtilmiştir. Muhalif
üye, kararına gerekçe olarak, maddi tazminat istenilen davalı kadının; ev
hanımı statüsünde, herhangi bir malvarlığı ve geliri bulunmayan, üstelik
ailesinin yardımı ile geçinen bir kişi olduğunu, maddi tazminat istenilen
kadının maddi anlamda katkısı istenilecek bir kişi olmayıp, aksine başkalarının yardımına muhtaç bir kişi olduğunu, kadının varlığı ile yokluğu
karşılaştırıldığında maddi tazminat isteyen kocanın bir zararının değil,
boşanma sebebiyle elde ettiği bir menfaatinin olacağını kaleme almıştır.
38 KIRMIZI, Boşanmanın Sonuçlarından Maddi ve Manevi Tazminat, s.25, 26.
39 h t t p : / / w w w . k a r a r e v i . c o m / k a r a r s / 1 1 7 2 4 5 _ y a r g i t a y - 2 - h u k u k - d a i r e s i - e 2006-20936-k-2006-18363#.VD_0FOkcSUk Er. T: 16.10.2014.
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Yargıtay’ın benzeri kararlarında da benzer muhalefet gerekçeleri verilmiştir. Kanaatimizce, maddi tazminat, adından da anlaşılacağı üzere maddi
bir zararın tazminini gerektirmelidir. İlaveten, sadece bir maddi zararın
varlığı da yeterli olmamalı, maddi zararın, boşanma ile nedensellik taşıyıp taşımadığına da bakılmalıdır. Bu nedenle, sadece kusur unsurunun
araştırılması ile yetinilmemeli, boşanmanın gerçekleştiği her olayda, otomatik bir şekilde mevcut ya da beklenen menfaatlerin zedelendiği sonucuna ulaşılmamalıdır. Bir diğer anlatımla, öncelikle mevcut ya da beklenen
menfaatlerin zedelendiği kanıtlanmalı, bu zedelenme neticesinde somut
ve gerçek anlamda maddi bir zarar doğmakta ise, talebi durumunda, kusursuz ya da daha az seviyedeki kusurlu eş lehine maddi tazminata hükmedilmelidir.
a) Kişilik Hakkının Saldırıya Uğraması Koşulu
Eşleri boşanmaya götüren boşanma sebepleri, genellikle, eşlerin kişilik haklarına da zarar vererek, onların üzülmesine ve sonuç olarak da
onların acı ve ıstırap çekmesine neden olur40.
Boşanmadaki manevi tazminat, maddi bir zararın giderilmesini amaçlamamakta, kişilik hakları saldırıya uğrayan tarafın, başka bir anlatımla
manevi açıdan zarara maruz kalan eşin zararının, parasal bir katkı ile bir
nebze olsun telafisini hedeflemektedir. Kuşkusuz ki, manevi zararın, parasal bir katkı ile giderilemeyeceği ya da tümü ile ortadan kaldırılamayacağı açık ise de, kişilik hakları zedelenen taraf, bir ölçüde de olsa tatmin
edilmekte, bu şekilde manevi zararları hafifletilmeye çalışılmaktadır. Eski
MK’da bosanmaya neden olaylar nedeniyle kişilik hakları ağır biçimde zarara uğrayan kusursuz eşin, manevi tazminat olarak belirli bir meblağın
verilmesini isteyebileceği kaleme alınmıştır. Yeni TMK’da ise boşanmaya
sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan tarafın, kusurlu olan diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir para
ödenmesini isteyebileceği hükme bağlanmıştır. Söz konusu iki hüküm
arasındaki en önemli fark, Eski MK döneminde manevi tazminat talep
edilebilmesi için talep sahibinin kusurunun bulunmamasının gerekli görülmesi ve kişilik haklarının ağır biçimde zarara uğramış olmasıdır. TMK
174/2’de ise kişilik hakkının ağır şekilde zarara uğraması yerine, kişilik
hakkının saldırıya uğraması yeterli kabul edilmiş, ayrıca tazminat talep
edebilmek için kusursuz olma şartı da kaldırılmıştır. Buna göre, kusursuz ya da daha az kusurlu olan eş, kişilik haklarının saldırıya uğraması
halinde, kusurlu olan diğer taraftan uygun bir miktarda manevi tazminat
ödenmesini talep edebilecektir. Hükümde, kişilik haklarının saldırıya uğ40 GÜNEŞLİOĞLU, Boşanma ve Boşanmanın Hukuki Sonuçları, s. 57.
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raması kavramına herhangi bir açıklık getirilmemiştir. Bu nedenle, talep
sahibinin kişilik haklarına saldırılıp saldırılmadığı her bir somut olaya
göre ayrı ayrı değerlendirilecektir. Bu kapsamda, eşini aldatan, eşini döven, şiddet uygulayan, ona hakaret eden, eşinden iğrendiğini, tiksindiğini
söyleyen eş aleyhinde diğer şartların da gerçekleşmesine bağlı olarak manevi tazminata hükmedilmesi söz konusu olabilecektir. Yargıtay, eviyle,
eşiyle ve çocuklarıyla ilgilenmeyen ve evi terk eden eşin bu davranışını,
kadının kişisel haklarına saldırı olarak kabul etmiş ve manevi tazminata
hükmedilmesi gerektiğini belirtmiştir41.
Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta; tazminat istenen tarafın eylemlerinin manevi zararı meydana getirmesidir42. Bir diğer anlatımla, manevi zarara, eşin yakınları, anne ya da babası veya başka bir akrabasının davranışları ya da sözleri neden olmuş ise TMK 174/2’ye isnadla
manevi tazminat talebinde bulunulamayacaktır.
B- Maddi ve Manevi Tazminata Hükmedilirken Tarafların Mali Gücünün Değerlendirilmesi Gerekliliği:
Tazminatın yanlızca alacaklı tarafının değil, borçlu tarafının da olduğu
düşünülür ise, tazminat miktarı belirlenirken, tarafların mali durumlarının birlikte değerlendirilmesi gerektiği düşünülecektir. “Uygulamada tarafların sosyal ve ekonomik durum araştırması, taraflar belediye mücavir
alanı içerisinde oturmakta iseler Cumhuriyet Başsavcılığı kanalı ile emniyet müdürlüğüne bağlı polis memurları tarafından, taraflar kırsal alanda
oturmakta iseler Cumhuriyet Başsavcılığı kanalı ile jandarma komutanlığına bağlı jandarmalar tarafından yapılmaktadır. Tarafların sosyal ve
ekonomik durumlarının tespitinde tarafların sunmuş oldukları delillerde
[deliller de] değerlendirilir. Gerektiğinde resmi ve özel kurum ve kuruluşlara yazı yazılarak tarafların sosyal ve ekonomik durumlarını tespit
eder. Aksi takdirde noksan araştırma söz konusu olur43.” Gerek maddi ve
gerekse de maddi tazminatta, “uygun bir miktar” içeriğindeki tanımlama
ile, tazminatın makul olması gerektiğine açıklık getirilmiştir. Tazminat,
hiçbir şekilde zenginleşme aracı olamayacağı gibi, tazminat, kişinin evli
olduğu dönemdeki aynı standartı sağlamasına da hizmet etmemektedir.
Uygulamada, maddi ve manevi tazminat istemlerinde, tarafların evlilik süreleri, yaşları, eğitim durumları, sosyal ve ekonomik konumları, çocuklarının olup olmadığı, tarafların yeniden evlenme olasılıkları, kusurlarının
ağırlığı ve benzeri faktörlere bağlı olarak tazminat miktarı değişkenlik
41 GÜNEŞLİOĞLU, Boşanma ve Boşanmanın Hukuki Sonuçları, s. 59.
42 KIRMIZI, Boşanmanın Sonuçlarından Maddi ve Manevi Tazminat, s. 71.
43 RUHİ, Yargıtay İçtihatlarıyla Nafaka Hukuku, s. 50.
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göstermektedir. Hakim, maddi zararı takdir ederken, bu zararların mümkün olduğunca somut verilerle ispatlanmış olması gerekliliğini aramalı,
manevi zararda ise kişilik haklarının saldırıya uğrayıp uğramadığına ve
bu saldırının boşanmaya yol açan davranışlar ile illiyet rabıtası olup olmadığını araştırmalıdır.
Bu başlık altında, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunan tarafın lehine aynı zamanda yoksulluk nafakasına da hükmedilmiş olması
durumunda tazminat ya da yoksulluk nafakası tutarında bir indirime gidilip gidilmeyeceği, başka bir anlatımla hükmedilen tazminat ile yoksulluk nafakası arasında bir bağlantı kurulup kurulamayacağı sorusunun
da cevaplandırılması zorunludur. Giriş bölümünde de değindiğimiz gibi,
TMK.’nın 174’üncü maddesinde düzenlenen maddi ve manevi tazminat
hükümleri ile TMK.’nın 175’inci maddesinde ifadesini bulan yoksulluk
nafakası hükmü birbirinden ayrı ve bağımsız hükümlerdir.
Kural olarak maddi ve manevi tazminat talepleri ile yoksulluk nafakasının birlikte talep edilmesine herhangi bir engel yoktur44. Nitekim, YHGK.’nın 2009 tarihinde verdiği bir kararında da45, bu konu incelenmiş,
maddi ve manevi tazminatların hukuksal dayanağı ile yoksulluk nafakasının hukuksal dayanağının birbirinden farklı olduğu, birinin diğerinin
yerine ikame edilemeyeceği ve birini alanın diğerini alamayacağının ileri sürülemeyeceği hükme bağlanmıştır. Bu noktada, kanun koyucunun
TMK’nın 175’inci maddesinde öngördüğü amacın boşanma yüzünden
yoksulluğa düşecek olan daha az kusurlu ve/veya hiç kusuru olmayan
eşe, mali yönden destek verilmesi olduğu, ancak hükmedilen tazminat
tutarlarının yüksek olması olasılığında, yoksulluk koşulunun ortadan
kalkacağı, bu bağlamda da koşulları gerçekleşmeyen yoksulluk nafakasına hükmedilmemesi gerektiği de ileri sürülebilecektir46. Bu konu kapsamında Yargıtay üyeleri arasında da görüş birliği sağlanamamış, bazı kararlarda çoğunluk görüşüne iştirak etmeyen üyeler, kararlara, muhalafet
şerhlerini dercetmişlerdir. Bu doğrultuda; YHGK.’nın 2007 tarihli kara44 Azra Arkan SERİM, “Yoksulluk Nafakası”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Mecbuası, C. 65, 2007, http://www.iudergi.com/tr/index.php/hukukmecmua/article/
view/3785, Er. T.: 12.09.2014, s. 300.
45 HGK’nın 25.11.2009 tarihli, 2009/2-500 E., 2009/557 K. sayılı kararı. Bkz: http://www.
hukuk.co/forums/topic/14222/maddi-ve-manevi-tazminat-nafaka, Er. T: 22.09.2014.
46 SERİM’e göre, “Maddi tazminata hükmedildiği takdirde, hükmedilen tazminat, eşin
yoksulluğa düşmesini engelliyorsa, burada artık yoksulluk nafakasına hükmetmek için
gerekli “yoksulluk şartı” gerçekleşmemiş olacaktır. Bunun yanısıra, “beklenen menfaat”
kapsamındaki tazminatın, geleceğe ait nafaka menfaatlerini kapsayabileceği ve bu talep
için yoksulluğa düşme şartının da aranmadığı unutulmamalıdır.” SERİM, Yoksulluk
Nafakası, s. 300.
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rında47, lehine 150 milyar TL maddi, 150 milyar TL de manevi tazminat
hükmedilen kişinin yoksulluk nafakasına hak kazanıp kazanmayacağı
konusu incelenmiştir. Karara konu somut olayda davacı kadın; davalının
sadakatsizce bir yaşam sürdüğünü, başka bir kadınla karı koca hayatı
yaşadığını, hatta bu yaşamdan bir çocuğunun olduğunu, uzun zamandır
davalı ile ayrı yaşadıklarını, bu nedenlerle evlilik birliğinin temelinden
sarsıldığını ileri sürerek tarafların boşanmalarını, davalı kocanın fabrikası, arsası, evleri ve arabalarının olduğunu, toplam servetinin 30 trilyon
TL’yi geçtiğini iddia ederek, 5 trilyon TL. maddi, 5 trilyon TL. manevi tazminat ile aylık 5 milyar TL. yoksulluk nafakasına hükmedilmesini talep
ve dava etmiştir. Mahkeme’ce, davalının başka bir kadınla yaşadığı, bir de
çocuğunun bulunduğu, bu nedenle tam kusurlu olduğu anlaşıldığından
tarafların boşanmalarına, davacı kadının kişilik haklarının ağır şekilde
ihlal edilmiş olması, yaşı itibariyle ikinci evlilik yapma şansının çok azalmış bulunması dikkate alınarak; kadın lehine 150 milyar TL. maddi, 150
milyar TL. de manevi tazminata hükmedilmiştir.
Hükmün yoksulluk nafakası yönünden temyizi üzerine, Yargıtay Özel
Dairesi48 kadın yararına uygun bir yoksulluk nafakası hükmedilmesi gerektiğini kaleme almıştır. Mahkeme’ce önceki kararda direnilmesi üzerine, konu YHGK.’ya intikal etmiş, YHGK., bu suretle, kararında “maddi ve
manevi tazminat” kurumu ile “yoksulluk nafakası kurumlarını” da karşılaştırmalı olarak ele almıştır. YHGK., 2007 tarihli anılan Kararı’nda,
“maddi ve manevi tazminatların hukuksal dayanağı ile yoksulluk nafakasının hukuksal dayanaklarının birbirinden farklı olduğunu, birinin diğerinin yerine ikame edilemeyeceğini ve birini alanın diğerini alamayacağının ileri sürülmesinin yasal mevzuat karşısında mümkün görülmediğini” kaleme almıştır. Kararda, “yoksulluk durumunun günün ekonomik
koşulları ile birlikte, tarafların sosyal ve ekonomik durumları ve yaşam
tarzları değerlendirilerek takdir edilmesinin lüzumlu olduğu, yoksulluk
nafakasının ahlaki ve sosyal düşüncelere dayandığı, bilimsel öğretide de;
evlilik birliğinde eşler arasında geçerli olan dayanışma ve yardımlaşma
yükümlülüğünün, nafaka kurumu ile; evlilik birliğinin sona ermesinden
sonra kısmen devamının arzulandığı” noktasına da değinilmiştir. Bu suretle, somut olayı değerlendiren YHGK., “davacının asgari ücret düzeyinde
geliri olduğu, kadının kocaya ait evde oturması nedeniyle, kocanın her an
onu evden çıkarabileceği, tarafların gelirleri arasında anormal sayılacak
47 Yargıtay HGK’nın 16.05.2007 tarihli, 2007/2-275 E., 2007/275 K. sayılı kararı. Bkz:
http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=3287, Er. T.:
22.09.2014.
48 Yargıtay 2. HD.’nin 17.04.2006 tarihli, 2005/21283 E., 2006/6034 K. sayılı kararı. Bkz:
http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=3287, Er. T: 22.09.2014.
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bir farkın bulunduğu ve davacıya bağlanan yaşlılık aylığının davalıyı yoksulluktan kurtarmasının mümkün olmadığı” gerekçeleri ile kadın yararına yoksulluk nafakası verilmesi gerektiği sonucuna ulaşmıştır.
Buna karşın, karara muhalif Yargıtay üyesi, kadın lehine hükmedilen
maddi ve manevi tazminatların miktarı karşısında, kadının yoksulluğa
düşmeyeceğini ve yoksulluk nafakası takdirinin isabetli olmadığını açıklamıştır. Üye hakim muhalefet gerekçesinde; “yoksulluk nafakası isteyen
taraf lehine maddi tazminata hükmedilmişse, bu tazminat hesaplanırken, kaybedilen nafaka menfaatinin nazara alınacağını, dolayısıyla, lehine
maddi tazminat hükmedilen kimse için artık yoksulluğa düşme şartı gerçekleşemeyeceğini ve yoksulluk nafakasına hükmedilmemesi gerektiğini”
belirtmiştir. Muhalif üye; “maddi tazminatın maddi koşulları arasında
yer alan zarar unsurunun kocanın desteğini yitirmekten dolayı hem var
olan, hem de beklenen yararları kapsadığını, yoksulluk nafakasının ise
var olan yararlardan sadece zorunlu gereksinimleri içerdiğini, yoksulluk
nafakasının kadının zorunlu gereksinimlerini karşılamak için olup, onun
evli olduğu zamanki hayat seviyesini sürdürmesini temin için olmadığını”
açıklamıştır.
Devamla, eski eşin, boşandığı eşine aynı hayatı/alıştığı hayatı yaşatmak
zorunda kalması durumunda, yeniden evlenen kocanın iki eşli duruma
geleceğini de ifade etmiştir. Kanaatimizce, lehine maddi-manevi tazminat
hükmedilen kişinin, yoksulluk nafakası alamayacağına ilişkin herhangi
bir yasal düzenleme bulunmadığı gerçeği karşısında, “maddi tazminatın
maddi koşulları arasında yer alan zarar unsurunun, kocanın desteğini yitirmekten dolayı hem var olan, hem de beklenen yararları kapsadığı, yoksulluk nafakasının ise var olan yararlardan sadece zorunlu gereksinimleri
içerdiği, dolayısıyla maddi tazminatın içerisinde yoksulluk nafakasının
da bulunduğu” yönündeki muhalefet gerekçesine katılma olanağı bulunmamaktadır. Bununla birlikte, somut olayda olduğu üzere, lehe hükmedilen tazminat tutarlarının “fahiş” ya da olağan hayat kaideleri uyarınca
“yüksek” olması durumunda, TMK.’nın 175’inci maddesinde kaleme alınan “yoksulluk” koşulunun gerçekleşmeyeceği de göz ardı edilmemelidir.
Dolayısıyla, her bir somut durumun özelliği nazara alınarak, salt usuli
düzenlemeler ile bağlı kalınmaksızın, “yoksulluk unsuru” ile “tazminat
hükümlerinin” bağlantısının değerlendirilmesi gerektiğini söylemek yerinde olacaktır.
SONUÇ
Yukarıda detaylıca incelediğimiz üzere, TMK’nın 174. maddesi uyarınca, mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen ku-
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sursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddî tazminat isteyebilecektir. Yine, boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf da, kusurlu olan diğer taraftan manevî
tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilme hakkına
sahiptir. Maddi ve manevi tazminat; talep sahibinin kadın ya da erkek olmasına bakılmaksızın, çok yerinde olarak, her iki cins için de düzenlenen
bir hüküm olmakla birlikte, bu hükmün özellikle kadının yararına hizmet
ettiği düşünülmektedir. Buna karşın, her boşanma durumunda, maddi ve
manevi tazminata hükmedilmemekte, yasal koşulların gerçekleşmesine
ve talebe bağlı olarak, tazminat değerlendirmesi yapılmaktadır. Yargıtay
uygulamaları gereğince, boşanmadaki tazminat değerlendirmelerinde, tarafların ekonomik ve sosyal durumlarının, yaşlarının, evlilik sürelerinin,
evlilik boyunca ve boşanma sonrası yaşam düzeylerinin hep birlikte değerlendirilmesi de gerekmektedir.
Kanun koyucu maddi ve manevi tazminat hükümlerini düzenlemiş olmakla birlikte, bu hükümler birtakım eksiklikleri ve soruları da beraberinde getirmiştir. Herşeyden önce, tazminat değerlendirmesinin temel
kriterleri arasında olan kusur unsurunun kime ve neye göre belirleneceği
sorusu akla gelmektedir. Tarafların eşit ölçüde kusurlu olmasu durumunda tazminat ödemesinin yapılıp yapılmayacağı da yasada netlik kazanmamıştır. Ayrıca, kişilik haklarının saldırıya uğraması ve/veya mevcut
ya da beklenen menfaat kavramlarından nelerin anlaşılması gerektiği de
açık değildir. Yine, bu değerlendirmeyi kim, hangi kriterlere ve koşullara
bağlı olarak yapacaktır, bu konuda da bir belirlilik yoktur. Maddi tazminat değerlendirmesi yapılırken, maddi açıdan mutlaka bir zarar olması
da aranmalı mıdır? Keza, taraflardan biri lehine yoksulluk nafakasına
hükmedilmesi ve bu nafaka tutarının da asgari ücrete kıyasla oldukça
yüksek olması, bu bağlamda da, tazminat alacaklısının; eğitim-gıda-barınma-sağlık vb. zorunlu ihtiyaçlarını karşılama düzeyine erişmesi halinde, yoksulluk nafakası alacaklısı yararına, yoksulluk nafakası dışında ve
bu tutarlardan ayrı olarak maddi ve manevi tazminata hükmedilip hükmedilmeyeceği de tartışmalara açık olmaktadır. İlaveten, kişilik haklarının saldırıya uğramasından ne anlaşılmalıdır? Görüleceği üzere, maddi
ve manevi tazminat hükümlerinde bazı noksanlıklar, kuşkular ve yoruma
açık konular bulunmaktadır. Bu nedenle, maddi ve manevi tazminat hükümlerinin konuluş amaçları da değerlendirilmek suretiyle, mevcut yasal
düzenlemelerde günümüz koşulları çerçevesinde yeniden düzenlemeler
yapılması faydalı olabilecektir. Yeni bir düzenleme yapılacak olması durumunda, özellikle kırsal kesimlerde yaşayan imam nikahlı eşler ya da
resmi nikah olmaksızın, uzun süre fiili birliktelik yaşayan kişiler için de
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hakkaniyetli bir düzenleme getirilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Son
dönemlerde birçok boşanmanın gerçekleştiği de nazara alınırsa maddi ve
manevi tazminat hükümlerinin detaylıca değerlendirilmesi zorunluluğu
da ayrı bir önem kazanmaktadır.
Bu kapsamda, tüm ilgili ve yetkili kurumlar işbirliği içinde bir arada
hareket etmeli, uygulamada yaşanan sıkıntılar ve hayatın gerçekleri de
nazara alınmak suretiyle, etkili ve yoruma açık olmayan hükümler kaleme alınmalıdır. Aksi takdirde, maddi ve manevi tazminat hükümlerine
dair soru ve yorumlar önlenemeyecek, keza uygulamadaki farklılıklar da
güncelliğini korumaya devam edecektir.
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LİMİTED ŞİRKETLERDE ONLİNE MÜDÜRLER
KURULU TOPLANTISI YAPABİLMEK İÇİN
UYULMASI GEREKEN ESASLAR1
Soner ALTAŞ2
I. GİRİŞ
Bilindiği üzere, limited şirketler müdürler tarafından yönetilir ve temsil olunur. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu3(TTK)4 müdürlerin birden
fazla olmaları durumunda, onların bir kurul olduğunu belirterek anonim
şirketteki yönetim kuruluna özgü bir işleyiş kuralını hükme bağlamıştır. Buna göre, limited şirketin birden fazla müdürü bulunduğu takdirde, bunlar müdürler kurulunu teşkil eder ve müdürlerden biri, şirketin
ortağı olup olmadığına bakılmaksızın, genel kurul tarafından “müdürler
kurulu başkanı” olarak atanır (TTK, m.624/f.1). TTK’da müdürler kurulu toplantılarının online yapılmasına da imkan sağlanmıştır. Kanunun
1527. maddesine göre, müdürler kurulu toplantısı tamamen elektronik
ortamda yapılabileceği gibi, bazı müdürlerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım müdürlerin elektronik ortamda katılması
yoluyla da icra edilebilir. Ancak, bunu temin için, her şeyden önce, bu
hususun şirket sözleşmesinde düzenlenmiş olması gerekmektedir (TTK,
m.1527/f.1).
TTK, elektronik ortam üzerinden yapılacak müdürler kurulu toplantılarında oyun gerçek sahibi tarafından kullanılmasına ve uygulamaya ilişkin kuralların Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir
Tebliğle düzenleneceğini öngörmüştür (TTK, m.1527/f.6). Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı da bu yetkiye istinaden elektronik ortamda yapılacak
müdürler kurulu toplantılarına ilişkin usul ve esasları “Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ5 (EOYKT)” ile düzenlemiştir.
İşte bu çalışmamızda müdürler kurulu bulunan ve de müdürler kurulu
toplantılarını elektronik ortamda yapmak isteyen limited şirketlere yol
1
2
3
4
5

Bu çalışmada belirtilen görüşler yazarına ait olup, çalıştığı Kurumunu bağlamaz.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi
14 Şubat 2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Çalışmamızda, 13 Ocak 2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu için TTK kısaltması kullanılmıştır.
29 Ağustos 2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
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göstermesi bakımından bu konuda uyulması gereken usul ve esaslar üzerinde durulacaktır.
2. ONLİNE MÜDÜRLER KURULU TOPLANTISI İÇİN ŞİRKET SÖZLEŞMESİNE HÜKÜM KONULMASI
TTK’nın 1527. maddesi uyarınca müdürler kurulu toplantısına elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sistemini uygulayacak limited
şirketlerin sözleşmesinde aşağıda belirtilen hükmün yer alması zorunludur(EOYKT, m.6):
“Şirketin müdürler kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca
elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim
Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar
Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara
elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak
Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden
veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili
mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede
kullanabilmesi sağlanır.”
3. ONLİNE MÜDÜRLER KURULU ÖNCESİNDE YERİNE GETİRİLECEK HUSUSLAR
Limited şirketlerde müdürler kurulu toplantılarına isteyen müdürler
Elektronik Toplantı Sistemi6 (ETS) aracılığıyla elektronik ortamda katılabilirler. Müdürlerden herhangi birisinin toplantıya fiziken katılacağını
beyan etmemesi halinde toplantı tamamen elektronik ortamda da yapılabilir(EOYKT, m.5).
Limited şirketler, bu amaçla kurup işletecekleri Elektronik Toplantı Sistemine ilişkin üstlenmiş oldukları her türlü işlemi ve yükümlülüğü
yerine getirmek amacıyla destek hizmeti alımı da yapabilirler (EOYKT,
m.13).
Müdürler kurulu toplantılarına elektronik ortamda katılmaya imkan
tanıyan limited şirketlerde, toplantı çağrıları ilgili düzenlemeleri uyarınca
6

Elektronik Toplantı Sistemi: anonim şirketlerde yönetim kurulu toplantılarına
elektronik ortamda katılmayı, öneride bulunmayı, görüş açıklamayı ve oy vermeyi
teminen 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesinin
üçüncü fıkrası uyarınca şirketlerin kuracakları veya bu konuda hizmet alımı
yapabilecekleri bilişim sistemini ifade eder(EOYKT, m.4/ç).
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yapılır. Çağrı ile birlikte elektronik ortamda toplantıya katılma ve oy kullanmaya ilişkin bilgi ve belgeler şirketin internet sitesinde erişime hazır
bulundurulur(EOYKT, m.9/f.1).
Toplantıya katılma hakkı bulunan müdürler, şirketin internet sitesinde hazır bulundurulacak elektronik ortamda toplantıya katılma talepnamesini, toplantı tarihinden bir gün öncesine kadar güvenli elektronik
imza ile imzalayarak şirketin Kayıtlı Elektronik Posta7 (KEP) hesabına
iletirler(EOYKT, m.9/f.2).
Şirket, iletilen bu talepleri aldıktan sonra talepte bulunan kişinin toplantı anında Elektronik Toplantı Sistemine erişmesi için gerekli tanımlamaları yapar ve hak sahibinin KEP hesabına bu durumu bildirir(EOYKT,
m.9/f.3).
Dileyen limited şirketler, müdürler kurulu toplantılarına ilişkin olarak yukarıda belirtilen usuli işlemlerden farklı esaslar da belirleyebilirler.
Bunun için şirket müdürler kurulunun bu yönde karar alması zorunludur(EOYKT, m.9/f.4).
4. ONLİNE MÜDÜRLER KURULU TOPLANTISINA KATILIM, GÖRÜŞ BİLDİRME VE OY VERME
Elektronik Toplantı Sistemi, toplantıya elektronik ortamda katılmayı
beyan eden müdürlerin girebilmesi için toplantı çağrısında belirtilen gün
ve saatten bir saat önce erişime açılır. Elektronik Toplantı Sisteminin
açılması ile birlikte toplantıya elektronik ortamda katılmayı beyan eden
hak sahipleri güvenli elektronik imzalarıyla sisteme giriş yaparlar(EOYKT, m.10/f.1).
Hak sahibi müdür, elektronik ortamda katıldığı toplantıda ilgili gündeme ilişkin görüşlerini Elektronik Toplantı Sistemi üzerinden yazılı veya
sesli olarak iletir(EOYKT, m.10/f.2).
Toplantıya elektronik ortamda katılan müdürler, toplantı başkanının
ilgili gündem maddesine ilişkin oylamaya geçildiğini bildirmesinden sonra ilgili gündem maddesini Elektronik Toplantı Sistemi üzerinden oylarlar. Oylama sonucu ve varsa muhalefet beyanları Başkan tarafından toplantı tutanağına ve/veya ilgili karara eklenir(EOYKT, m.10/f.3).

7

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP): 25/08/2011 tarih ve 28036 sayılı Resmî Gazete’de
yayınlanan Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 4
üncü maddesinin (i) bendinde tanımlanan kayıtlı elektronik postayı ifade eder(EOYKT,
m.4/g)
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5. ETS’NİN UYGUNLUĞUNUN YETKİLİ KURULUŞLARA TESPİT
ETTİRİLMESİ ZORUNLULUĞU
Müdürler kurulu toplantısına elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sistemini uygulayacak olan limited şirketler Elektronik Toplantı
Sisteminin Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında
Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ’e uygunluğunu,
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Bilgi Teknolojileri
ve İletişim Kurumu veya bünyesinde asgari CISA8 sertifikası bulunan
personele sahip ve bu alanda denetim yapmaya yetkilendirilmiş şirketlerden birisine tespit ettirmek ve söz konusu kurumlar tarafından düzenlenecek teknik raporu ticaret sicili müdürlüğüne tescil ve ilan ettirmekle
yükümlüdür(EOYKT, m.14/f.1). Teknik raporun aynı işlemler tekrarlanarak iki yılda bir yenilenmesi zorunludur. Ancak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı gerekli gördüğü hallerde bu teknik raporun daha kısa bir sürede
de alınmasını isteyebilir(EOYKT, m.14/f.3).
Yukarıda sayılan kurumlar tarafından düzenlenecek Teknik raporda,
Elektronik Toplantı Sistemi’nin asgari olarak;
a) ISO 27001’e uygun bir bilgi güvenliği ve kişisel verilerin korunması
alt yapısına sahip olduğu,
b) Güvenli elektronik imza oluşturma ve doğrulama uygulamalarının,
5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na ve ikincil düzenlemelerle belirlenen standartlara uygun olduğu,
c) 5070 sayılı Kanun ve ikincil düzenlemelerle belirlenen standart ve
kriterlere uygun olarak verilerin uzun dönemli arşivlenmesine imkan tanıdığı,
ç) Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından ve diğer destek hizmeti veren şirketler tarafından oluşturulan platform veya bilişim sisteminin MERSİS9’e
ve ilgili diğer veri tabanlarına entegrasyonu sağlayacak yeterlikte olduğu,
şirketlerin kendilerinin kurdukları bilişim sisteminin ise tescili gerekli
belgeleri bu veri tabanlarına iletebilecek nitelikte olduğu,
gibi hususların tespitini içermesi gerekir(EOYKT, m.14/f.4).
8
9

CISA (Certified Information Systems Auditor): Bilgi sistemleri denetçi sertifikasını ifade
eder(EOYKT, m.4/b).
Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS): Ticaret sicili işlemlerinin elektronik ortamda
yürütüldüğü, ticaret sicili kayıtları ile tescil ve ilan edilmesi gereken içeriklerin düzenli
olarak depolandığı ve elektronik ortamda sunulduğu merkezi ortak veri tabanını da
içeren, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan ve yönetilen uygulamayı
ifade eder(EOYKT, m.4/h).
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Limited şirketler, Elektronik Toplantı Sistemine ilişkin üstlenmiş
oldukları her türlü işlemi ve yükümlülüğü yerine getirmek amacıyla bu
alanda ihtisaslaşmış şirketlerden destek hizmeti alımı da yapabilirler
(EOYKT, m.13). Limited şirketlere Elektronik Toplantı Sistemi hizmetini
sağlayacak olan bu şirketler de sağladıkları sistemin Ticaret Şirketlerinde
Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak
Kurullar Hakkında Tebliğ’e uygunluğunu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu veya bünyesinde asgari CISA sertifikası bulunan personele sahip ve bu alanda
denetim yapmaya yetkilendirilmiş şirketlerden birisine tespit ettirmek
zorundadır. Hizmet sağlayıcı şirketler bu teknik raporu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın uygun görüşünü aldıktan sonra kayıtlı bulundukları
ticaret sicili müdürlüğüne tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür(EOYKT,
m.14/f.2). Yükümlülük yerine getirilmeden şirketler destek hizmeti veremez. Teknik raporun aynı işlemler tekrarlanarak iki yılda bir yenilenmesi
zorunludur. Ancak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı gerekli gördüğü hallerde
bu teknik raporun daha kısa bir sürede de alınmasını isteyebilir(EOYKT,
m.14/f.3).
6. ELEKTRONİK MÜDÜRLER KURULU TOPLANTISI KAYITLARINI SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılma ve oy kullanma
sistemini uygulayacak olan limited şirketler Elektronik Toplantı Sisteminde yapılan tüm işlemlere ilişkin kayıtları, toplantıya elektronik ortamda katılan hak sahiplerinin ve temsilcilerinin kimlik bilgilerini, elektronik
ortamda, bunların gizliliğini ve bütünlüğünü sağlayarak on yıl süreyle
saklamakla yükümlüdür(EOYKT, m.11).
7. ÖZET VE SONUÇ
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu birden fazla müdürü bulunan limited
şirketlerde müdürler kurulu toplantılarının fiziki ortam yanında elektronik ortam üzerinden yapılmasına da imkan tanımaktadır. Müdürler
kurulu toplantına elektronik ortamda katılım fizikî katılım ile yanı hukukî sonuçları doğurmaktadır. Müdürler kurulu toplantılarına elektronik
ortam üzerinden katılmaya imkan sağlayacak olan limited şirketlerde bu
hususun şirket sözleşmesinde öngörülmüş olması, bu amaçla da Ticaret
Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda
Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ’de belirtilen hükmün aynen şirket
sözleşmesine aktarılması zorunludur.
Şirket sözleşmesine hüküm konulduktan sonra müdürler kurulu top-
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lantılarına isteyen müdürler Elektronik Toplantı Sistemi aracılığıyla elektronik ortamda katılabilirler. Müdürlerden herhangi birisinin toplantıya
fiziken katılacağını beyan etmemesi halinde toplantı tamamen elektronik
ortamda da yapılabilir. Müdürler kurulu toplantısına elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sistemini uygulayacak olan limited şirketler,
hak sahiplerinin toplantılara elektronik ortamda katılıp, haklarını kullanabilmeleri amacıyla “Elektronik Toplantı Sisteminin TTK ve Ticaret
Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümlerine uygunluğunu tespit
ettirip tescil ve ilan ettirmekle; TTK ve Tebliğ hükümlerine uygun olarak
Elektronik Toplantı Sistemine ilişkin kullanım koşullarını internet sitesinde yayımlamakla; Elektronik Toplantı Sisteminde yaşanabilecek sorunlara ilişkin olarak Tebliğde öngörülen güvenlik kriterlerine ve teknik
özelliklere uygun önlemleri almakla; Elektronik Toplantı Sistemini kendi
kurduğu veya hizmet alımı yaptığı her iki durumda da tescili gerekli olan
kararları MERSİS’e aktarmakla yükümlüdürler. Ayrıca, online müdürler kurulu toplantısına ilişkin kayıtların, toplantıya elektronik ortamda
katılan hak sahiplerinin ve temsilcilerinin kimlik bilgilerinin, elektronik
ortamda on yıl süreyle saklanması gerekmektedir. TTK ile müdürler kurulu toplantılarına elektronik ortamda katılmaya imkan sağlanmasının,
özellikle yabancı sermayeli limited şirketlerde önemli bir sorunu çözüme
kavuşturacağı düşünülmektedir.

Tasarımcıya seçenek özgürlüğü
bırakmayan tasarımlar
Av. Murat ÇETİN
Çalışmanın konusu
Bu çalışmamızda 554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin (EndKHK) “diğer koruma
dışı haller” başlıklı 10. maddesinde düzenlenen “tasarımcıya hiç bir seçenek özgürlüğü bırakmayan tasarımlar” konusu üzerinde duracağız.
Yasak dayanak
EndKHK’nin “diğer koruma dışı haller” başlıklı 10. maddesinin ilk
fıkrasında “Teknik fonksiyonunun gerçekleştirilmesinde, tasarımcıya,
tasarıma ilişkin özellik ve unsurlarda hiç bir seçenek özgürlüğü bırakmayan tasarımlar koruma kapsamı dışındadır” düzenlemesine yer verilmiştir.
“Endüstriyel tasarım” kavramı
Bu hükmün incelemesine geçilmeden önce “endüstriyel tasarım” kavramını açıklamakta fayda var.
Kararname’nin “tanımlar” başlıklı 3 maddesinde “tasarım”, “bir ürünün tümü, veya bir parçasıveya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil,
biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyularıile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütün,” olarak tanımlanmıştır.
Görüldüğü gibi tanımda “endüstriyel” sözcüğüne yer verilmemiştir.
Kararnamde “endüstriyel” sözcüğünün başlık dışında iki yerde kullanıldığı görülmektedir. Birisi 27 maddede “Endüstriyel Tasarımların Uluslar
arası Sınıflandırması”ndan söz edilirken, diğeri de “tanımlar” başlıklı
maddede “ürün”ü tanımlarken. EndKHK “ürün”ü, “bilgisayar programlarıve yarıiletkenlerin topografyaları hariç olmak üzere, endüstriyel yolla
veya elle üretilen herhangi bir nesnenin yanısıra bileşik bir sistem veya
bunu oluşturan parçaları, setler, takımlar, ambalajlar gibi nesneleri,
birden çok nesnenin veya sunuşun birarada algılanabilen bileşimlerini,
grafik semboller ve tipografik karakterler” olarak tanımlamıştır.
Yani koruma kapsamındaki tasarım bir “endüstriyel ürün”ü ifade etmektedir.
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Belirtelim ki, www.tpe.gov.tr adresinden ulaştığımız “Tasarımların
Korunması Hakkında Kanun Taslağı”1nın başlığında “endüstriyel” sözcüğü kullanılmamış ise de içeriğinde yine aynı yerlerde bu sözcüğe yer
verildiği görülmektedir.
Korumanın kapsamı
Bu çalışmamızda her ne kadar koruma dışı hallerden birini ele almış
isek de, konunun daha iyi anlaşılması için öncelikle korumanın kapsamını incelemekte fayda var.
Bir tasarımın EndKHK kapsamında korunması için 2 şart aranmıştır:
“Yenilik” ve “ayırt edicilik”
Yenilik, tasarımın “başvuru veya rüçhan tarihinden önce dünyanın
herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış” olmasını ifade etmektedir.
Görüldüğü gibi “yenilik”te bakılacak alan tüm dünya, zaman ise başvuru
veya rüçhan tarihidir.
Burda marka korumasından iki noktada farklılık görülmektedir.
Markada ülkesellik prensibi varken, tasarımda dünyanın her hangi bir
yerinde kamuya sunulmuş olmak yeniliği ortadan kaldırmaktadır.
Diğer husus ise, markada” ilk gelen alır” kuralı kabul edilmişken, tasarımda gerçek hak sahipliği esastır.
Marka hukukunda da kullanılan “ayırt edicilik” tasarım mevzuatında belirli kriterlere bağlanmıştır. Kararnameye göre bir tasarımın ayırt
edici özelliğine sahip sayılması için, “bu tasarımın bilgilenmiş kullanıcı
üzerinde yarattığı genel izlenim ile ikinci fıkrada belirtilen herhangi bir
tasarımın böyle bir kullanıcıda yarattığı genel izlenim arasında belirgin
bir farklılık olması” gerekmektedir. 2 fıkrada kıyaslamaya esas alınacak
tasarımın “Başvuru veya rüçhan tarihinde Türkiye’de veya dünyada herhangi bir yerde piyasaya sunulmuş olması” ve “Enstitü tarafından tescilli
bir tasarım olarak yayınlanmış ve ayırt edici nitelik açısından değerlendirilen tasarımın başvuru veya rüçhan tarihinde henüz koruma süresini
doldurmamış olması”şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.
Koruma dışı haller
Bir tasarım “yeni” ve “ayırt edici” nitelikleri haiz olmasına rağmen 2
sebeple koruma dışında tutulabilir.
Birincisi 9 maddede karşılığı bulunan kamu düzeni ve genel ahlaka
aykırı tasarımlardır.
1

http://www.tpe.gov.tr/TurkPatentEnstitusu/getFile?fileId=4D6484ED-0399-4754-BA3D7E4BABB9EF1D
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Diğeri de bu çalışmamızın konusu olan “tasarımcıya seçenek özgürlüğü bırakmayan” tasarımlardır.
EndKHK konuyu “Teknik fonksiyonunun gerçekleştirilmesinde, tasarımcıya, tasarıma ilişkin özellik ve unsurlarda hiç bir seçenek özgürlüğü
bırakmayan tasarımlar koruma kapsamı dışındadır.” Şeklinde düzenlemişken, kanun taslağı “Bir ürünün, sadece teknik fonksiyonunun zorunlu
kıldığı görünüm özellikleri koruma kapsamı dışındadır” şeklinde düzenlemeyi tercih etmiştir.
Şunu belirtelim ki, Fikri ve Sınai Haklar Hukukunda çoklu (kümülatif)
koruma prensibi kabul edilmiştir. Bir ürün (ya da eser) gerekli şartlara
sahipse bir taraftan marka korumasından, diğer taraftan tasarım korumasından yararlanabilir. Aynı şekilde FSEK anlamında “eser” sayılan bir
ürünü tasarım olarak tescil ettirmek ya da fonksiyonları itibariyle patent
ve/ya faydalı model koruması kapsamındaki ürünü aynı zamanda dış görünüşündeki “yeni” ve “ayırt edici” nitelikleri birlikte taşıdığı için tasarım
mevzuatıyla korumak mümkündür.
Çoklu korumanın doğası gereği, bir ürün birden fazla korumadan yararlanacaksa her birinin şartları ayrı ayrı incelenecek, biri hakkında verilen red ya da hükümsüzlük kararından diğeri etkilenmeyecektir. Keza patent/faydalı model belgesi yıllık ücretin ödenmemesi nedeniyle iptal edildiğinde, tasarım tescil belgesi bundan etkilenmeyecektir. Korumalardan
birinin süresinin sona erse bile, diğerinin süresi devam edebilecektir.
Maddede geçen “seçenek özgürlüğü” genellikle üç boyutlu tasarımlarda
söz konusu olabilmektedir. Ancak belirli bir fonksiyonu gerçekleştirmek
üzere yapılmış ürünlerin dış görünüşlerinin de birbirinden çok farklı olması beklenemez: Bir araba lastiğinin yuvarlak olması zorunluluğu gibi.
Burada kanun koyucu bu tür benzerliklerin olabileceğini dikkate alarak
“seçenek özgürlüğü bırakmayan” demek yerine “hiçbir seçenek özgürlüğü
bırakmayan” ibaresini kullanmıştır. Kanun taslağında ise “sadece teknik
fonksiyonlarının zorunlu kıldığı görünüm özellikleri”nden bahsederek, teknik fonksiyonların zorunlu kıldığı görünüme bir takım farklılıklar eklenmek
suretiyle aynı ürünün tasarım olarak tescil edilmesinin mümkün olduğunu
belirtmektedir. Ürünün teknik fonksiyonu için zorunlu bir biçimde üretilmesi gerekiyorsa, bu ürünün tasarımı koruma görmeyecektir.2
Teknik fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için belli şekilde üretilmesi
gereken ürünler üzerinde patent ve faydalı model hakkı dışında bir hak
2

Suluk, Cahit TASARIMCIYA SEÇENEK BIRAKMAYAN TASARIMLARIN HUKUKİ
DURUMU Prof. Dr. ÖMER TEOMAN’a 55. Yaş Günü Armağanı, C.I, Beta, İst. 2002,
s.645-670.
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tanınması, dolaylı olarak ürün üzerinde bir tekelleşmeye neden olup rekabeti sınırlandıracağından mümkün görünmemektedir.3
TRIPS (Fikir Mülkiyeti Haklarının Ticari Niteliklerine İlişkin Anlaşma)
m. 25’te anlaşmaya taraf ülkelerin “korumanın teknik veya işlevsel düşüncelerin zorunlu kıldığı tasarımları kapsamamasını hükme bağlayabilirler”
hükmüne yer verilmiş, olup adı geçen hüküm TRIPS’teki bu hükmün iç
hukuktaki karşılığını oluşturmaktadır.
Parça tasarımlarının hukuki durumu
Maddenin 2 fıkrasındaki parça tasarımları teknik zorunluluğun özel
bir hali olarak karşımıza çıkmaktadır. Fıkrada “Tasarlanan veya tasarımın uygulandığı ürünü, başka bir ürüne mekanik olarak monte edebilmek veya bağlayabilmek için ancak zorunlu biçim ve boyutlarda üretilebilen tasarımlar koruma kapsamı dışındadır” denilmektedir.
Bir ürünün parçası herhangi bir ürün gibi, yeni ve ayırt edici nitelikteyse, madde 3’teki “ürün” tanımına girdiği için korumadan faydalanır, zira
bu maddede ürün, yukarıda da zikredildiği gibi “(…)endüstriyel yolla veya
elle üretilen herhangi bir nesnenin yanısıra bileşik bir sistem veya bunu
oluşturan parçaları, setler, takımlar, ambalajlar gibi nesneleri, birden
çok nesnenin veya sunuşun birarada algılanabilen bileşimlerini(…)” ifade
etmektedir. Ancak ürün parçası madde 10/II’deki nitelikte ise korumadan
yararlanamayacaktır.
Kanun koyucu bu kurala 3 fıkrada istisna getirerek, “Ancak, bu Kanun
Hükmünde Kararnamenin 6. ve 7. maddelerindeki hükümleri karşılamak koşulu ile, farklıveya eşbirimlerden oluşan modüler bir sistemde
bu birimlerin birbirleriyle, sonlu veya sonsuz, çeşitli biçimlerde bağlantıkurmasınısağlayan tasarımlar koruma kapsamına girer” hükmüne yer
vermiştir. Hatırlatmakta yarar var ki 6 ve 7 maddedeki şartlar, “yenilik”
ve “ayırt edicilik”tir.
Bileşik ürünün görünümüne bağımlı olan parça tasarımlarına, görsel
zorunluluk arz eden parça tasarımları denir. Bu tür parça tasarımları,
bileşik ürünün genel görünümüne (tasarımına) bağımlıdır. Must match
parça tasarımlarının, bileşik ürünün görünümüyle uyum sağlaması için
belli bir biçimde yapılması (tasarlanması) zorunludur. Bu zorunluluk estetik kaygılardan kaynaklanmaktadır. Bir otomobilin kapısı, kaportası ve
çamurluğunun tasarımı, bu tür tasarımlarındandır.4
3
4

ŞEHİRALİ, Dr. Feyzan Hayal TÜRK H KUKUNDA TASARIMLARA YÖNELİK UYGULAMALAR
(Özellikle Tescilsiz Tasarımların Korunma Yolları)
Suluk, age s. 653
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Şüphesiz burada anlattığımız tescil engelleri TPE tarafından dikkate
alınamayacak hususlardır. Tüm bunlar, tıpkı yenilik ve ayırt edicilik
gibi, ancak bir hükümsüzlük davasında tartışılabilir.
“Tasarımın hükümsüzlüğü koruma süresinin devamınca veya hakkın
sona ermesini izleyen beşyıl içinde dava edilir.” (EndKHK m.44/III)
Burada anlattığımız nedenlerle herkes dava açabilir (m.44) Ancak bir
davanın görülebilmesi için gerekli olan dava şartlarından birinin de “hukuki yarar” olduğu unutulmamalıdır. (HMK m. 114/I-h).
Hükümsüzlüğe ilişkin iddialar ancak bir dava veya karşı dava yoluyla
ileri sürülebilir, defi olarak sürülmesi mümkün değildir.

BOŞANMANIN MALİ SONUÇLARINDAN
İŞTİRAK VE YOKSULLUK NAFAKASI
Sıla TUNA1
1.

GİRİŞ

Boşanmanın mali sonuçlarından olan, yani boşanma kararı kesinleştiğinde bağlanacak olan nafaka türleri yoksulluk ve iştirak nafakasıdır.
Yoksulluk nafakası, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu2 madde 175’de
açık bir şekilde düzenlenmiştir. Buna göre;
“Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir.
Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz”.
Maddede görüldüğü üzere yoksulluk nafakası için talep esas olup talep
edecek tarafın kusursuz olması aranmamaktadır.
İştirak Nafakası ise, boşanma sonucunda çocukların velayeti kendisine bırakılmayan eşin, velayet hakkı verilen eşe çocuğun bakım ve eğitim
giderleri karşılığı gücü oranında yapacağı katkıdır3.
2.

YOKSULLUK NAFAKASI

2.a. Koşulları
Yoksulluk nafakasına hükmolunabilmesi için mutlaka boşanmaya
hükmolunması gerekir. Eğer, boşanma davası reddedilmişse yoksulluk
nafakasına hükmolunmaz4.
Talep şarttır. Ancak nafaka talep eden eşin mutlaka “yoksulluk nafakası” deyimini kullanması gerekmez. Uygulamada olduğu gibi “ömür
boyu nafaka”, “sürekli nafaka” şeklindeki isteklerin yoksulluk nafakası
istemi olarak değerlendirilmesi gerekir5.
1
2
3

4
5

İstanbul Barosu Stajyer Avukatlarından.
Bundan sonra TMK olarak yazılacaktır.
ÖZUĞUR, Ali İhsan; Türk Medeni Kanununun Yeni Düzenlemelerine Göre, GerekçeliAçıklamalı- İçtihatlı Nafaka Hukuku, Kanunlar- Milletlerarası SözleşmelerYönetmelikler, Seçkin Yayıncılık, Genişletilmiş güncellenmiş 3. Baskı, Ankara 2004, S.
185 (Not: Bundan sonraki atıflarda kısaca “Nafaka Hukuku” denilecektir.)
Y.2.HD. 03.12.2001 – 15276/17072.
KAÇAK, Nazif ; Açıklamalı – İçtihatlı, Boşanma – Nafaka Mal Rejimleri, Velayet,
Kartal Yayınevi, Hukuk Yayınları Dizisi 14, Son İçtihatlarla 2004, s. 603.
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Ancak her ne kadar “yoksulluk nafakası” deyiminin kullanılması gerekmese de miktar belirli olmalıdır.
Yoksulluk nafakasının üçüncü koşulu, boşanma sonucu, boşanma yüzünden yoksulluk nafakası talep eden eşin yoksul duruma düşmesidir.
Kendisini yoksulluktan kurtaracak derecede mal varlığı veya geliri bulunan eş yoksulluk nafakası talep edemeyecektir6.
Yoksulluk nafakasının dördüncü koşulu, yoksulluk nafakası talep
eden eşin diğer eşe nazaran az kusurlu veya eşit kusurlu bulunması veya
boşanmaya neden olan olaylarda tamamen kusursuz olmasıdır.
Yoksulluk nafakası boşanma davası içinde ve onun devamı sırasında
istenebileceği gibi boşanma davası sonuçlandıktan sonra harcı verilerek
açılmış ayrı bir dava ile de istenebilir7.
2.b. Yetki
4721 Sayılı Medeni Kanun önceki Medeni Kanun’un aksine boşanma
hükmünün kesinleşmesinden sonra açılacak olan nafaka davalarında
veya nafakanın arttırılmasına veya azaltılmasına ilişkin davalarda yetkili
mahkemeyi, nafaka alacaklısının yerleşim yeri mahkemesi olarak öngörmektedir (m.177). Bu hüküm genel yetki kuralının bir istisnasını oluşturmakta olup, zayıfları koruma amacına yöneliktir. 8
2.c. Süresi
Yoksulluk nafakasının 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’ nun 176.
maddesinde belirtilmiştir. Bu nafaka toplu olarak veya irat şeklinde ödenebilir. Ancak uygulamada yoksulluk nafakası genelde irat olarak ödenmektedir. Bu nafaka kanunda açıkça yazdığı hükme göre süresiz olarak
verilir. Anayasa Mahkemesi’ nin son 2 yılda verdiği kararlardan önce yerel
mahkemeler yoksulluk nafakasına kaldırılmasına çok zor hallerde karar
verirlerdi. Bu süresizlik hali suistimal edilmeye başlanmışken son 2 yıl
içerisinde verilen kararlarla hakimlerin bu hususta takdir yetkilerini kullanmalarının önü açılmıştır.
Yoksulluk nafakası nafaka alacaklısı eşin yeniden evlenmesi, taraflardan birinin ölümü halinde kendiliğinden ortadan kalkar. Alacaklı tarafın
evlenme olmadan fiilen evliymiş gibi yaşaması, yoksulluğunun ortadan
6
7
8

ÖZUĞUR, Ali İhsan; Nafaka Hukuku, s. 284.Y.2.HD. 08.03.2002 – 2413/3176.
KAÇAK, Nazif ; Açıklamalı – İçtihatlı, Boşanma – Nafaka Mal Rejimleri, Velayet,
Kartal Yayınevi, Hukuk Yayınları Dizisi 14, Son İçtihatlarla 2004, s. 603.
Akıntürk, Prof. Dr. Turgut; Türk Medeni Hukuku, Yeni Medeni Kanuna Uyarlanmış
Aile Hukuku, Beta Basım A.Ş., İkinci Cilt, Yenilenmiş 8. Bası, Ağustos – 2003, İstanbul,
s. 306.
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kalkması ya da haysiyetsiz hayat sürmesi halinde mahkeme kararı ile
kaldırılabilir. Tarafların maddi durumlarının değişmesi halinde iradın
arttırılması ya da azaltılması da mahkemeden talep edilebilir 9.
2.d. Yoksulluk Nafakasının Artırılması veya Azaltılması
Nafaka alacaklısı, nafaka miktarının yetmediğinden bahisle nafakanın
arttırılması davası açabileceği gibi, nafaka borçlusu da nafaka miktarını
ödeyemeyeceği hallerde nafakanın azaltılması ya da kaldırılması için dava
açabilecektir.
Zira, nafakaya hükmedildiği zaman maddi olarak iyi durumda olan
nafaka borçlusunun ekonomik durumu gün geçtikçe zayıflayabilir, iş hayatında yaşayacağı olumsuzluklar ve çevresel diğer faktörler sonucunda
artık nafakayı ödemekte zorluk çekebilir ya da nafakayı hiç ödeyemeyecek
hale gelebilir10.
Yoksulluk nafakası alacaklısının paranın alım gücü karşısında ihtiyaçlarının artması, hastalık vb. gibi nedenlerle mevcut nafakanın giderlerini
karşılayamaması buna karşın nafaka borçlusunun gelirinde ödeme gücünde artış olmuş ise nafakanın arttırılması istenebilecektir.
Aksine nafaka borçlusunun mali gücü azalır, hastalık vb. nedenlerle
ortadan kalkar, yoksul duruma düşerse yoksulluk nafakasının tamamen
kaldırılması veya azaltılması istenebilir. Nafakanın azaltılması için nafaka borçlusunun mali durumunda önemli ölçüde bir azalmanın meydana
gelmesi gerekir11
Bu gibi haller, Medeni Kanunumuzun 176. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca koruma altına alınmış ve kanun koyucular tarafından “Tarafların
mali durumlarının değişmesi veya hakkaniyeti gerektirdiği hallerde
iradın artırılması veya azaltılmasına karar verilebilir”. Şeklinde bir düzenleme getirilmiştir.
Bu davalarda görevli mahkeme 4787 sayılı kanun 2 ve 4’üncü maddeler gereğince Aile Mahkemesi veya Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu’nca
yapılan belirlemeye uygun Aile Mahkemesi sıfatıyla görevlendirilen Asliye
Hukuk Mahkemesidir.
Boşanma davası devam ederken, boşanma davasının fer’i niteliğinde
9

Çelik, Av. Halil İbrahim; http://www.tugsanyilmaz.av.tr/aile-hukuku-ve-kisiler-hukuku/
bosanma-davasinda-yoksulluk-nafakasi, Temmuz 17, 2013.
10 Arslan, Av. Saynur; “Nafaka Davaları, Nafakanın Kaldırılması / Nafakanın Azaltılması
Davası”, http://www.avukatsaynur.com/nafakanin-kaldirilmasi-nafakanin-azaltilmasidavasi/ , 4 Eylül 2014.
11 ÖZUĞUR, Ali İhsan; Nafaka Hukuku, güncellenmiş 3. Baskı, Ankara 2004, S.291.
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istenen davalarda ise görevli mahkeme boşanma davasına bakan Aile
Mahkemesidir.
2.e. Zamanaşımı
Medeni Kanun’a göre “Evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesinden
doğan dava hakları, boşanma hükmünün kesinleşmesinin üzerinden
bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar” (m.178).
Kanun koyucu bu madde hükmünü düzenlemekle ve bu süreyi kısa
tutmakla boşanan tarafların birbirleriyle uzun vadede karşı karşıya gelmemelerini amaçlamıştır.
3.

YOKSULLUK NAFAKASINDAN FERAGAT

Nafaka şahsa bağlı bir haktır. Bu nedenle önceden vazgeçilmesi yani
feragat edilmesi kesin hüküm oluşturmaz, sonradan ayrı bir dava ile yeniden istenebilir.
Boşanma davası devam ederken öne sürülen feragat beyanı ise yerleşik
içtihatlarla sabit olduğu üzere feragat beyanında bulunan tarafı bağlar.
“Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık, anlaşarak boşanma davasında nafaka isteği olmadığını açıklayan tarafın
bu beyanının, boşanma yüzünden yoksulluğa düşmesi nedeniyle açacağı yoksulluk nafakası davasında kendisini bağlayıp bağlamayacağı
noktasında toplanmaktadır.
Hukuk Genel Kurulunda yapılan görüşmeler sırasında, bir kısım üyelerce, davacının anlaşmalı boşanma davasındaki beyanının boşanma
davası devam ederken istenen tedbir nafakası yönünden hüküm ifade
edeceği, yoksulluk nafakasının boşanmanın kesinleşmesinden sonraki dönüme için olduğu, davacının feragat beyanında açıkça yoksulluk
nafakası ibaresinin bulunmadığı, feragat beyanının davacıyı yoksulluk
nafakası yönünden bağlamayacağı, yerel mahkeme kararının bozulması gerektiği ileri sürülmüş ise de Hukuk Genel Kurulu`nun çoğunluğunca bu görüşe itibar edilmemiştir.
Hukuk Genel Kurulu`nun çoğunluğunca, tarafların boşanma sırasında nihai olarak anlaştıklarını bildirdikleri ve nafaka isteğinden feragat
edildiği, davacının bu beyanında açıkça yoksulluk nafakasından sözedilmemiş ise de kendisini bağlayacağı, anlaşmalı boşanmanın kesinleşmesi ile istenebilecek tek nafakanın çocuklar için iştirak nafakası
olduğu, somut olayda, davacının boşanma yüzünden yoksulluğa düştüğünden bahisle nafaka isteyemeyeceği, yerel mahkeme kararının usul
ve yasaya uygun olduğu benimsenmiş ve bu nedenle direnme kararının
onanması gerekmiştir”12.
12 YARGITAY HUKUK GENEL KURULU, E. 2012/3-836, K. 2013/306, T. 06.03.2013.
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Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2013/2-231, K. 2013/1370, T.
18.9.2013

Davalının Boşanmak İstediğini Ayrıca Davacıdan Aylık Nafaka Talep Ettiğini Bildirdiği - Bu Beyanın Talep Edilen Nafakaların Tedbir
Nafakası Olduğu Açıkça Belirtilmedikçe Boşanmadan Sonraki Yoksulluk Nafakası İsteğini de Kapsadığı:
“Somut uyuşmazlıkta davalı kadın, 10.02.2010 tarihli oturumda
“...boşanmak istiyorum, ayrıca davacıdan aylık 250 TL nafaka talep
ediyorum...” şeklinde beyanda bulunmuş, 03.01.2012 tarihli temyiz dilekçesinde de bu talebinin yoksulluk nafakasına ilişkin olduğunu belirtmiştir. Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve
özellikle davacı vekilinin 03.01.2012 tarihli temyiz dilekçesinde taleplerinin yoksulluk nafakasına ilişkin olduğunu belirtmiş olmasına göre,
Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına
uyulması gerekirken, önceki kararda direnilmesi usulve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır”.
•

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2012/3-836, K. 2013/306,
T.6.3.2013

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASINDA NAFAKA İSTEĞİ OLMADIĞININ AÇIKLANMASI ( Nafaka İsteğinden Feragat Edildiği - Sonrasında
Boşanma Yüzünden Yoksulluğa Düştüğünden Bahisle Nafaka Talep
Edilemeyeceği) :
“Hukuk Genel Kurulunda yapılan görüşmeler sırasında, bir kısım
üyelerce, davacının anlaşmalı boşanma davasındaki beyanının boşanma davası devam ederken istenen tedbir nafakası yönünden hüküm
ifade edeceği, yoksulluk nafakasının boşanmanın kesinleşmesinden
sonraki dönüme için olduğu, davacının feragat beyanında açıkça yoksulluk nafakası ibaresinin bulunmadığı, feragat beyanının davacıyı
yoksulluk nafakası yönünden bağlamayacağı, yerel mahkeme kararının bozulması gerektiği ileri sürülmüş ise de Hukuk Genel Kurulu’nun
çoğunluğunca bu görüşe itibar edilmemiştir.
Hukuk Genel Kurulu’nun çoğunluğunca, tarafların boşanma sırasında nihai olarak anlaştıklarını bildirdikleri ve nafaka isteğinden feragat
edildiği, davacının bu beyanında açıkça yoksulluk nafakasından sözedilmemiş ise de kendisini bağlayacağı, anlaşmalı boşanmanın kesin-
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leşmesi ile istenebilecek tek nafakanın çocuklar için iştirak nafakası
olduğu, somut olayda, davacının boşanma yüzünden yoksulluğa düştüğünden bahisle nafaka isteyemeyeceği, yerel mahkeme kararının usul
ve yasaya uygun olduğu benimsenmiş ve bu nedenle direnme kararının
onanması gerekmiştir”.
• Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, E. 2014/3096 , K. 2014/4000, T.
13.3.2014
Nafaka Alacaklısı Kadının İhtiyaçları İle Nafaka Yükümlüsü Kocanın Gelir Durumu Arasında Bir Oranlama Yaparak Taraflar Arasında
Sağlanan Dengeyi Koruyarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği:
“Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 07.10.1998 tarih ve 2-656-688
sayılı kararında da kabul edildiği gibi yeme, giyinme, barınma, sağlık, ulaşım, kültür (eğitim) gibi bireyin maddi varlığını geliştirmek için
zorunlu ve gerekli görülen harcamaları karşılayacak düzeyde geliri olmayanları yoksul kabul etmek gerekir.
Hakim, yoksulluk nafakasının takdirinde, nafaka alacaklısı kadının
ihtiyaçları ile, nafaka yükümlüsü kocanın gelir durumu arasında bir
oranlama yaparak, taraflar arasında sağlanan dengeyi koruyarak bir
karar vermelidir. Bu verilecek karar da TMK.nun 4.maddesi kapsamında hakkaniyete uygun olmalıdır.
Tarafların sosyal ve ekonomik durumları, nafakanın niteliği, yıllık
ÜFE artış oranı, günün ekonomik koşulları, davacı kadının zorunlu ihtiyaçları, davacı kadına boşanma ilamından sonra babasından dolayı
bağlanan aylık miktarı nazara alındığında mahkemece takdir edilen
nafaka yüksektir. O halde, TMK.nun 4.maddesindeki hakkaniyet ilkesine göre uygun bir nafakaya hükmedilmesi gerekirken, yazılı şekilde
hüküm kurulması doğru görülmemiştir”.
• Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, E. 2013/18210, K. 2013/21830, T.
25.9.2013
Kocanın Eşine Sürekli Fiziksel Şiddet Uyguladığı/Kadının İse Koca
ve Ailesine Asılsız İthamlarda Bulunduğu - Tarafların Eşit Kusurlu
Olduğu/Kadın Yararına Uygun Miktarda Yoksulluk Nafakasına Hükmedileceği ve Koca Lehine Manevi Tazminata Hükmedilemeyeceği:
“1-Mahkemece davalı kadın ağır kusurlu kabul edilerek boşanmaya karar verilmiş ise de; Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden
davacının eşine sürekli fiziksel şiddet uyguladığı, davalının ise kocası
ve ailesine sürekli asılsız ithamlarda bulunup ağır hakaret ettiği anla-
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şılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında boşanmaya neden olan
olaylarda taraflar eşit derecede kusurludur. Hal böyle iken davalının
ağır kusurlu kabul edilmesi doğru değil ise de, davalının davacı ile aynı
oranda kusurlu olduğu gerçekleştiğine göre verilen boşanma kararı bu
sebeple sonucu itibarıyla doğru olup, davalının bu yöne ilişkin temyiz
itirazlarının reddi ile boşanmaya ilişkin hükmün gerekçesinin ( HUMK.
md. 438/ son ) değiştirilmek suretiyle onanmasına karar verilmesi gerekmiş, davacının tüm, davalının ise aşağıdaki bentlerin dışında kalan
sair temyiz itirazları da yerinde görülmemiştir.
2-Davalının boşanmaya neden olan olaylarda ağır kusurlu olduğu
gerçekleşmediğine ve boşanma yüzünden yoksulluğa düşeceği de sabit
olduğuna göre davalı kadın yararına uygun miktarda yoksulluk nafakasına hükmedilmesi gerekirken isteğin reddi doğru görülmemiştir.
3-Boşanmaya neden olan olaylarda taraflar eşit kusurlu olduğu halde davacı lehine Türk Medeni Kanununun 174/2. maddesi gereğince
manevi tazminata hükmolunması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı
gerektirmiştir”.
• Yargıtay 2.Hukuk Dairesi, E. 2010/7938, K. 2011/9201, T.
26.5.2011
Nafaka Yükümlüsünün Kusurunun Aranmayacağı - Boşanma Yüzünden Yoksulluğa Düşecek Taraf Daha Ağır Kusurlu Olmamak Koşuluyla Diğer Taraftan Mali Gücü Oranında Süresiz Olarak Nafaka İsteyebileceği:
“Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz.
( T.M.K. m. 175 ) Toplanan delillerle, boşanmaya sebep olan olaylarda
davalı-davacı kadının daha ağır kusurlu olmadığı, her hangi bir geliri
ve malvarlığının bulunmadığı, boşanma yüzünden yoksulluğa düşeceği
gerçekleşmiştir. O halde, davalı-davacı kadın yararına geçimi için uygun miktarda yoksulluk nafakası takdiri gerekirken isteğin reddi doğru
görülmemiştir”.
5.

İŞTİRAK NAFAKASI

Velayetin kullanılması kendisine verilmeyen eş tarafından, müşterek
çocuğun yetiştirilmesi, korunması, sağlık, bakım ve eğitim giderleri için
eşin mali gücü oranında, velayetin bırakıldığı tarafa ödenen bir nafaka
türüdür.
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Evlilik birliğinden doğan çocukların bakımına, eğitim ve gözetimine
beraberce özen gösterme yükümlülüğü aslında boşanma ile birlikte de
ayrı ayrı devam eden bir yüküm haline dönüşmektedir13.
İştirak nafakası tayin ve takdiri kamu düzeni ile ilgili olduğundan boşanma, ayrılık veya evlenmenin iptali davasına bakan hakim tarafından
kendiliğinden tayin ve takdir edilecektir14.
İştirak nafakasını talep edebilecek kişiler Türk Medeni Kanununun
329.maddesinde sayılmıştır. Buna göre;
• Küçüğe fiilen bakan ana veya baba, diğerine karşı çocuk adına nafaka
davası açabilir.
• Ayırt etme gücüne sahip olmayan küçük için gereken hâllerde nafaka
davası, atanacak kayyım veya vasi tarafından da açılabilir.
• Ayırt etme gücüne sahip olan küçük de nafaka davası açabilir.
5.a. Miktarı
İştirak nafakasının miktarını hakim serbestçe belirler.
“İştirak nafakası miktarı anlaşma ile de belirlenebilir, taraflar nafakanın miktarı, artırma oranı, süresi, hangi ülke parası ile ödeneceği
konusunda serbestçe anlaşabilirler. Ancak, bu anlaşmanın geçerli olması için taraflarca ve hakimce tasdik ettirilmesi gerektiğinden hakim
anlaşmayı özenle belirlemeli, tarafların imzalarını almalı, kendisi de
anlaşmayı tasdik etmeli, hüküm fıkrasına infazı ve anlaşılması mümkün şekilde geçmelidir”15.
Hakim, iştirak nafakasını belirlerken nafaka ödeyecek olan tarafın
mali gücünü, çocuğun ihtiyaçlarını ve çocuk kendisine bırakılmış olan
tarafın ekonomik durumunu göz önünde bulundurmak zorundadır16.
“TMK’nın 182/2. maddesine göre boşanma veya ayrılık vukuunda,
velayet kendisine verilmeyen eş, küçük çocuğun bakım ve eğitim giderlerine “gücü” oranında katılmak zorundadır.
Bu husus kamu düzenine ilişkin olup tarafların iradesine tabi kılınmamıştır. Dolayısı ile anlaşmalı boşanma ile iştirak nafakası istenmemiş olsa bile sonradan bu istem gündeme getirilebilir” 17.
13 Çelik, Av. Halil İbrahim; http://www.tugsanyilmaz.av.tr/aile-hukuku-ve-kisiler-hukuku/
istirak-nafakasi-nedir-hesaplanmasi-sartlari-ve-arttirilmasi-nasildir , Nisan 07, 2014
14 ÖZUĞUR, Ali İhsan; Nafaka Hukuku, güncellenmiş 3. Baskı, Ankara 2004, S.186.
15 Y. 2. HD. 05.03.2002-2403/2892; Y. 2. HD. 03.06.1991- 5998/8653.
16 Akıntürk, Prof. Dr. Turgut; Türk Medeni Hukuku, Yeni Medeni Kanuna Uyarlanmış
Aile Hukuku, Beta Basım A.Ş., İkinci Cilt, Yenilenmiş 8. Bası, Ağustos – 2003, İstanbul,
s. 315.
17 YARGITAY 3.HD. Esas No.2003/1225, Karar No.2003/1222, Karar Tarihi:14.10.2003.
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5.b. Süresi
İştirak nafakası çocuklar ergin oluncaya kadar devam eder. Bu kural
mutlak değildir. Çocuk, edindiği meslek ve sanatı ile kendisini geçindirebiliyorsa veya elde ettiği sanatla, meslekle kendisini geçindirmesi mümkün olabilecek bir durum söz konusu olabilirse, iştirak nafakası yükümlünün istemi üzerine çocuk erginliğe ermeden kesilebilir.
Çocuğun öğretim ve eğitimi erginlikten sonra da nafakanın devamını
gerektiriyorsa, geçindirme yükümlülüğü devam eder18.
5.c. Zamanaşımı
İştirak nafakası çocuk ergin oluncaya kadar her zaman istenebilir.
Eğer davacı ilam veya ilam sayılan belge dışında herhangi bir anlaşma
vb. Gibi bir nedenle nafakaya hak kazanmış olmasına rağmen takip yapmaz, herhangi bir işlem yapmaz, nafaka borçlusunu temerrüde düşürmez
ise nafaka davaları beş yıllık zamanaşımına tabi olduğundan nafaka alacaklısı beş yıldan geriye olan ve tahakkuk eden nafakaları talep edemez.
Beş yıllık zamanaşımı başlangıcı tarihi iştirak nafakası tahakkuk eden
aydır19.
Borç bir senette ikrar edilmiş veya bir hükümle sabit olmuş ise yeni
müddet daima on senedir. Bu husus 6098 sayılı TBK md. 146’da her alacak için konulmuş zamanaşımı süresidir.
İştirak nafakası ile ilgili ilam on yıl geçmeden takibe konulmalı ve on
yıl geçmeden devamlı takip konusu yapılmalıdır.
5.d. İştirak Nafakasının Değiştirilmesi veya Kaldırılması
“Durumun değişmesi halinde, hakim, istem üzerine nafaka miktarını yeniden belirler veya nafakayı kaldırır” (TMK md. 331).
“Hakim, iştirak nafakasının yeniden belirlenmesi için dava açılması
halinde küçüğün değişen ihtiyaçlarına, eğitim durumuna, yaşına, anne
ve babanın artan gelir durumlarına göre nafakayı yeniden belirleyebileceği gibi, çocuğun gelir elde etmesi, anne ve babanın hayat koşulları,
ekonomik güçlerin de değişme azalma ve ortadan kalkma hallerinde
de istem halinde gerekli belirlemeleri yapar veya nafakayı ortadan kaldırır”20.
18 İnal, Nihat; Uygulamada Nafaka Davaları, Yetkin Hukuk Yayınları, Ankara – 1992, s.
209.
19 ÖZUĞUR, Ali İhsan; Nafaka Hukuku, güncellenmiş 3. Baskı, Ankara 2004, S.196.
20 Y. 2. HD. 25.03.2002 – 3551/4244.
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İŞTİRAK NAFAKASINDAN FERAGAT

İştirak nafakası daha önceden de bahsedildiği gibi kamu düzeni ile
ilgili olduğundan ve sürekli olarak doğup işleyen bir hak olduğundan önceden feragati mümkün değildir.
“Boşanma davası sırasında annenin, velayeti altında bulunan küçüğün menfaatine aykırı olarak ve henüz tahakkuk etmemiş (doğmamış
bir alacaktan) iştirak nafakasından feragati geçersizdir. Feragate ilişkin beyanı, küçüğün ergin olacağı tarihe kadar sürecek olan nafakayı
kapsamaz. İştirak nafakası her an doğup işleyen haklardandır”21.
Anlaşmalı boşanma sırasında velayet hakkı kendisine bırakılan eşin, o
zaman iştirak nafakası istememesi sonradan istemesine engel değildir22.
7.

İŞTİRAK NAFAKASINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI

• Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, E. 2012/10453, K. 2012/15529, T. 19.6.2012
Davacı Anlaşmalı Boşanma Sırasında Davalıdan İştirak Nafakası
Talep Etmese de Velayet Hakkı Kendisine Verilen Tarafın Her Zaman
İçin Karşı Taraftan İştirak Nafakası Talep Edebileceği - Tarafların
Ekonomik ve Sosyal Durumları ve Çocukların İhtiyaçları Gözetilerek
Uygun Bir Nafakaya Hükmedilmesi Gerektiği:
“Davada, yukarıda belirtilen hükümler gereğince; müşterek çocuklar için iştirak nafakasına hükmedilmesi istenilmektedir.
Somut olayda, her ne kadar, davacı baba anlaşmalı boşanma sırasında davalıdan iştirak nafakası talep etmemiş ise de, doğmamış
bulunan bir haktan feragat mümkün olmadığından, velayet hakkı kendisine verilen taraf her zaman için karşı taraftan iştirak nafakası talep
edebilecektir.
Öyle ise mahkemece, bu ilke ve esaslar gözetilerek, tarafların ekonomik ve sosyal durumları ve çocukların ihtiyaçları gözetilerek, uygun
bir nafakaya hükmedilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme sonucu
yazılı şekilde hüküm tesisi bozmayı gerektirmiştir”.
• Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, E. 2011/9390, K. 2011/15179, T. 11.10.2011
Davalı Baba Karşılık Davasıyla Yanında Bulunan Çocuklar Yönünden Talep Etmiş İse de İştirak Nafakası Ancak Kendisine Velayet Hakkı Verilen Kişiye Ödeneceği - Velayet Hakkı Davacı Annede Olduğuna
Göre Davalı Babanın Karşı Taraftan İştirak Nafakası Talep Edemeyeceği:
“Karşılık dava yönünden ise; davalı ( karşılık davacı) baba, karşılık
davasıyla yanında bulunan çocuklar yönünden iştirak nafakası talep
etmiş ise de, iştirak nafakası ancak kendisine velayet hakkı verilen ki21 Yargıtay 3. HD. 2010/9685 E. 2010/13957 K. 13.09.2010 T.
22 Yargıtay 2.HD. 06.11.1992 – 11099/10953; HGK 01.12.1993 – 2-566/772.
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şiye ödenir. Davada velayet hakkı davacı annede olduğuna göre davalı
( karşılık davacı) babanın, karşı taraftan iştirak nafakası talep etme
hakkı olmayacaktır. Babanın çocuklara bakımı, Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre ahlaki bir görevin ifası mahiyetindedir.
Öyle ise mahkemece, karşılık davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme sonucu davanın kısmen kabulüne karar
verilmesi bozmayı gerektirmiştir”.
• Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, E. 2010/9685, K. 2010/13957, T. 13.9.2010
İŞTİRAK NAFAKASININ NİTELİĞİ ( Her An Doğup İşleyen Haklardan Olduğu - Boşanma Davası Sırasında Annenin Feragatinin Geçersizliği/Küçüğün Ergin Olacağı Tarihe Kadar Sürecek Olan Nafakayı
Kapsamadığı):
“Mahkemece, davacı annenin boşanma davasında duruşmada kendisi ve çocuklar için nafaka istemediğini beyan edip imzaladığı belirtilerek, kesin hüküm nedeniyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm
davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Boşanma davası sırasında annenin, velayeti altında bulunan küçüğün menfaatine aykırı olarak ve henüz tahakkuk etmemiş ( doğmamış
bir alacaktan ) iştirak nafakasından feragati geçersizdir. Feragate ilişkin beyanı, küçüğün ergin olacağı tarihe kadar sürecek olan nafakayı
kapsamaz. İştirak nafakası her an doğup işleyen haklardandır.
O halde mahkemece, tarafların ekonomik ve sosyal durumları ile
küçüklerin ihtiyaçları nazara alınarak uygun miktarda iştirak nafakasına karar verilmesi gerekirken, yazılı ve yanılgılı gerekçe ile davanın
reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir”.
• Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, E. 2011/17148, K. 2012/3500, T.2.2012
ANNENİN İŞTİRAK NAFAKASINI İCRA TAKİBİNE KOYMASI (Küçük Reşit Olduğu Tarihte Hükmedilen İştirak Nafakasının Kendiliğinden Sona Ereceği - Alacaklı Annenin Çocuk İçin Hüküm Altına Alınan
ve Reşit Olduğu Tarihe Kadar Devam Eden İştirak Nafakası Alacağını
Takibe Koyabileceği):
“Boşanma veya ayrılık vukuunda, çocuk kendisine tevdi edilmemiş
taraf, gücüne göre onun bakım ve eğitim giderlerine katılmakla yükümlüdür. ( TMK. Md. 182 )Bu madde uyarınca, ilamda hüküm altına
alınan iştirak nafakasının alacaklısı, müşterek çocuk olmayıp, velayet
hakkı kendisine verilen eştir. Velayet hakkı küçüğün reşit olması ile
sona ereceğinden, bu tarihte iştirak nafakasının da sona ereceği tabidir. Ancak çocuğun reşit olduğu tarihe kadar ödenmeyerek biriken
nafaka alacağı bulunduğu takdirde, velayet hakkı kendisine verilmiş
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olan eş tarafından çocuğun reşit olduğu tarihten sonra da bu alacak
takibe konu edilerek ödenmesi istenebilir. Zira nafaka, velayet hakkı
kendisine verilen eşe çoçuğun bakım ve eğitimine harcaması için verilmiştir ve onun tarafından istenilmesinde usul ve yasaya uymayan bir
yön bulunmamaktadır.
TMK’nın 328. maddesine göre de, babanın çocuğuna bakma mükellefiyeti onun reşit olmasıyla sona erer. Küçük reşit olduktan sonra da
eğitimine devam ediyorsa bu takdirde, kendisi yeni bir dava açarak
yardım nafakası talebinde bulunabilir. Küçük reşit olduğu tarihte, hükmedilen iştirak nafakası kendiliğinden sona erer.
Bu durumda mahkemece alacaklı annenin müşterek çocuk için hüküm altına alınan ve reşit olduğu tarihe kadar devam eden iştirak nafakası birikmiş alacağını takibe koyma hakkı ve sıfatının bulunduğu
nazara alınarak, borçlunun şikayeti bu ilkeler doğrultusunda değerlendirilerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken dayanak
ilamın kesinleşmiş olduğundan bahisle istemin reddi yönünde hüküm
tesisi isabetsizdir”.
• Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, E. 2010/24805, K. 2011/5641, T.5.4.2011
AİLE VE ŞAHSIN HUKUKU (Yoksulluk Nafakası ve İştirak Nafakası
Boşanmanın Eklentisi Olup Kesinleşmeden Takibe Konulamayacağı
- Kesinleşmeden Takibe Konulabilecek Olan Nafaka ile İlgili Hükümlerin Tedbir Nafakasına Ait Olanlar Olduğu):
“Alacaklı vekili tarafından B. 4. Aile Mahkemesi’nin 31.12.2008 tarih
ve 2007/576 Esas-2008/748 Karar sayılı kararına dayalı olarak ilamlı
icra takibine başlandığı, örnek 4-5 nolu icra emrinin borçluya tebliğ
edildiği, borçlu vekilinin süresinde icra mahkemesine başvurarak,” Davacı kadın ve müşterek çocuklar Hatice ve Kübra için istenebilecek toplam nafakanın 17.050 TL civarında olması gerekirken, 17.500 TL talep
edildiğini, boşanma davası henüz kesinleşmediğinden iştirak ve yoksulluk nafakasının istenemeyeceğini, ayrıca icra emrinde talep edilen
miktarların ve faizin fahiş olduğunu açıklayarak icra emrinde belirtilen
ve fahiş miktarda talep edilen alacak miktarları ve faizin iptaline karar
verilmesini talep etmiştir.
HUMK’un 443/4. maddesinde aile ve şahsın hukukuna ilişkin hükümlerin kesinleşmeden icra olunamayacağı belirtilmiş, nafakaya ait
olanlar bunun dışında tutulmuştur. Kesinleşmeden takibe konulabilecek olan nafaka ile ilgili hükümler tedbir nafakasına ait olanlardır.
Yoksulluk nafakası ve iştirak nafakası boşanmanın eklentisi olup, ke-
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sinleşmeden takibe konulamaz. Mahkemece açıklanan nedenlerle bu
yöne ilişkin şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken reddi doğru
olmadığı gibi, hükme esas alınan bilirkişi raporunda talep edilebilecek
tedbir nafakası asıl alacak miktarının 17.300 TL olarak hesaplanmasına rağmen bu yöne ilişkin şikayetin de tümden reddine karar verilmesi
isabetsizdir”.
KAYNAKÇA:
ÖZUĞUR, Ali İhsan; Türk Medeni Kanununun Yeni Düzenlemelerine Göre, GerekçeliAçıklamalı- İçtihatlı Nafaka Hukuku, Kanunlar- Milletlerarası Sözleşmeler- Yönetmelikler, Seçkin Yayıncılık, Genişletilmiş güncellenmiş 3. Baskı, Ankara 2004
KAÇAK, Nazif ; Açıklamalı – İçtihatlı, Boşanma – Nafaka Mal Rejimleri, Velayet, Kartal
Yayınevi, Hukuk Yayınları Dizisi 14, Son İçtihatlarla 2004
4721 Sayılı Türk Medeni Kanun
Akıntürk, Prof. Dr. Turgut; Türk Medeni Hukuku, Yeni Medeni Kanuna Uyarlanmış Aile
Hukuku, Beta Basım A.Ş., İkinci Cilt, Yenilenmiş 8. Bası, Ağustos – 2003 İstanbul
Çelik, Av. Halil İbrahim; http://www.tugsanyilmaz.av.tr/aile-hukuku-ve-kisiler-hukuku/
bosanma-davasinda-yoksulluk-nafakasi, Temmuz 17, 2013.
Arslan, Av. Saynur; Nafaka Davaları, Nafakanın Kaldırılması / Nafakanın Azaltılması
Davası, http://www.avukatsaynur.com/nafakanin-kaldirilmasi-nafakanin-azaltilmasi-davasi/ , 4 Eylül 2014
İnal, Nihat; Uygulamada Nafaka Davaları, Yetkin Hukuk Yayınları, Ankara – 1992, s.
209.
http://www.kazanci.com

YARGITAY KARARLARI

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI
BORCA BATIK TEREKE · BORÇ ÖDEYEN MİRASÇILAR
·
MİRASI RET
ÖZET: Miras bırakanın öldüğü tarihte borca batık
olduğu anlaşılan terekenin az bir kısım borçlarının mirasçılar tarafından ödenmesi terekeyi kabul anlamına gelmez.*
YHGK. E. 2013/2-1607 K.2013/1675 T.20.12.2013
Taraflar arasındaki “mirasın reddi” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Kayseri 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce davanın kabulüne
dair verilen 27.10.2009 gün ve 2009/250 E.-2009/422 K. sayılı kararın
incelenmesi davalı Hazine vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay
2. Hukuk Dairesi'nin 14.02.2011 gün ve 2010/480 E. – 2011/2400 K. sayılı ilamı ile;
“…..Davacılar dava dilekçesinde miras bırakanın V.bank’a olan
kredi borcu nedeniyle aleyhlerine takip yapıldığını ve 2.000 TL. ödeme yaptıklarını belirtmişlerdir. Belirtilen bu takip dosyasının tespit ve
celbi ile ödemenin miras bırakanın borcu nedeniyle davacı mirasçılar
tarafından yapılıp yapılmadığı belirlenmeden eksik inceleme ile yazılı
şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir…” 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 Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
Dava; terekenin borca batık olduğunun tespiti isteğine ilişkindir.
Davacılar, miras bırakan babalarından intikal eden mal varlığı bulunmadığını, terekeden tasarrufta bulunmadıklarını, mirasın açıldığı tarih
itibariyle terekenin, borca batıklığı sabit ise karine olarak mirasçıların
*

Dergimizin bu sayısında yayımlanan Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Kararlarına bakınız.
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mirası reddetmiş sayılacağını ileri sürerek miras bırakanın öldüğü tarihte
terekesinin borca batık olduğuna karar verilmesini talep ve dava etmişlerdir.
Davalı Hazine vekili; davanın süresinde açılmadığını, esastan da davanın yerinde olmadığını bildirip davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
Mahkemece; miras bırakanın taşınır, taşınmaz hiçbir malı olmadığı
gibi, herhangi bir işte de çalışmadığı, maaşının da bulunmadığı, ödemeden aczinin açıkça belli olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.
Davalı Hazine vekilinin temyizi üzerine, Özel Dairece yukarıda açıklanan nedenlerle karar bozulmuş, Yerel Mahkemece; önceki karardaki gerekçeler genişletilmek suretiyle direnme kararı verilmiş, direnme kararı
davalı tarafından temyiz edilmiştir.
Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; tereke borcunun bir
kısmının mirasçıların kendi malvarlığından ödenmesinin, terekeyi sahiplenme anlamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği noktasında toplanmaktadır.
Hukuk Genel Kurulunca işin esasına yönelik yapılan görüşme sonucu
ilk oylamada nisap sağlanamaması üzerine yapılan ikinci görüşme sırasında, davacılardan E.A.’un yargılama aşamasında ergin olduğu, mahkemece ergin olan çocuğa tebliğat yapıldıktan sonra Özel Daire bozma ilamına uyulup uyulmayacağı yönünde karar verilmesi gerekirken, bu husus
yerine getirilmeden velayeti sona ermiş olan veliye tebligat yapılarak direnme kararı verilemeyeceği ileri sürülmüştür. Bu hususun işin esasının
görüşülmesinden sonra görüşülüp görüşülemeyeceği ön sorun olarak ele
alınmış, bu konuda nisap sağlanamaması üzerine yapılan son görüşmede
Kurul çoğunluğunca bu hususun her aşamada gürüşülebileceği oyçokluğu
ile kabul edilmiş, bundan sonra yapılan görüşme sonucunda, her ne kadar davacılardan E.A.’a ergin olduktan sonra usulüne uygun olarak tebligat yapılmadan karar verilmiş ise de kararın davacı aleyhine olmadğı,
ergin olmadan kanuni temsilcisinin dava açtığı ve onun adına beyanda
bulunduğu, dosyanın geri çevrilmesi üzerine ergin olan E.’ya gerekçeli kararın tebliğ edildiği, gözetildiğinde bu konuda usul bozması yapılmasının
uygun olmadığı oybirliği ile kabul edilmiş işin esasının incelenmesine geçilmiştir.
Bilindiği üzere; TMK’nın 610/2.maddesinde “Ret süresi sona ermeden
mirasçı olarak tereke işlemlerine karışan, terekenin olağan yönetimi niteliğinde olmayan veya miras bırakanın işlerinin yürütülmesi için gerekli
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olanın dışında işler yapan, yada tereke mallarını gizleyen veya kendisine
mal eden mirasçı, mirası reddedemez…”hükmü yer almaktadır. Madde
metninden de anlaşıldığı üzere; yasa koyucu mirasçılardan birinin tereke
işlerine gereğinden fazla karışmasının mirası örtülü kabul anlamına geleceğini ve tıpkı açık kabulde olduğu gibi, ret hakkının bu mirasçı bakımından sona ereceğini düzenlemiştir.
Diğer taraftan, Hukuk Genel Kurulu'nun 08.02.1950 T. ve 140/20 sayılı kararında; “Bir muamelenin alelade idari muamelattan olup olmadığını
tayin için bilhassa muameleyi yapan varisin maksadını nazara almak lazımdır… Eğer bunun maksadı mirasçı sıfatyla terekeden tasarruf olmayıp
mücerret bilahare mirası kabul ettiği zaman ihmal yüzünden gelebilecek
zararın önüne geçmek ise, yaptığı muamelenin alelade idari muamele olarak kabulü zaruridir. Ezcümle malların çalınmaması için tedbir ittihazı,
malları deftere geçirmek, zamanaşımını kesmek için derhal dava açmak,
bir otelin, gazinonun müşterilerinin dağılmaması için vergi vermek, davaya mani olmak için müstacel borçları ödemek alelade idarenin istilzam
ettiği muamelattandır…” denilmek suretiyle mirasçının eyleminin tereke
işlerine karışma olarak değerlendirilmesi için onun bu eylemde bulunurken hangi maksatla hareket ettiğinin belirlenmesi gerektiğini, mirasçının
amacının mirasçı sıfatı ile terekede tasarruf değilse, eylemlerinin tereke
işlerine karışma olarak nitelendirilmeyeceği ve ret hakkının düşmesine
sebebiyet verilmeyeceği benimsenmiştir.
Bunun yanında, doktrinde ileri sürülen güven nazariyesine göre; bir
irade beyanının ya da iradi bir davranışın ne anlama geldiğini tespit etmek için, beyanda bulunan veya sözü edilen davranışta bulunanın iç iradesine değil, beyana yahut anılan davranışa muhatap olan karşı tarafın,
dürüstlük kuralına göre, kendisince bilinebilen bütün hal ve şartlar gereği
gibi değerlendirerek buna ne anlam vermesi gerektiğine bakılmaktadır.
Yukarıda yapılan açıklamaların ışığında somut olay değerlendirildiğinde; davacı mirasçılar tarafından ödendiği ileri sürülen borcun cüzi
bir miktar olup, mirasçıların kendi malvarlığından ödenmiş olmasının
olağan işlemlerden olduğu, miras bırakanın öldüğü tarih itibariyle borca
batık olduğu anlaşılan terekenin, cüzi kısım borçlarının davacılar tarafından ödenmesinin terekeyi kabullenme olarak değerlendirilemeyeceği,
davacıların beyanlarının aleyhte yorumlanmaması gerektiği ve bu konuda bir araştırma yapılmasına da gerek olmadığı sonucuna varılmış, Yerel
Mahkemece davanın kabulüne karar verilmesinin usul ve yasaya uygun
olduğu Hukuk Genel Kurulu’nun çoğunluğunca benimsenmiştir.
Hukuk Genel Kurulunda yapılan görüşmeler sırasında, bir kısım üyelerce; Özel Daire bozma ilamının araştırmaya yönelik olduğu, esas yönün-
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den değerlendirmenin ilgili dosyanın tetkiki sonucu verilmesinin yerinde
olduğu, yerel mahkemenin direnme kararının bu nedenle usul ve yasaya
uygun olmadığı ileri sürülmüş ise de bu görüş Kurul çoğunluğunca yukarıda belirtilen nedenlerle benimsenmemiştir.
O halde, Hukuk Genel Kurulu’nun çoğunluğunca usul ve yasaya uygun
olduğu benimsenen direnme kararının onanması gerekmiştir.
SONUÇ
Davalı Hazine vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile direnme kararının yukarıda açıklanan nedenlerle ONANMASINA, 6217 sayılı Kanunun
30.maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa eklenen “Geçici Madde 3” atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 440/1 maddesi uyarınca hükmün tebliğden itibaren
15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere yapılan görüşmeler
sonucunda 20.12.2013 gününde oyçokluğuyla karar verildi.

YURTDIŞINDA GEÇEN ÇALIŞMALARDAN DOLAYI
SİGORTALIYA MAAŞ BAĞLANMASINA İLİŞKİN KOŞULLAR
·
MAHKEMECE YAPILACAK ARAŞTIRMA
ÖZET: 3201 Sayılı Kanun uyarınca yaşlılık aylığının bağlanabilmesi için “kesin dönüş” koşulunun
varlığı aranmaktadır.
Yurt dışı sürelerini borçlananlara aylık bağlanmasında, öncelikle yurt dışındaki çalışmaları ve
varsa ikamete dayalı sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneklerinin sona ermesi şartı aranacağı, kesin dönüş ifadesinden, hiçbir şekilde
mutlak anlamda yurt dışında bulunduğu ülkeden,
Türkiye’ye döndükten sonra tekrar yurtdışına çıkış yapmama şeklinde anlaşılmaması gerekmektedir.
Y.H.G.K. E.2013/10-434 K. 2014/53 T.29.01.2014
Taraflar arasındaki “itirazın iptali ile Kurum işleminin iptali” davalarından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 3. İş Mahkemesi’nce davanın kısmen kabulüne, dair verilen 22.12.2010 gün ve 2009/1015
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E.,2010/935 K., sayılı kararın incelenmesi davacı/karşı davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 10. Hukuk Dairesi’nin 17.05.2012
gün ve 2011/4617 E., 2012/9085 K. sayılı ilamı ile;
“….Dosya kapsamına göre, 3201 sayılı Kanun uyarınca Almanya’da
geçen sigortalı hizmetlerin; borçlanan davalıya (birleşen davanın davacısı) bağlanan yaşlılık aylıklarının yurt dışından işsizlik yardımı alması nedeniyle iptali üzerine, 01.01.1997-17.08.2008 tarihleri arasında
ödenen yaşlılık aylıklarının tahsili için icrai takibe geçildiği anlaşılmaktadır.
Davanın temel yasal dayanağı olan 3201 sayılı Yurt Dışında bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun 3.maddesinde yer alan ve borçlanma isteminde bulunabilmek için yurda kesin
dönüş yapılması gereğini öngören düzenlemenin, Anayasa Mahkemesi’nin 12.12.2002 gün ve 2000/36 Esas – 2002/198 Karar sayılı kararı
ile iptal edilmesi üzerine bu konu, anılan Kanunda değişiklik yapan
ve 06.08.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4958 sayılı Kanunun 56.maddesiyle yeniden düzenlenmekle halen yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının borçlanabilmeleri kabul edilerek yurda kesin dönülmüş
olması şartı öngörülmemiş ise de, 3201 sayılı Kanunun 6.maddesinin
(A) bendi hükmü gereğince anılan koşul, borçlanan ve borcunu ödeyen
sigortalılara yaşlılık sigortasından aylık tahsisi için varlığını korumaktadır. Ancak, özellikle, Anayasa Mahkemesinin iptal kararından sonra
bu koşulun, yurt dışında geçen ve belgelendirilen çalışma süreleri ile
bu süreler arasında veya sonundaki işsizlik sürelerini borçlanan kişiler
yönünden “yurt dışı çalışma ilişkisinin sona ermesi” olarak anlaşılması
zorunlu olup, bu kapsamda Türkiye dışındaki bir ülkenin sosyal sigorta
kurumundan, çalışmaya bağlı sosyal sigorta ödenekleri olan işsizlik ve
hastalık yardımı alınması olgusu fiilen yurt dışında çalışma gibi değerlendirileceği gibi, sigortalıya malullük, emekli/yaşlılık aylığı bağlanmış
olması, yurda kesin dönüş yapıldığının karinesi niteliğinde bir olgu olarak kabul edilmesi gerekmektedir.
Dosya kapsamına göre; Mahkemece, 30.07.2008 tarihinde Kuruma
intikal eden, Almanya SGK Başkanlığı hizmet belgesine göre, davalıya (birleşen davanın davalısı) 30.11.2007 tarihinden itibaren Almanya’dan yaşlılık aylığı bağlandığından bahisle, bu tarih itibariyle kesin
dönüş şartının gerçekleştiği ve takip eden aybaşı olan 01.12.2007 tarihi
itibariyle de aylık bağlanması gerektiğinin tespitine karar verilmiştir.
Ancak, Almanya SGK Başkanlığı hizmet cetvelinin tercümesinin yaptırılmadığı anlaşılmaktadır.
Mahkemece, Alman SGK Başkanlığı hizmet belgesinin tercümesi
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yaptırılarak. Sigortalının Almanya’dan aylık alıp almadığı, niteliğinin
ne olduğu, ikamete dayalı bir ödeme olup olmadığı hususları irdelenerek dava konusu istem hakkında bir karar verilmesi gerekirken, eksik
araştırma ve inceleme ile yazılı şekilde karar verilmiş olması, usul ve
yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
O halde, davacı (karşı davalı) vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz
itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır…”
Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan
yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
TEMYİZ EDEN: Davacı/karşı davalı 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:
Davacı/karşı davalı SGK vekili asıl davada; davalının 1.1.199717.8.2008 tarihleri arasında Kurumdan aylık almakta iken, Almanya’da
işsizlik yardımı aldığının tespit edilmesi üzerine aylıklarının, 3201 sayılı
Kanun’un 6 maddesi gereğince başlangıç tarihi itibariyle iptal edildiğini,
yersiz, ödenen aylıklar ile işlemiş faize ilişkin kurum alacağının tahsili
amacıyla Ankara 23. İcra Dairesinin 2008/9525 sayılı dosyası ile icra takibi yapıldığını, davalının 21.10.2008 tarihinde takibin tamamına itiraz
ettiğini ileri sürerek itirazın iptaline takibin devamına karar verilmesini
istemiştir.
Davalı/karşı davacı B. vekili, asıl davada, Ankara 23. İcra Müdürlüğü’nün 2008/9525 E. sayılı takip dosyasındaki ödeme emrinin açık olmadığını; borcun kapsamının faiz oranının ve başlangıç tarihinin belli
olmadığını bu nedenle ödeme emrinde yer alan borca ve tüm ferilerine
itiraz edildiğini, zamanaşımı itirazında bulunduğunu, Kurumun müvekkilini, sosyal güvenceden mahrum bırakan işleminin Anayasa, mevzuata
ve Yargıtay içtihatlarına aykırı olduğunu ileri sürerek davanın reddini savunmuştur.
Davalı-karşı davacı B. vekili, birleşen Ankara 17. İş Mahkemesi’nin
2010/89 E.sayılı davada, müvekkilinin 3201 sayılı Kanun kapsamında
borçlanarak emekli olduğunu, Kurum tarafından borçlanması ve yaşlılık
aylığının iptal edildiğini, müvekkilinin yurt dışından kesin dönüş yaparak, kesin dönüş koşulunu yerine getirdiğini, bu nedenle borçlanma işlemi ve yaşlılık aylığını iptal eden Kurum işleminin iptali ile borçlanma
işleminin geçerli olduğunun ve kesilen aylığın, kesildiği tarihten itibaren
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yeniden bağlanması ve sağlık hizmetlerinden faydalanması gerektiğinin
tespitine karar verilmesini istemiştir.
Davacı-karşı davalı SGK vekili birleşen davada, davacıya 3201 sayılı
kanuna göre borçlandığı süreler ile hizmeti üzerinden tam yaşlılık aylığı
bağlandığını ancak Alman sigorta merciinden yardım aldığının tespit edilmesi üzerine borçlanması geçerli sayılmış ise de aylığının iptal edildiğini
ileri sürerek karşı davanın reddini savunmuştur.
Yerel mahkemece; Alman Sigorta Merciinden alınan 06.06.2008 tarihli yurtdışı hizmet cetveline göre, davacı 3011.2007 tarihinden sonra
yurtdışında çalışmadığı, yurtdışından işsizlik/hastalık yardımı almadığı
gibi, 01.12.2007 tarihinden itibaren de yurtdışından emekli olduğunun
anlaşıldığı, davacı/karşı davalı Kurum tarafından da aksi iddia ve ispat
edilmediğinden, davalı/karşı davacının yurtdışı ilişkisinin 30.11.2007 tarihinde son bulmuş olması nedeniyle, iptal edilen yaşlılık aylığınınyurtdışından aldığı işsizlik yardımının sona erdiği tarihi takip eden aybaşı olan
01.12.2007 tarihinden itibaren yeniden bağlanması gerektiği, gerekçesiyle asıl ve birleşen davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Davalı Kurum vekilinin temyizi üzerine Özel Daire; yukarıda metni
yazılı gerekçe ile hükmün bozulmasına karar vermiş, yerel mahkemece,
önceki kararda direnilmiştir. Direnme hükmünü, davalı vekili temyize getirmiştir.
Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; mahkemece yapılan araştırmanın, yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için gerekli
olan, yurda kesin dönüş koşulunun ısbatına yeterli olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.
3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi
Hakkındaki Kanun, kendisinden önce yürürlükte ulunan 2147 sayılı Kanun ile birlikte; yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarına; yurt dışında
çalıştıkları süreleri, döviz karşılığı borçlanma ve buna bağlı yaşlılık sigortasından yararlanma hakkı vermiş ve bu kişilerin, yurt dışındaki ülke
sosyal güvenlik kuruluşları kapsamında sosyal güvenliklerine gerek kalmaksızın Türkiye’de sosyal güvenceye kavuşma hakkı tanımıştır. Böylece
Türkiye’de çalışıp, belli bir sosyal güvenlik kurumu kapsamında bulunan
Türk vatandaşları ile yurt dışında çalışanların sosyal güvenceleri açısından bir farklılık kalmamıştır.
3201 Sayılı Kanun’un 6. maddesinde;
“A-Bu kanuna göre değerlendirilen sürelere istinaden aylık tahsisi yapılabilmesi için;
a) Yurda kesin dönülmüş olması,
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b) Tahakkuk ettirilen döviz borcunun tamamının ödenmiş olması;
c) Döviz borcunun tamamının ödenmesinde sonra yazılı istekte bulunulması şarttır.
Yukarıdaki şartları yerine getirenlerin tahsise hak kazananların aylıkları, yazılı istek tarihini takip eden ay başından itibaren başlatılmak üzere
ilgili sosyal güvenlik kurumu kanunu hükümlerine göre bağlanır.
B- Bu kanunun hükümlerinden yararlanmak suretiyle aylık bağlananlardan tekrar yurt dışında çalışmaya başlayanların çalışmaya başladıkları
tarihi takip eden ay başından itibaren aylıkları kesilir.
Bunlardan yeniden kesin dönüş yapanların, bu hizmetlerini 4.madde hükümleri gereğince borçlanmaları şartıyla aylıkları yurda kesin dönüş tarihini takip eden ay başından itibaren müracaatları üzerine tekrar
ödenmeye başlanır.”
Hükmü bulunmakta olup, 3201 sayılı Kanun uyarınca yaşlılık aylığının
bağlanabilmesi için “kesin dönüş” koşulunun varlığı aranmaktadır.
06.11.2008 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlandırılması ve Değerlendirilmesine ilişkin Yönetmeliğin “Aylığa Hak Kazanma ve Aylık Başlama Tarihi” başlıklı 13. Maddesinin 1/a
bendinde; de aylık bağlanabilme koşulları arasında “Yurda kesin dönülmüş olması” sayılmıştır.
Aynı yönetmeliğin “Tanımlar başlıklı 4.maddesinin 1/d bendinde: “Kesin dönüş: Aylık tahsis talebinde bulunanların yurtdışındaki çalışmalarının sona ermesini, ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım
ödeneği almamaları durumunu” şeklinde tanımlanmıştır.
Yönetmelikteki, kesin dönüşün tanımında yer alan “sosyal sigorta ödeneği” ibaresinin, ne anlama geldiği ifade edilmektedir. Buna göre “sosyal sigorta ödeneği” çalışma yaşamı süresince karşılaşılan hastalık, iş
kazası, meslek hastalığı veya işsizlik gibi riskler nedeniyle iş göremezlik
veya işsizlik gibi adlar altında yapılan ödemeleri ifade etmektedir. Tanımda geçen “sosyal yardım ödeneği”de bulunulan ülke mevzuat kapsamında geçimlerini sağlamakta güçlük çeken kişilerin asgari geçim düzeyi
ile sınırlı olmak üzere geçimlerinin sağlanması amacıyla kamu kurum
ve kuruluşları tarafından muhtaçlık durumuna ve süresine göre ödenen
ikamet şartına bağlı nakdi yardımlar anlaşılmaktadır. Bu nedenle, yurt
dışı sürelerini borçlananlara aylık bağlanmasında, öncelikle yurt dışındaki çalışmaları ve varsa ikamete dayalı sosyal sigorta ya da sosyal yardım
ödeneklerinin sona ermesi şartı aranacağı, kesin dönüş ifadesinden, hiçbir şekilde mutlak anlamda yurt dışında bulunduğu ülkeden, Türkiye’ye
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döndükten sonra tekrar yurtdışına çıkış yapmama şeklinde anlaşılmaması gerekmektedir.
Açıklanan hususlara, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 20.02.2013
gün ve 2012/10-1148 E., 2013/261 K. sayılı kararında da işaret edilmiştir.
Yukarıdaki açıklamaların ışığında, somut olay değerlendirildiğinde
mahkemece, 30.07.2008 tarihinde Kuruma intikal eden, Almanya SGK
Başkanlığı hizmet cetvelinin tercümesinin yaptırılmamış olması nedeniyle, bu belgeden sigortalının Almanya’dan aylık veya ödeme alıp almadığı,
aylık almakta ise alınan aylığın niteliğinin ne olduğu, ikamete dayalı bir
ödeme bulunup bulunmadığı hususları anlaşılamadığından, Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen bozma ilamına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle yerel mahkeme kararı bozulmalıdır.
SONUÇ
Davalı-karşı davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme
kararının yukarda açıklanan değişik 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’na eklenen “Geçici Madde 3” atfıyla uygulanmakta
olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 429.maddesi
gereğince BOZULMASINA, 5521 sayılı Kanunun 8/son maddesi uyarınca
karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 29.01.2014 gününde oybirliğiyle
karar verildi.
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FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE İLİŞKİN AÇILAN DAVA
SONUCUNDA VERİLEN KARARIN KESİN OLDUĞU
·
DİRENME KARARI VERİLMEYECEĞİ
ÖZET: “Kesin karar verme” ifadesinden, Yargıtay
Özel Daire kararının kesin olduğunun amaçladığı,
bu bakımdan Daire bozma kararının direnmeye
konu edilemeyeceğini kabul etmek gerekir. Yasa
koyucu burada açıkça, “Yargıtay’ca kesin olarak
karara bağlanır” demek suretiyle, bozma kararına karşı direnme yolunu kapamış bulunmaktadır.
Y.H.G.K. E.2013/22-2261 K.2014/79 T.05.02.2014
HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
Dava, aktin feshinin geçersizliğinin tespiti ve işe iade istemine ilişkindir.
Yerel mahkeme, feshin haksız olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne
karar vermiştir.
Hüküm, davalı vekilinin temyizi üzerine Özel Daire’ce yukarıda başlık
bölümünde esas ve karar numarası belirtilen karar ile bozulmuş, yerel
mahkemece direnme kararı verilmiştir. Hükmü temyize davalı vekili getirmektedir.
Hukuk Genel Kurulu’nda görüşmeler sırasında işin esasına geçilmeden önce, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 20/3.maddesinde yer alan “mahkemece verilen kararın temyizi halinde Yargıtay ilgili Dairesinin vereceği
kararın kesin olduğu” hükmü karşısında, Yargıtay Özel Daire kararının
direnmeye konu edilip edilemeyeceği, yerel mahkemece önceki hükümde
direnme kararı verilip verilemeyeceği, ön sorun olarak tartışılmıştır.
Sorunun çözümü 4857 sayılı İş Kanunu’nun 20.maddesinin incelenip
irdelenmesini zorunlu kılmaktadır. Şöyle ki; 4857 sayılı yeni İş Kanunu’nun 20.maddesi:
“İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gözetilmediği
veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildi-
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riminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava
açabilir. Toplu iş sözleşmesinde hüküm varsa veya taraflar anlaşırlarsa,
uyuşmazlık aynı sürede özel hakeme götürülür. Feshin geçerli bir sebebe
dayandığı ispat yükümlülüğü işverene aittir. İşçi feshin başka bir sebebe
dayandığını iddia ettiği takdirde, bu iddiasını ispatla yükümlüdür. Dava
seri muhakeme usulüne göre iki ay içinde sonuçlandırılır, mahkemece
verilen kararın temyizi halinde Yargıtay bir ay içinde kesin olarak karar
verir. Özel hakemin oluşumu çalışma esas ve usulleri bu yönetmelikle
belirlenir.”
Hükmünü getirmiştir.
Madde ile iş aktinin feshinin geçersizliğine ilişkin açılacak bir davanın
basit yargılama usulüne göre, kısa süre içerisinde sonuçlandırılması düşüncesi, işçinin emek gelirinden olanaklar ölçüsünde çok kısa bir süre
yoksun kalması ilkesinden kaynaklanmış ve bu nedenle de Yargıtay Özel
Dairesi’nce verilecek kararın kesin olması amaçlanmıştır.
Benzer nitelikteki düzenlemelere; 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş
Sözleşmesi Kanunu 5,15,24, 34, 41 ve 53.maddelerinde de yer verilirken iş hukukuna yön veren temel ilke ve düşüncelerden hareket edildiği,
Hukuk Genel Kurulu’nun 13.03.1985 gün ve E.1984/9-834, K.1985/201
sayılı kararında da, benzer bir konunun ele alındığı görülmüş ve 2822 sayılı kanunun 15.maddesinde yer verilen “Yargıtay’ca…. kesin karara bağlanır” hükmü ile yasa koyucunun, burada bozma kararına karşı direnme
yolunu kapamayı amaçladığının vurgulandığına işaret edilmiştir.
Açıklanan nedenlerle, “kesin karar verme” ifadesinden, Yargıtay Özel
Daire kararının kesin olduğunun amaçladığı, bu bakımdan Daire bozma kararının direnmeye konu edilemeyeceğini kabul etmek gerekir. Yasa
koyucu burada açıkça, “Yargıtay’ca kesin olarak karara bağlanır” demek
suretiyle, bozma kararına karşı direnme yolunu kapamış bulunmaktadır.
Nitekim aynı ilke, Hukuk Genel Kurulu’nun 20.10.2004 gün ve 2004/9-510 E., 2004/557
K.; 08.12.2004 gün ve 2004/9-654 E., 2004/664 K.; 21.09.2005 gün ve 2005/9-474 E.,
2005/510 K.; 23.11.2005 gün ve 2005/9-579 E., 2005/648 K.; 12.04.2006 gün ve 2006/9211 E., 2006/195 K.; 18.10.2006 gün ve 2006/9-621 E., 2006/673 K.; 03.12.2008 gün ve
2008/9-716 E., 2008/726 K.; 27.01.2010 gün ve 2009/9-592 E., 2010/35 K.; 24.02.2010 gün
ve E:2010/9-33, K: 2010/105 sayılı kararlarında da benimsenmiştir.

Hal böyle olunca; yerel mahkemece, Yargıtay Özel Daire bozma kararının kesin olduğu ve direnme yolunun kapalı bulunduğu gözetilerek, Özel
Daire bozma ilamına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi
usul ve yasaya aykırıdır.
Direnme kararı belirtilen bu değişik gerekçeyle bozulmalıdır.
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SONUÇ
Davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının yukarıda gösterilen 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 harcın yatırana geri verilmesine, 5521 sayılı İş
Mahkemeleri Kanunu’nun 8/son maddesi gereğince karar düzeltme yolu
kapalı olmak üzere, 05.02.2014 gününde oybirliği ile karar verildi.

TEMİNAT SENEDİNE İSTİNADEN YAPILAN KAMBİYO TAKİBİ
·
ATILAN ARACA KARŞILIK VERİLEN TEMİNAT SENEDİ
ÖZET: Aracın davalıya haricen satıldığı, davalıya haricen satışı yapılan aracın devrine karşılık
8.000.000.000 TL. bedelli senedin teminat senedi
olarak verildiği hususları tarafların, mahkemenin
ve Özel Daire’nin kabulündedir. Araç harici satış
suretiyle davalıya satıldığından, satış sözleşmesi
geçersizdir. Geçersiz sözleşmede de herkes aldığını iade ile yükümlüdür. Bu nedenle geçersiz
satış sözleşmesinin teminatı olarak verilen senedin de davacıya iadesi gerekmektedir. Davalı bu
senede dayanak davacı hakkında kambiyo senetlerine mahsus takip yoluyla icra takibi yapamazsa da taraflar arasındaki temel ilişkiye dayanarak
ödediği satış bedelini isteyebilir.
Y.H.G.K. E.2013/13-357, K.2014/59, T.05.02.2014
Taraflar arasındaki “menfi tespit” davasından dolayı yapılan yargılama
sonunda; Samandağ Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair
verilen 22.05.2008 gün ve 2006/525 E., 2008/318 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 13.Hukuk
Dairesinin 23.03.2010 gün ve 2009/10920 E., 2010/3673 K. sayılı ilamı ile;
(…. Davacı, kendisine ait aracı 2001 yılında dava dışı üçüncü şahsa
sattığını, aracın devrinin teminatı olması içinde üzerinde sadece miktar kısmında 8.000.000.000 TL. yazan, diğer kısımları boş olan senedi
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imzalayıp verdiğini, aracın daha sonra dava dışı şahıs tarafından davalıya satılıp verdiği teminat senedininde davalıya geçtiğini, davalıya
satışa muvafakat verdiğini ve aracın devrini almayan davalının senedi
doldurularak icraya koyduğunu, sözleşmenin geçersiz olması nedeniyle teminat senedininde iadesinin gerektiğini, 8.000,00 TL.’nı ödemeye
hazır olduğunu ileri sürerek senetten dolayı borçlu olmadığının tesbitini istemiştir.
Davalı, davaya konu aracı davacıdan 18.000.000.000 TL.’na satın
aldığını, davacının devri vermediğini, aldığı parayıda geri ödemeyince
senedi icraya koyduğunu savunarak davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, trafikte kayıtlı aracın haricen satışının geçersiz olması
nedeniyle, verilen senedin tahsilinin istenemeyeceği gerekçesiyle davanın kabulü ile davacının senetten dolayı borçlu olmadığının tesbitine
karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun
gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik
bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddi gerekir.
2-Davalıya haricen satışı yapılan aracın devrine karşılık
8.000.000.000 TL. (8.000,00 TL.) bedelli senedin teminat olarak verildiği tarafların ve mahkemenin kabulündedir. Senedin davacının aldığı
satış bedeline karşılık verilen senet niteliğinde olduğuda sabittir. Araç
davalının yaptığı icra takibi sonunda cebri satış suretiyle de davalıya alacağına mahsuben satılmıştır. Mahkemeninde kabulünde olduğu
üzere araç harici satış suretiyle davalıya satıldığı için ve bu itibarla
satış sözleşmesi geçersiz olduğundan davacının aldığı satış bedelini
iade mükellefiyeti bulunmaktadır. Esasen davacıda dava dilekçesinde
aldığı satış bedeli olan 8.000,00 TL.’nı iadeye hazır olduğunu bildirmiştir. Dava konusu senet davacının aldığı satış bedelini iade mükellefiyeti
bulunmaktadır. Esasen davacıda dava dilekçesinde aldığı satış bedeli
olan 8.000,00 TL.’nı iadeye hazır olduğunu bildirmiştir. Dava konusu
senet davacının aldığı satış bedelinin teminatı olarak davacı tarafından verildiği için, davacı 8.000,00 TL. ve koşulları var ise bunun işlemiş
faizinden sorumludur. Bu itibarla, davacının 8.000,00 TL. ile koşulları
var ise belirlenecek işlemiş faizinden sorumlu olduğu kabul edilerek
bu miktar dışında borçlu olmadığının tesbitine karar verilmesi gerekir.
Mahkemece değinilen bu yön gözardı edilerek, davacının aldığı satış
bedeli ve koşulları oluştuğu takdirde işlemiş faizinden de sorumluluğunu ortadan kaldırıcı sonuç doğuran şekilde karar verilmiş olması usul
ve yasaya aykırıdır…)
gerekçesiyle (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin

320

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 89 • Sayı: 3 • Yıl: 2015

temyiz itirazlarının kabulü ile kararın bozulması, dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda
direnilmiştir.
TEMYİZ EDEN: Davalı vekili
Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
Dava, davacının 10.02.2002 tanzim 10.02.2003 vade tarihli senetten
dolayı borçlu olmadığının tespiti istemine ilişkindir.
Davacı, kendisine ait aracı 2001 yılında dava dışı üçüncü şahsa sattığını, aracın devrinin teminatı olarak miktar kısmında 8.000.000.000 TL.
yazan, diğer kısımları boş olan senedi imzalayıp verdiğini, aracın daha
sonra dava dışı şahıs tarafından davalıya satılıp verdiği teminat senedinin
de davalıya geçtiğini, aracın davalıya satışına muvafakat verdiğini ve aracın devrini vermeye hazır olduğunu bildirmesine rağmen aracın devrini
almayan davalının senedin boş bırakılan kısımlarını doldurularak hakkında icra takibi başlattığını, resmi şekilde yapılmadığından sözleşmenin
geçersiz olduğunu, senedin iadesinin gerektiğini ileri sürerek bu senetten
dolayı borçlu olmadığının tesbitine karar verilmesini talep ve etmiştir.
Davalı, davaya konu aracı davacıdan 18.000.000.000 TL.’na satın aldığını, davacının aracın devrini vermediği gibi aldığı parayı da geri ödemediğini, senedi takibe koyduğunu, takibin kesinleştiğini ve alacağına mahsuben aracı cebri icra ile kendisinin aldığını belirterek davanın reddine
karar verilmesini istemiştir.
Makemece, trafikte kayıtlı aracın haricen satışının geçersiz olması nedeniyle, verilen senedin de tahsilinin istenemeyeceği gerekçesiyle davanın
kabulü ile davacının senetten dolayı borçlu olmadığının tesbitine karar
verilmiş; hükmün, davalı tarafından temyizi üzerine; Özel Dairece, metni
yukarıda aynen yazılı gerekçeler ile karar bozulmuştur.
Mahkemece, önceki gerekçeler genişletilmek suretiyle direnme kararı
verilmiştir.
Direnme kararını, davalı vekili temyize getirmektedir.
Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; davacının 10.02.2002 tanzim 10.02.2003 vade tarihli senetten dolayı davalıya
borçlu olup olmadığı; buradan varılacak sonuca göre de, eldeki davada
davalının geçersiz sözleşme gereğince davacıya ödediği bedel hakkında
hüküm kurulup kurulamayacağı noktalarında toplanmaktadır.
Somut olayda, 35 .... 64 plakalı aracın davalıya haricen satıldığı, davalıya haricen satıldığı, davalıya haricen satışı yapılan aracın devrine kar-
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şılık 8.000.000.000 TL. bedelli senedin teminat senedi olarak verildiği
hususları tarafların, mahkemenin ve Özel Daire’nin kabulündedir. Araç
harici satış suretiyle davalıya satıldığından, satış sözleşmesi geçersizdir.
Geçersiz sözleşmede de herkes aldığını iade ile yükümlüdür. Bu nedenle
geçersiz satış sözleşmesinin teminatı olarak verilen senedin de davacıya
iadesi gerekmektedir. Davalı bu senede dayanarak davacı hakkında kambiyo senetlerine mahsus takip yoluyla icra takibi yapamazsa da taraflar
arasındaki temel ilişkiye dayanarak ödediği satış bedelini isteyebilir.
Tarafların karşılıklı iddia ve savunmaları, dosyadaki tutanak ve kanıtlar, mahkeme kararında açıklanan gerektirici nedenler gözetildiğinde, yerel mahkemenin yazılı şekilde karar vermesinde bir isabetsizlik görülmediğinden, usul ve yasaya uygun direnme kararının onanması gerekmiştir.
Açıklanan nedenlerle direnme kararının onanması gerekir.
SONUÇ
Açıklanan gerekçeyle; davalı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile
temyiz olunan direnme kararının ONANMASINA, aşağıda dökümü yazılı (427,68 TL.) harcın temyiz edenden alınmasına, 6217 sayılı Kanunun
30.maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa eklenen “Geçici madde 3” atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 440.maddesi uyarınca 15 gün içeresinde karar
düzeltme yolu açık olmak üzere 05.02.2014 gününde oyçokluğu ile karar
verildi.
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ÖNİNCELEME YAPILMAKSIZIN TAHKİKAT DURUŞMASINA
GEÇİLEREK HÜKÜM KURULMASI
ÖZET: Dilekçelerin karşılıklı verilmesi aşaması
tamamlandıktan sonra, öncelikle dosya üzerinden dava şartları ve ilk itirazların incelenerek bu
konularda olumlu veya olumsuz bir karar verilmesi; dosya üzerinden karar verilemeyen dava
şartları ile ilk itirazlar hakkında karar verilmek ve
diğer ön inceleme işlemlerini yapmak üzere tarafların ön inceleme duruşmasına davet edilmesi,
6100 sayılı HMK 137 ve 140 maddelerine göre ön
inceleme duruşmasında gerekli usul işlemleri yapıldıktan sonra, tahkikat duruşmasına geçilmesi
gerekirken, Kanunun bu emredici düzenlemesine rağmen ön inceleme ve ön inceleme duruşması yapılmadan tahkikat duruşmasına geçilmek
suretiyle esas hakkında karar verilmesi usul ve
yasaya uygun bulunmamıştır.”
Y.H.G.K. E.2014/9-215 K.2014/385 T.26.03.2014
Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan incelemesi sonucunda
ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9.Hukuk Dairesince;
DAVA
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkili davacının BİM
personeli, mağaza sorumlu yardımcısı ve mağaza sorumlusu olarak
04.05.1996 – 10.04.2006 tarihleri arasında çalıştığını, fazla hakları
saklı kalmak üzere 200.00 TL.izin alacağı ile 9.800.00 TL. fazla mesai
alacağının davalıdan alınıp müvekkiline verilmesini istemiştir.
Davacı vekili duruşmadaki beyanında; dava dilekçesini aynen tekrar ettiklerini, maddi tazminat talebinin olduğunu, fazla mesai ücretlerinin yanlış hesaplanması nedeniyle maddi tazminat talep ettiklerini,
delillerini dava dilekçesinde bildirdiklerini, davaya konu edilen işlemin
yapıldığı Bursa 5.İş Mahkemesi’nin 2010/1111 esas sayılı dosyası dosya arasında mevcut olduğunu ve bu dosyayı dayanak gösterdiklerini,
talebi gibi karar verilmesini beyan ettiği görülmüştür.
CEVAP
Davalı Hazine vekili cevap dilekçesinde özetle; yersiz açılan dava-
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nın reddine ve HMK’nın 49.maddesi hükmü uyarınca davacının disiplin
para cezasına mahkum edilmesine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı Hazine vekili duruşmadaki beyanında; Cevap dilekçesini aynen tekrar ettiklerini belirterek davanın reddine karar verilmesini talep
etmiştir.
İhbar olunan usulüne uygun dava dilekçesi ve eklerinin tebliğ edilmesine rağmen duruşmaya katılmadığı gibi hernahgi bir cevap da vermemiştir.
Davacı vekilinin dava dilekçesinde belirttiği Bursa 5.İş Mahkemesi’nin 2010/1111 esas sayılı dava dosyası dosya arasına celbedilelerek
dairemizce incelenmiştir.
BOZMA
Yapılan açık yargılama sonunda Dairemizce verilen 06.11.2012 gün
ve 2012/1 E., 2012/1 K. sayılı “davanın reddine” ilişkin karar davacı Vekilinin temyizi üzerine Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 19.06.2013/9123 esas ve 2013/849 karar sayılı ilamı ile özet ve sonuç olarak” 6100
sayılı HMK. nun 137 ve 140 maddelerine göre ön inceleme duruşması
yapılmadığı” gerekçesiyle usulden bozulmuştur.
Dairemizce bozma üzerine dava dosyası tekrar esasa kaydedilerek,
gerekli usulü işlemler yerine getirilmiş, taraflar davet edilerek bozmaya karşı diyecekleri sorulmuş,
Davacı vekili; bozmaya uyulmasını talep etmiş,
Davalı Hazine Vekili; bozmaya uyulmasını heyetin takdirine bırakmış,
İhbar edilen duruşmaya katılmamıştır.
Dairemizce yapılan değerlendirme sonunda usul ve yasaya uygun
olan Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 19.06.2013 tarih ve 2013/9-123
esas ve 2013/849 karar sayılı bozma kararına uyulmasına karar verilerek açık duruşmaya devam edilmiştir.
Dosyanın geçirdiği safahat ve tüm delillerin önceden toplanması karşısında naip üye tayinine gerek görülmeyerek hükmüne uyulan
bozma kararı doğrultusunda Heyetçe 6100 sayılı HMK'nın 137 ve 140
maddelerine göre ön inceleme yapılarak bozma ilamında işaret edilen
usulü eksiklik giderilmiştir.
GEREKÇE
Dava, hakimlerin hukuki sorumluluğuna dayalı olarak maddi tazminat istemine ilişkindir.
Hakimlerin yargısal faaliyetleri nedeniyle sorumlulukları, HMK'nın
46-49.maddelerinde düzenlenmiş bulunmaktadır. Yasa’da da göste-

324

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 89 • Sayı: 3 • Yıl: 2015

rilen sorumluluk nedenleri, örnek niteliğinde olmayıp, sınırlı ve sayılı
durumları ifade etmekte olup, Hakimlerin yargılama faaliyetlerinden
dolayı devlet adına tazminat davası açılıp bu davanın kabulü için 6100
sayılı HMK’nın 46.maddesinde yer alan nedenlerden birinin ya da bir
kaçının bulunması gerekir.
Somut olayda, Bursa 5. İş Mahkemesi’nin 2010/1111 esas sayılı
dava dosyası kapsamı itibariyle davacının fazla çalışma ücretinin eksik olarak hüküm altına alınması nedeniyle maddi tazminat talebinde
bulunulmuştur. Dava konusu olayda tamamen yargısal faaliyet söz konusu olup, HMK'nın 46.maddesinde yer alan nedenlerden bir ya da bir
kaçının bulunduğu davacı tarafça ispatlanamamıştır.
Tazminat istemi, yasa yolları düzenlenmiş bulunan yargısal işlem
ve kararlara ilişkindir. Hatalı olduğu ileri sürülen yargısal işlemlerde,
özel amaç ile davranıldığı yönünde bir delil bulunmamaktadır. Davada
sınırlı ve sayılı hukuki sorumluluk nedenlerinden hiç birisi mevcut değildir. Bu durumda davanın reddine karar verilmesi gerekmiştir.
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 49.maddesi uyarınca
davanın esastan reddi halinde disiplin para cezasının takdir edilerek
hüküm altına alınması gerekir. Bu konuda, para cezasında yeniden
değerleme oranında yapılması gereken artırım miktarı ile dava konusu olayın gelişim biçimi ve dosyaya yansıyan olgular gözönünde tutulmuştur.
HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;
1-HMK’nın 46.maddesinde öngörülen sorumluluk sebepleri bulunmadığından DAVANIN REDDİNE,
2-HMK’nın 49. maddesi uyarınca takdir edilen 600.00 TL. disiplin
para cezasının davacıdan alınarak Hazineye gelir kaydedilmesine,
3-Davanın reddi nedeniyle alınması gereken 24,30 TL. maktu karar
ve ilam harcının peşin alınan 132,05 TL.’den mahsubu ile fazla yatırılan 108,20 TL.peşin harcın karar kesinleştiğinde ve isteği halinde
davacıya iadesine
4-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret tarifesi
uyarınca davalı yararına takdir edilen 2.640.00 TL.maktu avukatlık
ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
5-Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,
6-Davalı hazine tarafından yapılan 1 adet cevap dilekçesi tebligat
ücreti olan 7.00 TL.nin davacıdan alınarak davalıya verilmesine…”
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Dair oybirliği ile verilen 08.10.2013 gün ve 2013/2-4 sayılı kararın davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, kararın süresinde temyiz
edildiğinin anlaşılmasından ve dosyadaki tüm kağıtların okunmasından
sonra gereği düşünüldü:
HUKUK GENEL KURULU KARARI
Davacı fazla çalışma ücreti için dava açtığını ancak alacağın eksik olarak hüküm altına alındığını, kararın hatalı bilirkişi raporuna dayanarak
verildiğini, bilirkişi raporuna itirazlarının mahkemece değerlendirilmediğini belirterek, 6100 sayılı HMK 46.maddesine dayanarak yargısal faaliyetten dolayı devlet aleyhine tazminat davası açmıştır.
Davalı vekili davanın reddine ve HMK’nın 49.maddesi uyarınca davacının disiplin para cezasına mahkum edilmesine karar verilmesini talep
etmiştir.
Davanın reddine dair kararın davacı vekili tarafından temyiz edilmesi
üzerine, Hukuk Genel Kurulu’nun 19.06.2013 gün ve 2013/9-123, 849
sayılı kararı ile “dilekçelerin karşılıklı verilmesi aşaması tamamlandıktan
sonra, öncelikle dosya üzerinden dava şartları ve ilk itirazların incelenerek bu konularda olumlu veya olumsuz bir karar verilmesi; dosya üzerinden karar verilemeyen dava şartları ile ilk itirazlar hakkında karar verilmek ve diğer ön inceleme işlemlerini yapmak üzere tarafların ön inceleme
duruşmasına davet edilmesi, 6100 sayılı HMK 137 ve 140 maddelerine
göre ön inceleme duruşmasında gerekli usul işlemleri yapıldıktan sonra,
tahkikat duruşmasına geçilmesi gerekirken, Kanunun bu emredici düzenlemesine rağmen ön inceleme ve ön inceleme duruşması yapılmadan
tahkikat duruşmasına geçilmek suretiyle esas hakkında karar verilmesi
usul ve yasaya uygun bulunmamıştır.” Gerekçesi ile bozulmuş, Mahkemece bozmaya uyularak yeniden yapılan yargılama sonucu, yukarıda başlık
bölümüne alınan gerekçe ile davanın reddine karar verilmiştir.
Hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bilgi ve belgelere, daire kararında
açıklanan gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin değerlendirilmesinde
bir isabetsizlik bulunmamasına göre, usul ve yasaya uygun olduğu tespit
edilen Yargıtay 9.Hukuk Dairesinin ilek derece mahkemesi sıfatıyla verdiği kararın onanması gerekir.
SONUÇ
Davacının temyiz itirazlarının reddi ile 9. Hukuk Dairesinin ilk derece
mahkemesi sıfatıyla verdiği kararın yukarıda açıklanan nedenlerle ONANMASINA, eksik kalan 0,90 TL.ilam harcının temyiz edenden alınmasına,

326

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 89 • Sayı: 3 • Yıl: 2015

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 440 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere,
26.03.2014 gününde oybirliği ile karar verildi.

TAZMİNAT DAVASI · CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİ
ÖZET: Tazminata konu olan eylemin aynı zamanda Ceza kanuna göre suç sayılması halinde,
tazminat davasında da ceza zamanaşımı süresi
uygulanacaktır. Bunun için mutlaka ceza davası
açılması da şart değildir.*
Y.HGK. E.2013/1468 K.2015/785 T.28.01.2015
(….Dava, haksız eylem nedeniyle maddi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davalı notere yönelik istemin zamanaşımı nedeniyle
reddine karar verilmiş; diğer davalılar bakımından ise, karar verilmesine yer olmadığı biçiminde hüküm oluşturulmuştur.
Mahkemece, dava konusu işlemin bizzat davalı noter tarafından
gerçekleştirilmediği; bu nedenle, davalı noter hakkında BK’nın 60/1.
maddesinin uygulanabileceği gerekçesiyle yazılı biçimde karar verilmiştir.
BK’nın 60/2.maddesi uyarınca, aynı zamanda suç niteliği taşıyan
haksız eylemler bakımından, ceza yasalarında öngörülen dava zamanaşımı süresi BK.’nun 60/1.maddesinde düzenlenen süreden daha uzun
ise; ceza davası zamanaşımı süresinin göz önünde tutulması gerekir.
Madde hükmünün uygulanabilmesi için, ceza davası açılmış bulunması gerekmediği gibi; mahkumiyet kararı verilmiş olması da koşul değildir. Ceza mahkemesince, suç öğelerinin oluşmadığı nedeniyle beraat
kararı verilmesi hali dışında; eylemin suç oluşturup oluşturmadığının,
hukuk yargıcı tarafından değerlendirilip saptanması gerekir.
Somut olayda, hukuka aykırı olduğu ileri sürülen işlem; davalı noter
adına ve onun çalışanı durumunda bulunan, başkatip tarafından gerçekleştirilmiştir. Mahkemenin, davalı noterin eylemin faili durumunda
bulunmadığına ilişkin tespiti ve gerekçesi yerindedir. Ancak, 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun 162.maddesi gereğince; noterler, çalışanlarının
*

Yeni Borçlar Kanunu'nun 72.maddesinde de aynı hüküm bulunmaktadır.
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eylem ve işlemlerinden dolayı sorumlu olup; denetim görevinin yerine
getirilmemesi durumunda, haklarında görevi ihmal suçu hükümlerinin
uygulanabilmesi söz konusudur. İşlem tarihinde yürürlükte bulunan 765
sayılı TCK’nın 230.maddesinde düzenlenen görevi ihmal suçunun zamanaşımı süresi ise, aynı Yasa’nın 102/4.maddesi uyarınca beş yıldır.
Şu durumda, davalı noter yönünden bu sürenin göz önünde tutulması gerekir. Dava tarihi itibariyle, öngörülen ceza davası zamanaşımı
süresi dolmamıştır. Mahkemece, bu davalı hakkındaki uyuşmazlığın
esasının çözümlenmesi gerekir. Karar, açıklanan nedenle yerinde görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir…)
Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan
yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda kısmen direnilmiştir.
HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
Asıl ve birleşen dava, noterin ve noter personelinin sorumluluğuna dayalı maddi tazminat istemine ilişkindir.
Davacılar vekilleri, müvekkillerinin annesi olan B… O….’nın evinde
yalnız yaşamakta iken 01.08.2002 tarihinde vefat ettiğini, vefatından sonra çocukları tarafından yapılan tereke tespit çalışmaları esnasında müteveffanın bankalardaki hesaplarında bulunan paralarının bir kısmının
çekilmiş olduğunu, bankalardaki işlemlerde kullanılan vekaletname incelendiğinde, vekaletnamenin Üsküdar 11.Noterliğinin baş katibi S., D..
tarafından müteveffanın evinde 10.07.2002 tarihinde düzenlendiğini, vekaletnamede davalılar H… Ç… ve A…C…’in tanık olarak imzalarının alındığını, müteveffanın 83 yaşında, fiziksel ve ruhsal olarak oldukça rahatsız
olması nedeniyle sağlık raporu alınmadan düzenlenen usulsüz vekaletname nedeniyle uğradıkları maddi zararların ödetilmesini istemişlerdir.
Davalılar vekili, zamanaşımı def’inde bulunarak, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, sahte vekaletnamenin noter tarafından değil noter başkatibi tarafından düzenlediği, başkatibin kesinleşmiş yargı kararı ile mahkum olduğu dikkate alındığında davalı noter hakkında ceza zamanaşımının uygulanmasının mümkün olmayacağı, davalı noter hakkında 818
sayılı B.K.nun 60.maddesindeki zamanaşımı sürelerinin uygulanacağı ve
davanın bir yıllık zaman aşımı geçtikten sonra açıldığı gerekçesiyle davalı
noter M…S… hakkındaki davanın zaman aşımı nedeniyle reddine, diğer
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davalılar hakkındaki davanın atiye terk edilmiş olması nedeniyle bu davalılar hakkında herhangi bir karar verilmesine yer olmadığına dair verilen karar; davacılar vekillerinin temyizi üzerine Özel Dairece, yukarıda
açıklanan gerekçelerle bozulmuş; mahkemece, önceki gerekçeler genişletilmek suretiyle direnme kararı verilmiştir.
Davacılar vekilleri, direnme kararını temyize getirmiştir.
Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; davalı
noter hakkında, ceza (uzamış) zamanaşımı süresinin uygulanıp uygulanmayacağı; varılacak sonuca göre davalı noter hakkında açılan davanın
zamanaşımına uğrayıp uğramadığı, noktalarında toplanmaktadır.
Dava, haksız fiil hukuksal nedenine dayalı maddi tazminat istemine
ilişkindir.
Bilindiği üzere kanunun zamanaşımı süresinin başlaması için alacaklının belli olguları öğrenmiş olması koşulunu aradığı hallerden biri, haksız
fiilden kaynaklanan tazminat borcudur. Buna ilişkin bir ve on yıllık zamanaşımı sürelerini öngören B.K.nun 60.madddesinde, bir yıllık zamanaşımı süresinin, zarar görenin, zarar varlığını ve zarar vereni öğrendiği
tarihten itibaren başlayacağı açıkça belirtilmiştir. Dolayısıyla, haksız fiilden kaynaklanan tazminat davalarında, alacaklı zararın varlığını ve zarar
vereni bilmediği sürece, zamanaşımı süresi başlamayacaktır.
Zararın varlığını öğrenme koşulu, öncelikle zararın gerçekleşmiş olmasını gerektirir. Henüz gerçekleşmemiş bir zararın, herkes gibi, o zararın
tazminini isteyebilecek olan alacaklı (zarar gören) tarafından da öğrenilmesi mümkün değildir. Başka bir ifadeyle, hukuka aykırı fiil işlenmesine
rağmen, onun doğuracağı zarar henüz ortaya çıkmamış; zararın ortaya
çıkması için, fiil tarihinden sonra birtakım etkenlerin gerçekleşmesi veya
belli bir zamanın geçmesi gerekiyor ise, doğal olarak zamanaşımı süresinin işlemeye başlaması da mümkün olmayacaktır.
Diğer taraftan, 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 60.maddesinin 1 ve
2.fıkralarında:
“Zarar ve ziyan yahut manevi zarar namiyle nakdi bir meblağ tediyesine müteallik dava, mutazarrır olan tarafın zarara ve failine ittilaı tarihinden itibaren bir sene ve her halde zararı müstelzim fiilin vukuundan
itibaren on sene mürurundan sonra istima olunmaz.
Şu kadar ki zarar ve ziyan davası, ceza kanunları mucibince müddeti
daha uzun müruru zamana tabi cezayı müstelzim bir fiilden neşet etmiş
olursa şahsi davaya da o müruru zaman tatbik olunur.”
Hükmüne yer verilmiştir.
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Görüldüğü üzere, 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 60.maddenin 2.fıkrası gereğince, eylemin aynı zamanda ceza kanununda suç sayılması halinde, daha uzun ise olayda ceza zamanaşımı süresinin uygulanacağı,
dolayısı ile bu durumda BK’nın daki daha kısa zamanaşımı sürelerinin
uygulanamayacağı hususu açıkça anlaşılmaktadır.
Söz konusu hüküm, ceza zamanaşımının uygulanabilmesi için, sadece
eylemin aynı zamanda bir suç oluşturmasını yeterli görmekte; fail hakkında mahkumiyet kararıyla sonuçlanmış bir ceza davasının varlığı, hatta
böyle bir ceza davasının açılması ya da zarar görenin o davada tazminat
yönünden bir talepte bulunmuş olması koşulu aranmamaktadır. Sonuçta; haksız eylemin suç oluşturması durumunda o suç için öngörülen ceza
zamanaşımı süresi hukuk yargılamasında da uygulanacaktır.
Nitekim Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 10.04.2013 gün 2012/41161 E., 2013/498 K. Sayılı kararında da aynı ilkeler benimsenmiştir.
Somut olay bu hukuksal çerçevede değerlendirildiğinde, davacı, davalı
noterin, personeli olan noter katibi tarafından düzenlenen vekaletnameyi
onaylarken denetim yükümlülüğünü yerine getirmediğini ileri sürmektedir.
1512 sayılı Noterlik Kanunu (NK)’nun, 151.maddesinde,
“Noterler, geçici yetkili noter yardımcıları, noter vekilleri ile noter katipleri ve katip adayları noterlikteki görevleri, Türkiye Noterler Birliği organlarında görev alan noterler ise ayrıca bu görevleri ile bağlantılı olarak
işledikleri suçlardan dolayı Türk Ceza Kanununun uygulanması bakımından kamu görevlisi sayılırlar.” Hükmüne yer verilmiştir.
Aynı Kanun’un 160.maddesinde,
“Noterlik dairesinde çalışan katiplerin ve katip adaylarının görevlerinden dolayı işledikleri suçlara iştiraki bulunmayan hallerde noter, bu
kimseler üzerindeki gözetim ve denetim görevini yerine getirmediği sabit
olduğu takdirde, Türk Ceza Kanunu'nun 257. maddesinin ikinci fıkrası
hükmüne göre cezalandırılır.”
Düzenlemesi getirilmiştir.
Ayrıca anılan Kanun’un 162.maddesinde,
“Stajyer, katip ve katip adayları tarafından yapılmış olsa bile noterler,
bir işin yapılmamasından veya hatalı yahut eksik yapılmasından dolayı
zarar görmüş olanlara karşı sorumludurlar.
Noter, birinci fıkra gereğince ödediği miktar için, işin yapılmaması, hatalı yahut eksik yapılmasına sebep olan stajyer veya noterlik personeline
rücu edebilir.”
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Düzenlemesine yer verilmiştir.
Görüldüğü üzere anılan Kanunun 160.maddesinde noterin, suça iştiraki bulunmaksızın çalışanları üzerinde gözetim ve denetim görevini gereği gibi yerine getirmemesi eylemi ayrıca suç olarak kabul edilmiştir.
Bu açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde, davalı noter
hakkında da mülga 818 sayılı BK’nın 60/2 madde ve fıkrasındaki ceza
olup zamanaşımı süresinin uygulanması gerekeceği kabul edilmiş olup,
eldeki davanın ceza zamanaşımı süresi dolmadan açıldığı hususu da tartışmasızdır.
Hal böyle olunca, mahkemece yapılacak iş, davanın zamanaşımı süresi
içerisinde açılmış olduğu benimsenmek suretiyle işin esasına girişilerek,
tarafların iddia ve savunmaları çerçevesinde hukuken geçerli tüm delilleri
sorulup toplanarak, ortaya çıkacak uygun hukuksal sonuç çerçevesinde
bir karar verilmesinden ibarettir.
O halde, Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma
kararına uyulmak gerekirken, davanın zamanaşımına uğradığı gerekçesiyle reddie dair önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.
SONUÇ
Davacılar vekilllerinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı 6217 sayılı
Kanun’un 30.maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa 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, 28.01.2015
gününde oybirliği ile karar verildi.

KİRACILIK SIFATI · DAVADA HUSUMET
ÖZET: Daha önce görülen davada kiracılık sıfatına itiraz etmeyen ve kira paralarını muntazam
ödeyen kişinin sonraki davada kiracılık sıfatına
itiraz etmesi kabul edilemez.
Y. HGK. E.2013/1469 K.2015/786 T.28.01.2015
(…Dava davalı borçlu aleyhine kira alacağının tahsili amacıyla tahliye istekli olarak başlatılan icra takibine yapılan itirazın kaldırılması
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istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, karar
davalı tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı vekili dava dilekçesinde; davalının müvekkiline ait taşınmazda kiracı olarak bulunduğunu, ödenmeyen kira bedelleri için davalı hakkında başlattıkları icra takibine davalı tarafça yapılan itirazın
haksız olduğunu belirterek, itirazın kaldırılmasına ve takibin devamına karar verilmesini talep etmiştir. Davalı M. Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş. vekili davanın pasif husumet yokluğundan reddini savunmuştur.
Davacı 24.10.2011 tarihli takip talebi ile 2010 yılı Temmuz – 2011
yılı ekim arası ödenmeyen 31.113,00 TL. kira bedelinin tahsilini talep etmiştir. Davalı borçlu ödeme emrine karşı itirazında alacaklının
dayandığı kira sözleşmesinde kiracının M. Havayolları ve Taşımacılık
A.Ş. olduğunu, M. Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık Anonim Şirketi’nin
kira sözleşmesine taraf olmadığını belirterek husumet itirazında bulunmuştur.
Davacı tarafça dava ve takibe dayanak yapılan 15.01.2003 başlangıç tarihli yazılı kira sözleşmesinde kiraya verenin N….B…., kiracının
M….Hava Yolları ve Taşımacılık A.Ş. olduğu anlaşılmaktadır. Davalı
borçlu M.Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş.’nin kira sözleşmesinin tarafı bulunmaması ve davalının davada ve icra takibinde ödeme emrine
karşı açıkça husumet itirazında bulunması karşısında davanın husumet yokluğundan reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde istemin kabulüne karar verilmesi doğru değildir.
Karar bu nedenle bozulmalıdır…)
Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan
yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
Dava, davalı borçlu aleyhine kira alacağının tahsili amacıyla başlatılan
icra takibine yapılan itirazın kaldırılması istemine ilişkindir.
Davacı vekili, müvekkili tarafından davalı aleyhine Çorum 2. İcra Müdürlüğünün 2011/5060 Esas sayılı dosyası ile kira bedelinin tahsili amacıyla takip başlatıldığını, davalı borçlunun takibe itiraz ettiğini, davalının
itirazında haksız olduğunu belirterek itirazın kaldırılması, takibin devamı ve %40 icra inkar tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmesini
talep etmiştir.
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Davalı borçlu vekili; davacı tarafından müvekkili aleyhine açılan davanın pasif husumet yönünden reddi gerektiğini, davanın esasını teşkil eden
Çorum 2. İcra Müdürlüğünün 2011/5060 Esas sayılı dosyaya dayanak
kira kontratı ile müvekkili şirketin hiçbir ilgisi bulunmadığını, kira kontratının davacı kiralayan N…B…. ile kiracı M…Havayolları ve Taşımacılık
A.Ş. arasında imzalanmış bir sözleşme olduğunu, belirterek davanın reddini savunmuştur.
Yerel Mahkemenin, kira akdinin tarafı olmadığını iddia eden davalı
tarafından uzun süre ödenmiş kira bedellerinin olması, bu kira bedellerinin davacının mahkemeye sunduğu dekontlarla açıklığa kavuşmuş olması, her ne kadar kesinleşmemiş de olsa Çorum İcra Hukuk Mahkemesinin
2010/696 Esas 2011/634 Karar sayılı ilamında da davalı aleyhine tahliyeye karar verilmiş olması “taraflar arasında kira sözleşmesinin varlığını
tarafların özel durumları gereği tartışılamayacak derecede belirgin” kılan
hususlar olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne dair verdiği karar davalı
– borçlu vekilinin temyizi üzerine Özel Dairece yukarıda belirtilen gerekçe
ile bozulmuştur.
Yerel mahkemece, önceki gerekçelerle direnme karar verilmiş; hükmü
davalı – borçlu vekili temyiz etmiştir.
Direnme yolu ile Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık, davalı
M…A… ye husumet düşüp düşmediği noktasında toplanmaktadır.
Uyuşmazlığın çözümünde öncelikle kira sözleşmesinin hukuksal niteliğinin açıklanmasında yarar bulunmaktadır.
Bilindiği üzere kira sözleşmesi, bir bedel karşılığında geçici bir süre
için tarafa veya başkasına ait taşınır veya taşınmaz malın veya bir hakkın
kullanımını sağlayan sözleşmedir. Kira sözleşmesi karşılıklı iradelerin
birleşmesi suretiyle oluşur. Kira sözleşmesinin tarafları, kiraya verilen
maldan bedel karşılığı yararlanan kiracı ile yararlanmaya razı olan kiralayandır.
Kira sözleşmesi kural olarak şekle tabi değildir. 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Kanun’da kira sözleşmesi için şekil şartı öngörülmemiştir. Buna göre, sözleşme yazılı olabileceği gibi sözlü olarak da
kurulabilir. Ancak bazı özel yasalarda kira sözleşmesinin ne şekilde yapılacağı belirtilmiştir. Örneğin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu; 3226 sayılı
Finansal Kiralama Kanunu; 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu;
2920 sayılı Sivil Havacılık Kanunu ve Vakıflar Kanununa göre kira sözleşmelerinin mutlaka yazılı veya noterde yapılmış olması gerekmektedir.
Hukuk Genel Kurulunun 22.10.2010 gün 2010/6-659 E., 2010/682 K.
sayılı kararında da bu ilkeler benimsenmiştir.
Somut olayda; davalı – borçlu M..Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık
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A.Ş.’nin kiracı dolayısı ile borçlu sıfatına haiz olup olmadığı hususunun
değerlendirilmesi gerekmektedir.
Davalı-borçlunun kiracı sıfatı bulunmadığını ileri sürmesi karşısında,
davalının kiracı durumunda olduğunun davacı-alacaklı tarafından kanıtlanması gerekir.
Bu doğrultuda somut uyuşmazlığın incelenmesinde; davacı-alacaklı tarafından, ödenmeyen kira alacaklarının tahsili amacıyla yapılan tahliye
talepli icra takibine, M…Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş. tarafından
yapılan itirazın kaldırılması davasının kabulüne ve taşınmazın tahliyesine
ilişkin kararın kesinleştiği, sözkonusu takip ve davada, davalı – borçlunun kiracılık sıfatlarına itiraz etmediği gibi davalı – borçlunun fazla kira
bedeli ödemelerine ilişkin keşide ettiği ihtarnamede de kiracılık sıfatına
karşı çıkmadığı anlaşılmaktadır. Öte yandan davalı –borçlunun kira bedellerini düzenli olarak yatırdığı da belirgindir.
Görüldüğü üzere davalı-borçlu, direnmeye konu davada kira sözleşmesinin tarafı olmadığını ileri sürerek husumet itirazında bulunmakta ise
de, taraflar arasında daha önce görülüp, kesinleşen davada, kiracılık sıfatına itiraz etmeyip, düzenli olarak kira bedelini yatırması hususları, kira
sözleşmesinin tarafı olduğunu zımni olarak kabul ettiğini göstermektedir.
Hal böyle olunca, kira sözleşmesinin yazılı olarak düzenlenme zorunluluğu bulunmamasına, itiraza konu edilen takip talebinde yazılı kira sözleşmesine dayanılmamış olmasına göre davalı-borçlu ile davacı –alacaklı
arasında kira ilişkisinin kurulduğunun ve sonuçta davalı-borçlu M. Kargo
Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş.’nin kiracı sıfatı ile kira sözleşmesinin
tarafı olduğunun kabulü gerekir.
Hukuk Genel Kurulundaki görüşmeler sırasında bir kısım üyeler tarafından, her takibin kendi içinde değerlendirilmesi gerektiği, icra mahkemesince verieln kararların kesin hüküm teşkil etmeyeceği, bu nedenle
direnme kararının bozulması gerektiği görüşü savunulmuşsa da, yukarda
açıklanan nedenlerle bu görüş Kurul çoğunluğunca benimsenmemiştir.
İtirazın reddine ilişkin kararında bir usulsüzlük bulunmadığı gerekçesi ile Özel Daire bozmasına karşı direnilmesi usul ve yasaya uygundur.
Ne var ki, bozma nedenine göre işin esasına yönelik temyiz itirazları
Özel Dairece incelenmediğinden, bu yönde inceleme yapılmak üzere dosyanın Özel Daireye gönderilmesine karar vermek gerekmiştir.
Sonuç
Yukarıda açıklanan nedenlerle direnme uygun olup, işin esasına yönelik temyiz itirazlarının incelenmesi için dosyanın 6.Hukuk Dairesine
Gönderilmesine, 28.01.2015 gününde oyçokluğu ile karar verildi.

YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ
FUZULİ İŞGALDE GÖREVLİ MAHKEME
·
ANLAŞMAZLIĞIN TAŞINMAZIN AYNINA İLİŞKİN OLMASI
ÖZET: Dava dilekçesi içeriği ve iddianın ileri sürülüş biçiminden; davacının, maliki olduğu taşınmazı davalının fuzulen işgal ettiğini ileri sürerek
eldeki davayı açtığı, davanın taşınmazın aynına,
başka bir deyişle mal varlığına yönelik olduğu
açıktır. Bu durumda, olayda 6100 sayılı HMK’nın
382 ve 383.maddelerinin uygulama yerinin bulunmadığı ve aynı Kanunun 2. maddesi uyarınca
davaya Asliye Hukuk Mahkemesinde bakılacağı
tartışmasızdır.
Y.I. HD. E.2013/19685 K.2014/6897 T.01.04.2014
Taraflar arasında görülen tahliye davası sonunda, yerel mahkemece
davanın, kabulüne ilişkin olarak verilen karar davalı vekili tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi
Şükrü Hanlı Baydın’ın raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;
KARAR
Dava, elatmanın önlenmesi isteğine ilişkindir.
Mahkemece, davanın kubulüne karar verilmiştir.
Dava dilekçesi içeriği ve iddianın ileri sürülüş biçiminden; davacının,
maliki olduğu taşınmazı davalının fuzulen işgal ettiğini ileri sürerek eldeki davayı açtığı, davanın taşınmazın aynına, başka bir deyişle mal varlığına yönelik olduğu açıktır. Bu durumda, olayda 6100 sayılı HMK’nın
382 ve 383.maddelerinin uygulama yerinin bulunmadığı ve aynı Kanunun
2.maddesi uyarınca davaya Asliye Hukuk Mahkemesinde bakılacağı tartışmasızdır.
Bilindiği üzere, görev kamu düzenine ilişkin olup, yargılamanın her
aşamasında re’sen göz önünde tutulması gereken bir usul kuralıdır.
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Hal böyle olunca, görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, işin esasının
incelenmesi doğru değildir.
Davalı vekilinin temyiz itirazı açıklanan nedenden ötürü yerindedir.
Kabulüyle, hükmün (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile)
1086 sayılı HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 01.04.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

HARÇ İÇİN SÜRE · UYGULANACAK YÖNTEM
ÖZET: Harcın tamamlanması için gönderilen ihtarın harç miktarını ve nereye yatırılacağını belirtmesi gerekir. Kesin sürede harç yatırılmazsa
dosya önce işlemden kaldırılır. Üç ay sonra da
açılmamış sayılmasına karar verilir.*
Y.I. HD. E.2014/2625 K.2015/1228 T.27.01.2015
Dava, tapu iptal tescil, mümkün olmadığı takdirde alacak isteklerine
ilişkindir.
Mahkemece, davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir.
Dosya içeriğinden ve toplanan delillerden; davanın 20.000 TL.değer
gösterilerek açıldığı, taşınmazdaki çekişmeli payın (99/177) keşfen belirlenen dava değerinin 111.864 TL. olduğu, noksan harcın tamamlanması
için 13.08.2013 tarihinde davacı vekiline ihtaratlı tebliğde bulunulduğu,
verilen kesin sürede noksan harcın mahkeme veznesine yatırılmadığı gerekçesi ile de davanın açılmamış sayılmasına karar verildiği, hükmün davacı vekili tarafından temyiz edildiği anlaşılmaktadır.
Hemen belirtilmelidir ki; iddianın içeriği ve ileri sürülüş biçiminden
davanın taşınmaz malın aynına ilişkin olduğu ve konusunu oluşturan
hakkın para ile değerlendirilmesinin mümkün bulunduğu açıktır. Bu tür
davalarda 1086 sayılı HUMK’un 413 ve 492 sayılı Harçlar Kanunu'nun
16.maddesi uyarınca; dava değerinin ve buna bağlı olarak alınacak harcın
iptal ve tescil davasına konu taşınmazın değeri toplamından (04.03.1953
tarihli, 10/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı) ibaret olacağı kuşkusuzdur.
492 sayılı Harçlar Yasası, harcın alınmasını veya tamamlanmasını
*

Gönderen Av. Sadık ALTIOK
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yanların isteklerine bırakmamış; değinilen yönün mahkemece kendiliğinden (re’sen) gözetilmesini ve harcın yatırılmaması halinde de ne gibi bir
mukteza tayin edileceğini 30. Ve 32. maddelerinde hükme bağlamıştır.
Anılan yasa maddelerinde, yargı işlemlerinden alınacak harçlar ödenmedikçe müteakip işlemlerin yapılamayacağı vurgulanmış olup “müteakip
işlemlerin yapılamayacağı” ilkesinin uygulamadaki karşılığının davanın
açılmamış sayılmasına karar vermek değil, dosyanın işlemden kaldırılması olduğu açıktır.
Somut olayda; davalı vekili adına çıkartılan ihtaratın usulüne uygun
olduğunu söyleyebilme imkanı yoktur. Zira, ihtaratta tamamlanacak harcın ne kadar olduğu belirtilmediği gibi, nereye yatırılması gerektiği de bildirilmemiştir. Öte yandan, verilen kesin sürenin sona ermesinden sonra
dosyanın işlemden kaldırılması ve Harçlar Kanunu'nun 30.maddesi delaletiyle Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (HMK) 150/4.maddesinde öngörülen 3 aylık sürenin beklenmesi ve bu müddet içerisindeki harç ikmal
edilmediği takdirde dosyanın ele alınarak açılmamış sayılmasına karar
verilmesi gerekirken, anılan yasal süreler beklenilmeden doğrudan davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir.
Hal böyle olunca, tamamlanması gereken harç miktarı ve nereye yatırılması gerektiği hususlarını da içerecek şekilde davalı tarafa muhtıra
çıkartılması, verilen kesin süre içinde harcın tamamlanmaması halinde
dosyanın işlemden kaldırılması, HMK 150/4 maddesinde öngörülen 3 aylık yasal sürenin beklenmesi, daha sonra davanın açılmamış sayılmasına
karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar
verilmiş olması doğru değildir.
Davacı vekilinin temyiz itirazı açıklanan nedenden ötürü yerindedir.
Kabulüyle, hükmün (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile)
1086 sayılı HUMK’un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 27.01.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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TAPU KAYDINDA DÜZELTME · DAVA ŞARTI
ÖZET: Tapu kaydında düzeltme davası açılabilmesi için ilk önce Tapu Müdürlüğüne başvurulmalı, Tapu Müdürlüğünden araştırmaya dayanan
gerekçeli cevap alınmalı ve cevap sorunu çözmüyorsa mahkemeye başvurulmalıdır.
Bu durum Yasa'dan kaynaklanan dava şartıdır.*
Y.I. HD. E.2015/1710 K.2015/2269 T.17.02.2015
Dava, tapu kaydına yanlış yazılan kimlik bilgilerinin düzeltilmesi isteğine ilişkin olup, 17.08.2013 tarih ve 28738 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni Tapu Sicil Tüzüğü’nün yürürlüğü zamanında
26.05.2014 tarihinde açılmış; mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.
Hemen belirtilmelidir ki, yeni Tapu Sicil Tüzüğü hükümleri ve özellikle 75. maddesi nazara alındığında, tapu müdürlüklerine oldukça geniş
yetkiler verilerek tapudaki hataların daha kısa bir sürede, idari yoldan
düzeltilmesine imkan verildiği ve kayıt düzeltmeler için öncelikle müdürlüklere başvuru yapılmasının zorunlu tutulduğu görülmektedir.
Bu nedenle, yeni Tapu Sicil Tüzüğü’nün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği 17.08.2013 tarihten itibaren, ilgililerin mahkemeye
müracaat etmeden önce, ilk olarak tapu müdürlüklerine yukarıda açıklanan procedure uygun şekilde başvurması kaçınılmaz olup, değinilen prosedür izlenmeden mahkeme önüne getirilen davanın dinlenebilme olnağı
yoktur.
Bunun yanında, ilgililerin tapu müdürlüklerine yaptıkları yazılı ya da
sözlü düzeltim başvuruları üzerine, tapu müdürlüklerinin Tüzüğün 75.
maddesinde belirtilen araştırma ve soruşturmayı yapmadan verdikleri
soyut içerikli ret kararları da davayı mahkeme önünde dinlenebilir hale
getirmez.
Diğer taraftan, Tapu Sicil Tüzüğü'nün 75. maddesine aykırı olarak verilen bu tür ret kararlarına karşı ilgililerin aynı tüzüğün 26.maddesine göre
itiraz imkanı bulunmaktadır. Hal böyle olunca, davanın usulden reddine
karar verilmesi gerekirken, yazılı biçimde hüküm kurulması doğru değildir.
Davalı Tapu Müdürlüğünün temyiz itirazı açıklanan nedenden ötürü
yerindedir. Kabulü ile, hükmün (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK’un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA,
17.02.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
*

Dergimizin 2014/6.sayısında yayımlanan Yargıtay I. Hukuk Dairesi Kararına bakınız.

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ
KADINA FİZİKİ ŞİDDET UYGULAYAN KOCA
·
MANEVİ TAZMİNAT
ÖZET: Eşine fiziki şiddet uyguladığı anlaşılan kocanın daha fazla kusurlu olduğu kabul edilmeli
ve kadın lehine manevi tazminata hükmedilmelidir.*
Y.2. HD. E.2013/10556 K.2014/1632 T.30.01.2014
Mahkemece, “taraflar eşit kusurlu” kabul edilmiş ve buna bağlı olarak
davacı-davalı kadının 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 174. maddesi
kapsamındaki maddi ve manevi tazminat talepleri reddedilmiştir. Oysa,
davalı-davacı kocanın eşine fiziki şiddet uyguladığı yapılan soruşturma ve
toplanan delillerden anlaşılmaktadır. Buna karşılık davacı-davalı kadının ise eşinin ailesini müşterek evden kovduğu, bunun dışında başka bir
kusurunun ispatlanamadığı görülmektedir. Gerçekleşen bu duruma göre
evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında davalı –davacı kocanın, kadına
göre ağır kusurlu olduğunun kabulüyle az kusurlu olan tarafa uygun miktarda maddi ve manevi tazminat ödemekle sorumlu tutulması gerekirken,
dosya kapsamına aykırı gerekçelerle kadının, kocayla aynı oranda kusurlu görülmesi ve tazminat isteklerinin bu sebeple reddedilmesi doğru
bulunmamıştır.
Davacı-davalı kadının tedbir ve yoksulluk nafakası istemi hakkında
olumlu ya da olumsuz bir hüküm kurulmaması usul ve yasaya aykırı
olup, bozmayı gerektirmiştir.
Davacı-davalı kadın, davalı-davacı kocanın babası adına kayıtlı olan ev
için 15.000 TL. ödeme yaptığını belirterek alacak isteminde bulunmuştur.
Mahkemenin kabulü de bu yöndedir. Bu duruma göre bu istem, Borçlar
Hukukundan kaynaklanmakta olup, Aile mahkemelerinin kuruluş, görev
ve yargılama usullerine dair 4787 Sayılı Kanun'un 4.maddesinde yer alan
aile hukukundan kaynaklanan dava ve işlerden değildir. Genel mahkemeler görevlidir. Görev, kamu düzenine dair olup, mahkemece yargılamanın her aşamasında kendiliğinden dikkate alınması da zorunludur.
Gerçekleşen bu durum karşısında 15.000 TL.’lik alacak talebi yönünden
*

www.kazancihukuk.com sitesinden alınmıştır.
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görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, işin esasının incelenmesi doğru
bulunmamıştır.
Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri, hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür. (TMK.m.6) Davacı-davalı kadın, talep ettiği ziynet eşyalarının davalı-davacı koca tarafından satılıp harcandığını ileri sürmüş, davalı – davacı koca ise, ziynetlerin
davacı – davalı tarafından götürüldüğünü savunmuştur. Somut olayda kadın, davaya konu ziynet eşyasının, eşi tarafından elinden alınıp satıldığını
ve bunların iade edilmediğini sunduğu delillerle ispat edememiştir. Davacı-davalı kadın delil listesinde yemin deliline de dayanmıştır. İspat yükü
kendisine düşen ve davasını diğer delillerle kanıtlayamayan davacı-davalı
kadına ziynet eşyalarına dair talebi konusunda diğer tarafa yemin teklif
etme hakkı hatırlatılıp, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 225 vd.maddelerindeki yeminle ilgili usul işlemleri yerine getirilip, gerçekleşecek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeyle hüküm tesis
edilerek ziynet alacağı talebinin reddine karar verilmesi isabetsiz olup
bozmayı gerektirmiştir.
Mahkemece tüm istemler göz önüne alınarak, denetime olanak verecek
şekilde, kabul ve reddedilen her bir talep için ayrı ayrı gösterilmek suretiyle vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken, bu husus nazara alınmadan vekalet ücreti yönünden yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya
aykırı bulunmuştur.
SONUÇ
Temyiz edilen hükmün, yukarıda 2,3,4,5 ve 6.bentlerde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu
diğer bölümlerinin ise yukarıda 1 bentte açıklanan sebeplerle ONANMASINA,tarafların vekilleri duruşmaya geldiklerinden yararlarına duruşma
için takdir olunan 1.100,00 TL. vekalet ücretinin M….’den alınıp B…’ya
verilmesine, 1.100,00 TL. vekalet ücretinin de B…’dan alınıp M….’e verilmesine, temyiz peşin harcının yatırana iadesine, işbu kararın tebliğinden
itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzeree 30.01.2014
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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BOŞANMA · KOCANIN KUSURU · MANEVİ TAZMİNAT
ÖZET: Boşanmaya yol açan olaylarda kocanın
daha fazla kusurlu olduğu anlaşıldığından kadın
lehine maddi ve manevi tazminata hükmedilmelidir.*
Y.2.HD. E.2013/212251 K.2014/4077 T.27.02.2014
Mahkemece boşanmaya neden olan olaylarda taraflar eşit kusurlu bulunmuş ve bu kusur belirlenmesine göre davalı-davacı kadının tazminat
talepleri reddedilmiş ise de;
Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden mahkemenin de kabulünde olduğu gibi;
Davacı-davalı kocanın güven sarsıcı davranışlarda bulunduğu, eşini
anlaşmalı boşanmaya zorladığı ve bunu kabul etmeyen eşine şiddet uyguladığı, evden ayrıldığı, müşterek konutun giderlerini karşılamamak suretiyle eşini ortak konuttan ayrılmaya zorladığı, buna karşılık davalı-davacı
kadının eşine hakaret ettiği ve 27.12.2010 tarihli tartışma sonrası davacı-davalı kocanın daha ziyade kusurlu olduğu anlaşılmaktadır.
Hal böyle iken tarafların boşanmaya neden olan olaylarda eşit kusurlu
olduğunnu kabulü ve bu hatalı kusur belirlemesine göre davalı – davacı
kadının maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddi doğru görülmemiş
ve bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ
Temyiz edilen hükmün yukarıda 2.bentte gösterilen sebeple kusur belirlemesi ve davalı – karşı davacı kadının tazminat isteklerinin reddi yönünden BOZULMASINA, hükmün temyize konu diğer bölümlerinin ise
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.

*

www.kazancihukuk.com sitesinden alınmıştır.
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BOŞANMA DAVASI · DAVACININ ÖLÜMÜ · MİRASÇILAR
ÖZET: Boşanma davası devam ederken taraflardan birinin ölümü ile dava konusuz kalır.
Ölen davacının mirasçılarının davayı devam ettirme hakları boşanma yönünden olmayıp, diğer
eşin kusurunun tespiti bakımındandır.
Y.2. HD. E.2014/22503 K.2014/22453 T.12.11.2014
KARAR
Boşanma davası, koca tarafından açılmış, dava devam ederken
13.12.2012 tarihinde ölmüştür. Davacının ölümünden sonra, mirasçılarının vekili, 19.12.2012 tarihli ıslah dilekçesi ile, davayı “Türk Medeni
Kanununun 148.maddesinde yer alan sebeple evliliğin iptali” olarak ıslah
ettiklerini bildirmiş ve davaya evliliğin iptali olarak devam edilmesini istemiş; mahkemece; davacıların sıfat yokluğundan reddine karar verilmiş,
ölenin mirasçılarının temyiz üzerine hüküm Yargıtay’ca onanmıştır. Ölen
davacının mirasçıları karar düzeltme talebinde bulunmuştur.
Boşanma davasının devamı sırasında taraflardan birinin ölümü ile boşanma davası konusuz kalır. Ölen davacının mirasçılarının açılmış olan
davayı devam ettirme hakları, boşanma yönünden olmayıp, diğer eşin
kusurunun tespiti bakımındandır. (TMK.m.181/2) Hakları yalnızca buna
münhasır olan mirasçıların, ıslahla davayı bir başka davaya dönüştürmeleri mümkün değildir. Diğer bir ifade ile, bu halde ıslah caiz değildir
ve sonuç doğurmaz. Öyleyse davanın, ıslahtan önceki haliyle görülmesi;
boşanma davasıyla ilgili olarak evliliğin ölümle sona erdiği ve boşanma
davasının konusunun kalmadığı nazara alınarak bu yönde hüküm kurulması; ölenin mirasçıları tarafından davaya devam edildiğine göre, diğer
eşin kusurunun tespiti bakımından tarafların delilleri toplanarak, hasıl
olacak sonucuna göre bu hususta bir karar verilmesi gerekir. Açıklanan
husus gözetilmeden, ıslaha geçerlilik tanınarak, davanın sıfat yokluğundan reddedilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Ne var ki ilk incelemede yanılgılı değerlendirme sonucu hüküm onanmış olmakla, ölenin mirasçılarının bu yönlere temas eden karar düzeltme talebi, haklı ve yerinde görüldüğünden Dairemizin onama kararının kaldırılmasına, yerel mahkeme
kararının gösterilen sebeple bozulmasına karar verilmesi gerekmiştir.
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SONUÇ
Yukarıda gösterilen sebeple, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun
440/1-4.maddesi gereğince karar düzeltme talebinin KABULÜNE, Dairemizin 19.06.2014 tarihli ve 2014/11436 esas, 2014/14039 karar sayılı
onama kararının KALDIRILMASINA, yerel mahkeme kararının yukarıda
gösterilen sebeple BOZULMASINA, karar düzeltme harcının istek halinde
yatırana geri verilmesine, 12.11.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

KUSURLU KOCANIN DAVRANIŞLARI · MANEVİ TAZMİNAT
ÖZET:Davalı kocanın boşanmaya neden olan kusurlu davranışları aynı zamanda davacı kadının
kişilik haklarına saldırı niteliğinde olup, davacı kadın yararına manevi tazminata hükmedilmelidir.*
Y.2.HD. E.2014/4693 K.2014/23081 T.18.11.2014
Mahkemenin de kabulünde olduğu üzere, davalı kocanın, “eşini sevmediğini, onu istemediğini, hayatında başka bir kadın olduğunu, o kadını
sevdiğini” söylediği ve güven sarsıcı davranışlarda bulunduğu anlaşılmaktadır. Davalı kocanın boşanmaya neden olan bu kusurlu davranışları aynı
zamanda davacı kadının kişilik haklarına saldırı niteliğindedir. O halde
mahkemece, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, tazminata esas olan
fiilin ağırlığı ile hakkaniyet kuralları (TMK.md.4.BK. md. 42,43,44,49)
dikkate alınarak davacı kadın yararına uygun miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, bu yön dikkate alınmadan, “kadının kişilik
haklarına saldırı olmadığı” gerekçesiyle manevi tazminat talebinin reddi
doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ
Temyiz edilen hükmün, yukarıda 2.bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 1.bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın davalıya yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna ve 119,00
TL.temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer
olmadığına, temyiz peşin harcının davacıya geri verilmesine, işbu kararın
tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere
oybirliğiyle, 18.11.2014 tarihinde karar verildi.
*

Legalbank Hukuk Sitesinden alınmıştır.

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ
DAVACI İDDİASINI DAYANDIRDIĞI MADDİ VAKIALARI İSPATLAMAKLA YÜKÜMLÜDÜR
·
DELİL TESPİTİ GİDERLERİ
ÖZET: Davacı, ekili tarlasına davalıların koyunlarının zarar verdiğini iddia etmiş, iddiasını ispat için tanık deliline başvurmuştur. Tanık O.
beyanında; köy korucusu olduğunu, 08.08.2012
günü davalıların hayvanlarının davacının tarlasına 50-60 metre mesafede olduğunu gördüğünü,
hayvanların tarlaya girdiğini görmediğini beyan
etmiş, mahkemece bu beyan doğrultusunda davalıların sorumluluğu cihetine gidilmiştir.
Dosya kapsamından, mevcut delillere göre davacının tarlasındaki zarara davalıların hayvanlarının neden olduğunu ispatlayamadığı anlaşılmaktadır.
Delil tespiti giderleri yargılama giderlerinden
olup, müddeabihe eklenemeyeceğinden, mahkemece yanılgılı değerlendirme sonucu; tespit
masraflarının müddeabihe dahil edilerek yasal
faiziyle birlikte davalılardan tahsili yönünde hüküm tesis edilmesi doğru görülmemiştir.
Y.3. HD. E.2013/16803 K.2014/527 T.20.01.2014
Taraflar arasında görülen tazminat davasının yapılan muhakemesi
sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davalılar tarafından temyiz
edilmiştir.
YARGITAY KARARI
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki
bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Davacı dava dilekçesinde; davalıların koyunlarının şeker pancarı ekili
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tarlasına girerek zarar verdiğini, mahkeme aracılığıyla yapılan delil tespitinde zararının 2.207,50 TL. olduğunun belirlendiğini, tespit için 507,00
TL.masraf yaptığını belirterek; 507,00 TL. tespit giderleriyle, 2.207,50
TL. tazminatın toplamı olan 2.714,50 TL.’nin yasal faiziyle birlikte davalılardan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalılar, koyunlarının davacının tarlasına girmediğini, davacının taşınmazının olduğu yerde 15 kişiye ait koyun sürülerinin bulunduğunu,
bekçilerin kendilerini arayarak davacının tarlasında meydana gelen zararla ilgili bilgileri olup olmadığını sorduğunu beyan ederek, davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.
Mahkemece, davanın kabulü cihetine gidilerek, 2.714,50 TL.’nin dava
tarihi itibariyle işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan tahsiline karar verilmiş, hüküm, davalılar tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, hayvan sahibinin sorumluluğundan kaynaklanan maddi tazminat ve tespit giderleri istemine liişkindir.
Temyize konu uyuşmazlık; davacının ekili tarlasına davalılara ait hayvanların zarar verip vermediği noktasında toplanmaktadır.
Türk Medeni Kanunu’nun 6.maddesi hükmü uyarınca; kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan herbiri, hakkını dayandırdığı
olguların varlığını kanıtlamakla yükümlüdür.
Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 190.maddesinde de; ispat yükünün kanunda özel bir düzenleme bulunmadıkça, iddia edilen vakıaya bağlanan hukuki sonuçtan kendi lehinehak çıkaran tarafa ait olduğu vurgulanmıştır. Bu bağlamda ispat yükü, ilk önce kural olarak davacıya düşer.
Davacı, davasını dayandırdığı vakıaları ispat etmelidir.
Somut olayda davacı, ekili tarlasına davalıların koyunlarının zarar verdiğini iddia etmiş, iddiasını ispat için tanık deliline başvurmuştur. Tanık
O. beyanında; köy korucusu olduğunu, 08.08.2012 günü davalıların hayvanlarının davacının tarlasına 50-60 metre mesafede olduğunu gördüğünü, hayvanların tarlaya girdiğini görmediğini beyan etmiş, mahkemece bu
beyan doğrultusunda davalıların sorumluluğu cihetine gidilmiştir.
Dosya kapsamından, mevcut delillere göre davacının tarlasındaki zarara davalıların hayvanlarının neden olduğunu ispatlayamadığı anlaşılmaktadır.
Hal böyle olunca mahkemece; gerekli inceleme ve araştırma yapılıp sonucu dairesinde karar verilmesi gerekirken; eksik inceleme sonucu yazılı
şekilde hüküm kurulmuş olması doğru görülmemiş, bu husus bozmayı
gerektirmiştir.

345

Yargıtay Kararları

Kabule göre de; 23.03.1976 gün ve 1/1 sayılı YİBK kararına göre delil
tespiti giderleri yargılama giderlerinden olup, müddeabihe eklenemeyeceğinden, mahkemece yanılgılı değerlendirme sonucu; tespit masraflarının
müddeabihe dahil edilerek yasal faiziyle birlikte davalılardan tahsili yönünde hüküm tesis edilmesi doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde 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, 20.01.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YOKSULLUK NAFAKASI
∙
NAFAKANIN ARTTIRILMASI
ÖZET: Tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına, davacı kadın için hükmedilen en son yoksulluk nafakası miktarına, nafakanın niteliği, ekonomik göstergelerdeki olumsuz değişiklikler ve
ÜFE artış oranları dikkate alındığında davacı kadın lehine hükmedilen yoksulluk nafakası miktarının yetersiz olduğu anlaşılmaktadır.
Y.3.HD. E.2014/100 K.2014/691 T.21.01.2014
Taraflar arasında görülen nafaka davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm taraflarca temyiz edilmiştir.
YARGITAY KARARI
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki
bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Davada, aylık 300 TL.olan yoksulluk nafakasının, aylık 700 TL’ye çıkartılması talep ve dava edilmiştir.
Mahkemece, aylık yoksulluk nafakasının 360 TL.çıkartılmasına karar
verilmiş, karar her iki tarafça da temyiz edilmiştir. Davalının tüm temyiz
itirazları yerinde değildir.
Ancak; Türk Medeni Kanunu'nun 176/4.maddesi hükmüne göre; tarafların mali durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hallerde
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iradın arttırılmasına karar verilebilir. Bu hüküm gereğince mahkemece,
iradın arttırılması için ya tarafların mali durumlarının değişmesi ya da
hakkaniyetin artırımı gerektirmesi gerekmektedir.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 07.10.1998 tarih ve 1998/2-656-688
sayılı Kararında da kabul edildiği gibi yeme, giyinme, barınma, sağlık,
ulaşım, kültür (eğitim) gibi bireyin maddi varlığını geliştirmek için zorunlu ve gerekli görülen harcamaları karşılayacak düzeyde geliri olmayanları
yoksul kabul etmek gerekir.
Dosya kapsamına göre davacı kadının ev hanımı olup, ailesi ile birlikte
yaşadığı, davalının ise uzman çavuş olup, aylık 2030 TL.gelirinin bulunduğu anlaşılmıştır.
Ancak, tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına, davacı kadın için
hükmedilen en son yoksulluk nafakası miktarına, nafakanın niteliği, ekonomik göstergelerdeki olumsuz değişiklikler ve ÜFE artış oranları dikkate alındığında davacı kadın lehine hükmedilen yoksulluk nafakası miktarının yetersiz olduğu anlaşılmaktadır.
Bu durumda, mahkemece; nafakanın niteliği ve yukarıda açıklanan nedenlerle TMK'nın 4.maddesi gereğince “hakkaniyete” uygun nafaka miktarına karar verilmesi gerekirken, somut nedenleri ve gerekçeleri açıklanmadan yetersiz miktarda yoksulluk nafakasına hükmedilmesi doğru
görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde 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, 21.01.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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KAYIP KAÇAK KULLANIM BEDELİ
Kayıp kaçak miktarı, dağıtım sistemine giren
enerji ile dağıtım sisteminde tüketicilere tahakkuk ettirilen enerji miktarı arasındaki farkı göstermektedir.
Tarifeye ilişkin kurul kararının iptal edilmediği sürece geçerliliğini koruduğu ve dağıtım şirketlerinin de söz konusu karara aykırı bir işlemde bulunmalarının mümkün olmadığı nazara alınarak,
davanın reddine karar verilmesi gerekir.
Y.3HD. E.2013/7592 K.2014/1359 T.03.02.2014
Taraflar arasında görülen alacak davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davalı vekili tarafından temyiz
edilmiştir.
YARGITAY KARARI
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki
bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Davacı vekili dava dilekçesinde, müvekkilinden 2011 yılı Nisan ayından itibaren kayıp kaçak kullanım bedeli adı altında 6.190,84 TL. tahsil
edildiğini, kayıp kaçak bedelinin iyi niyetli tüketicilerden alınmasının hukuk dışı bir uygulama olduğunu, bu bedelinin tüketiciye yansıtılacağına
ilişkin herhangi bir hüküm bulunmadığını belirterek; 6.190,84 TL.nin
01.04.2011 tarihinden itibaren ticari faiziyle birlikte davalıdan istirdatına
karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı vekili cevap dilekçesinde; kayıp-kaçak bedelinin alınmasının
davalı kurumun iradesine bağlı olmadığını, EPDK Kurul kararları doğrultusunda işlem yapıldığını, kurul kararının iptali için Danıştay’da dava
açılması gerektiğini, bu bedellerin mevcut yasal hükümler uyarınca tahsil
edildiğini savunarak, davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece; kayıp kaçak bedeli adı altında tahsil edilen paranın davacıya iadesi gerektiği gerekçesiyle davanın kabulü cihetine gidilmiş;
6.190,84 TL'nin dava tarihinden itibaren avans faiziyle birlikte davalıdan
tahsiline karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava; davacı aboneden tahsil edilmiş olan kayıp kaçak bedelinin davalıdan istirdatı istemine ilişkindir.
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Taraflar arasındaki uyuşmazlık, elektrik faturalarına yansıtılan kayıp
kaçak bedelinin aboneden alınıp alınamayacağı noktasında toplanmaktadır.
Kayıp kaçak miktarı, dağıtım sistemine giren enerji ile dağıtım sisteminde tüketicilere tahakkuk ettirilen enerji miktarı arasındaki farkı göstermektedir.
4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 4.maddesinde Kurum’un fiyatlandırma esaslarını tespit etmekten sorumlu olduğu belirtilmektedir.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, elektrik faturalarında bulunacak
ve ücretlendirilecek tarife unsurlarını belirleme yetkisine sahiptir. Kayıp
kaçak bedeli de, Kurumun Kanunun kendisine verdiği yetki çerçevesinde
belirlediği bir bedeldir. Söz konusu bedeli belirlemek üzere alınan Kurul
Kararı Kurumun bir düzenleyici işlemi olarak tüm tüzel ve gerçek kişileri
bağlar.
Tarifelerin uygulanması, lisans sahibi şirketler bakımından yasal bir
zorunluluktur. Lisans sahibi şirketler, tarifeyi değiştiremeyeceği gibi, tarifede yer almayan bir bedeli tahsil edemez, düzenlenen tarifeler kapsamında belirlenmiş bir bedeli de tahsil etmeme gibi bir davranışta bulunamaz.
Tarifelere uyma yükümlülüğünün bir gereği olarak kayıp kaçak bedeli,
perakende satış tarifesinin bir unsuru olarak faturalarda yer almaktadır.
Hal böyle olunca mahkemece; tarifeye ilişkin kurul kararının iptal edilmediği sürece geçerliliğini koruduğu ve dağıtım şirketlerinin de söz konusu karara aykırı bir işlemde bulunmalarının mümkün olmadığı nazara
alınarak, davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirmeyle yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, bu husus
bozmayı gerektirmiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde 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, 03.02.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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NAFAKA DAVASI · KESİNLİK SINIRI
·
KESİN KARARIN TEMYİZİ
ÖZET: Kesinlik sınırı belirlenirken nafaka davalarında yıllık nafaka miktarı esas alınacaktır.
Kesin olan kararların temyizi halinde yerel mahkeme tarafından da karar verilebilir.*
Y.3.HD. E.2015/1012 K.2015/1418 T.26.01.2015
5219 ve 5236 Sayılı Yasalar ile HUMK'un 427.maddesinde öngörülen
kesinlik sınırı 01.01.2014 tarihinden itibaren 1.890 TL.’ye çıkarılmıştır.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 06.04.2005 tarih ve 2005/3-169
E.2005/235 K. sayılı kararı ile nafaka davalarında temyiz ve karar düzeltmede yıllık nafaka miktarının dikkate alınacağı açıklanmıştır.
Hüküm, yıllık nafaka (farkı) miktarı itibariyle kesin niteliktedir. Kesin
olan kararların temyiz istemleri hakkında mahkemece bir karar verilebileceği gibi 01.06.1990 gün ¾ sayılı İçtihadı Birleştirme Kurulu kararı
uyarınca Yargıtay’ca da temyiz isteminin reddine karar verilebilir.
Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz isteminin REDDİNE, peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 26.01.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

BOŞANMA SONRASI NAFAKA · ANLAŞMALI BOŞANMA
ÖZET: Anlaşmalı boşanma davası sırasında hür
iradesiyle yoksulluk nafakası istemediğini beyan
eden taraf artık bir daha nafaka talebinde bulunamaz.
Y.3.HD. E.2015/1220 K.2015/3087 T.26.02.2015
Davacı vekili dilekçesinde; davalı ile müvekkilinin anlaşmalı olarak boşandıklarını, müşterek çocuklar için aylık 100’er TL. iştirak nafakasına
hükmedildiğini, yoksulluk nafakasına hükmedilmediğini, müvekkilesinin
hiçbir gelirinin olmadığını belirterek; çocuklar için hükmedilen 100,00
*

Gönderen Av. Şevket Güney BİGAT
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TL.iştirak nafakasının 250,00 TL. artırımı ile 350,00 TL.’ye çıkartılmasını; müvekkili için ise, aylık 500,00 TL. yoksulluk nafakasına hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece; davanın kismen kabulü ile, dava tarihinden itibaren davacı için aylık 200,00 TL.yoksulluk nafakasının, müşterek çocuklar için
takdiren 100,00 er TL. artırım ile aylık 200,00’er TL. iştirak nafakasının
davalıdan tahsiline karar verilmiştir.
Kararı, davalı taraf, davacı kadın lehine hükmedilen yoksulluk nafakası yönünden temyiz etmiştir.
Somut olayda; taraflar anlaşmalı olarak boşanmışlar, bu dava sırasında davacı, davalıdan yoksulluk nafakası talep etmeyeceğini belirtmiş,
mahkeme tarafından da bu beyana dayanılarak, yoksulluk nafakası konusunda karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.
Davacı kadın, boşanma davası sırasında, hür ve serbest iradesi ile yoksulluk nafakasından feragat etmiş bulunduğundan, artık bir daha, yoksulluk nafakası talep edemez. Davacı kadın yönünden, yoksulluk nafakası
talebinin reddine karar verilmesi gerekirken, davanın kısmen kabulüne
karar verilmesi doğru görülmemiş bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde
hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine,
26.02.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ
EL KONULAN TRAKTÖRDE MADDİ HASAR
·
MADDİ HASARIN TAZMİNİ
ÖZET: Davacı, ağaç kesme suçundan yargılandığı sırada el konulan traktörünün davalı kurumda
muhafaza altına alındığını, mahkemece traktörün
iadesine karar verildiğini ancak muhafaza altındayken bakımı yapılmayan traktörün hasar gördüğünü belirterek, davalı kurumdan maddi tazminat talebinde bulunmuştur.
Orman emvalinin zarar gören araçla taşınmasının bölüşük kusur niteliğinde olduğu gözönünde
bulundurulmak suretiyle olay tarihinde yürürlükte bulunan 818 sayılı BK'nın 44. maddesi uyarınca zarar miktarından takdir edilecek oranda bir
indirim yapılması gerekir.
Y.4. HD. E.2014/6197 K.2014/7069 T.05.05.2014
Davacı H.H.A. vekili Avukat H.G. ve Avukat M.tarafından, davalı Gölhisar Orman İşletme Müdürlüğü aleyhine 27.07.2010 gününde verilen
dilekçe ile maddi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kabulüne dair verilen 27.01.2014 günlü kararın
Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle
temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği
görüşüldü.
1-Dosyadaki yazılara, kararın bozmaya uygun olmasına, delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre aşağıdaki bendin
kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.
2-Diğer temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Dava, haksız fiile dayalı maddi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz
edilmiştir.
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Davacı, ağaç kesme suçundan yargılandığı sırada el konulan traktörünün davalı kurumda muhafaza altına alındığını, mahkemece traktörün iadesine karar verildiğini ancak muhafaza altındayken bakımı yapılmayan
traktörün hasar gördüğünü belirterek, davalı kurumdan maddi tazminat
talebinde bulunmuştur.
Davalı vekili, bu konuda idarenin yasal sorumluluğuna dair bir düzenleme bulunmadığını, davacının da imkanı olmasına rağmen gerekli önlemleri almadığını belirterek, davanın reddini talep etmiştir.
Davacının ormandan kestiği ağaçları taşımada kullanması nedeniyle
davaya konu traktöre el konulduğu, Gölhisar Sulh Ceza Mahkemesi tarafından yapılan yargılama sonunda davacı hakkında dikiliden ağaç kesme
suçundan 5 ay hapis ve 160 TL. adli para cezası ile cezalandırılmasına ve
hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, ayrıca suçta
kullanılan ve el konulan traktörün TCK’nın 54/3 maddesi uyarınca hakkaniyet ilkeleri gözetilerek müsaderesine yer olmadığına ve talebi halinde
ruhsat sahibine iadesine karar verildiği, kararın yapılan itirazın reddedilmesi üzerine kesinleştiği anlaşılmıştır.
Davaya konu olayda, traktörün orman suçunda kullanıldığı gerekçesiyle, adli makamlarca verilen karar doğrultusunda el konulduğu ve traktör
muhafaza altındayken zararın oluştuğu sabit ise de; itirazın reddedilmesi
üzerine kesinleşen ceza mahkemesi kararında TCK’nın 54/3 maddesindeki “Suçta kullanılan eşyanın müsadere edilmesinin işlenen suça nazaran
daha ağır sonuçlar doğuracağı ve bu nedenle hakkaniyete aykırı olacağı
anlaşıldığında, müsaderesine hükmedilmeyebilir.” Şeklindeki düzenleme
uyarınca davacıya iadesine karar verildiği anlaşılmıştır. Şu halde, söz konusu orman emvalinin zarar gören araçla taşınmasının bölüşük kusur
niteliğinde olduğu gözönünde bulundurulmak suretiyle olay tarihinde yürürlükte bulunan 818 sayılı BK'nın 44.maddesi uyarınca zarar miktarından takdir edilecek oranda bir indirim yapılması gerekir. Mahkemece, bu
yönün değerlendirilmemesi doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ
Temyiz olunan kararın, yukarıda (2) sayılı bentte gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, diğer temyiz itirazlarının (1) sayılı bentte açıklanan
nedenlerle reddine ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine
05.05.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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HES İNŞAATININ ZARARI · EV BEDELİNİN TAHSİLİ
ÖZET: Hidroelektrik santrali (HES) inşaatının eve
verdiği zarar hesaplanarak binanın yeniden yapılması için gerekli maliyet şirkete yansıtılmalıdır.*
Y.4.HD.E. 2014/3746 K.2015/370 T.19.01.2015
Davacı vekili tarafından, davalı İnş. San.ve Tic. A.Ş. aleyhine
28.09.2010 gününde verilen dilekçe ile tazminat istenmesi üzerien mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 07.03.2013 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi taraflar vekillerince
süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki
kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.
Dava, davalının haksız eylemi sonucu binada oluşan zararın tazmini
istemine ilişkindir. Yerel Mahkemece, açılan davanın kısmen kabulüne
karar verilmiş; hüküm, taraflar vekillerince temyiz edilmiştir.
Davacı, evi yakınındaki Hidroelektrik Santrali İnşası ve kanal çalışmaları sırasında fenni usullere uygun hareket edilmemesi, ağır tonajlı kamyonların evin hemen önünde bulunan toprak yoldan kontrolsüz geçmeleri
nedeni ile evinde hasar oluştuğunu iddia ederek uğranılan zararın davalıdan tazmini isteminde bulunmuştur.
Davalı, zarardan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün sorumlu olacağını kendilerinin yüklenici firma olduğunu ayrıca dava konusu zararın davalı faaliyetlerinden kaynaklanmadığını beyanla davanın reddini savundu.
Yerel mahkemece, davaya konu evde oluşan hasarın giderilmesi için ne
kadar masraf yapılacağına dair düzenlenen bilirkişi raporu esas alınarak
davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Dosya kapsamından; hükme esas alınan 15.02.2011 tarihli inşaat mühendisi bilirkişi raporunda özetle; binanın 25-30 yıllık yığma tarzda taş
duvarlı çamur harçlı köy evi olduğu, çevrede oluşan sarsıntıların yapıya
zarar verdiği, dava konusu evin duvarlarında çökme, çatlaklar ve kırılmalar olduğu, binanın alt katındaki taş duvarda bel vermelerin ve ayrışmaların olduğu toplam tamirat bedelinin düz sıva, beton, her türlü iç ve
dış sıva, ocak taşı, epoksi reçinesi gibi malzemenin m2 birim fiyatı esas
alınarak belirleneceği, bunun da 4.109,80 TL. olduğunun tespit edilmiş,
ayrıca binanın onarılsa bile içinde ikamet etmenin can ve mal güvenliği
bakımından tehlikeli olduğu mütalaa edilmiştir.
* Gönderen: Av. İnan YILMAZ, Tunceli Barosu
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Şu halde; bilirkişi raporunda belirtildiği şekilde tamirat yapılsa dahi
içinde oturtulmasının can ve mal güvenliği yönünden tehlikeli olacağı tespit edildiğine göre mahkemece yapılması gereken; uzman bir bilirkişiye davaya konu binanın yıkılıp yeniden yapılması durumunda oluşacak
maliyet hesabının yaptırılması, bulunacak bedelden binada oluşan değer
artışı ve de davacı kusuru oranında indirim yapılarak davacı zararının
bulunması gerekirken eksik inceleme ile hüküm kurulması doğru olmamış ve kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ
Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenlerle davacı yararına
BOZULMASINA, bozma nedenine göre tarafların diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına ve davacıdan peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 19.01.2015 gününde oybirliğiyle karar
verildi.

YARGITAY 5. HUKUK DAİRESİ
İMAR KISITLAMASI · TAZMİNAT DAVASI · İDARİ YARGI
ÖZET: İmar kısıtlamasından doğan tazminat davası idari yargıda açılabilecektir.
Y.5 HD. E.2013/13441 K.2013/21073 T.28.11.2013
Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine
ilişkindir.
Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı idare
vekilince temyiz edilmiştir.
Dava konusu taşınmaz 1. Derece doğal sit alanında kaldığı ancak; mahallinde yapılan keşif sonrası alınan bilirkişi raporlarına göre, taşınmaza
davalı idarece fiilen el atılmadığı anlaşılmıştır.
11.06.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6487 sayılı yasanın 21.maddesi
ile Kamulaştırma Kanununun geçici 6.maddesinde yapılan değişiklik ile;
“Uygulama imar planlarında umumi hizmetlere ve resmi kurumlara ayrılmak suretiyle veya ilgili kanunların uygulamasıyla tasarrufu kısıtlanan
taşınmazlar hakkında, 03.05.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunununda öngörülen idari başvuru ve işlemler tamamlandıktan sonra idari
yargıda dava açılabilir. Bu madde hükümleri karara bağlanmamış veya
kararı kesinleşmemiş tüm davalara uygulanır.” Hükmü getirilmiştir.
Öte yandan Anayasa Mahkemesi’nin 25.09.2013 gün 2013/93 Esas,
2013/101 Karar sayılı ilamında da; “Kamulaştırmasız el atmadan söz edilebilmesi için taşınmaz zilyetliğinin idareye geçmesi ve taşınmazın fiilen
kamu hizmetine tahsis edilmiş olması gerektiği; imar kısıtlamalarında taşınmazın zilyetliğinin malikte kalmaya devam etmekte olup, yalnızca malikin tasarruf yetkisinin, ilgili mevzuattan kaynaklanan bazı kısıtlamalara
maruz kaldığı, bu nedenle imar kısıtlamalarından kaynaklanan tazminat
davalarının idari yargıda açılabileceği” kabul edilmiştir.
Yukarıda açıklanan nedenlerle, davanın idari yargıda görülmesi gerektiğinden, dava dilekçesinin görev yönünden reddi yerine, yazılı şekilde
hüküm kurulması,
Doğru görülmemiştir.
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Davalı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün
açıklanan nedenlerle HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA,
28.11.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA · VEKALET ÜCRETİ
·
DAVA HARCI
ÖZET: Anayasa Mahkemesi'nin 13.11.2014 tarihli
iptal kararının sonucu olarak; 4.11.1983 tarihinden sonraki döneme ilişkin el atmalarda nisbi
harç ve nisbi vekalet harcı uygulanmalıdır.*
Y.5 HD. E.2014/22308 K.2015/6436 T.31.03.2015
13.03.2015 gün ve 29294 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa
Mahkemesinin 13.11.2014 gün ve 2013/95?2014/76 sayılı kararı ile;
6487 sayılı Yasa’nın 21.maddesi ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun başlığı ile birlikte değiştirilen geçici 6. maddesinin on üçüncü fıkrası “09.10.1956 ile 04.11.1983 tarihlerini kapsayan dönemde oluşan
mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla getirilen ve malikler aleyhine bir
takım hükümler içeren bu istisnai düzenlemenin 04.11.1983 tarihinden
sonraki dönem içinde uygulanmasının hukuk güvenliğini zedeleyeceği”
gerekçesiyle Anayasanın 2. Ve 35.maddelerine aykırı bulunarak iptal edilmiştir.
Bu durumda; 04.11.1983 tarihinden sonraki döneme ilişkin el atmalarda nispi harç ve nispi vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiğinden, davacı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulüne, Dairemizin 05.05.2014
gün ve 2013/29861 – 2014/12211 sayılı onama ilamının kaldırılmasına
karar verildikten sonra, işin esasının incelenmesinde;
Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine
ilişkindir.
Mahallinde yapılan keşif sonucu alınan rapor uyarınca taşınmazın
dava tarihindeki değerinin biçilmesi ve bedelinin davalı idareden tahsili
ile el atılan taşınmazın davacı üzerindeki tapusunun iptali ve davalı idare
adına tesciline karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak,
Yukarıda açıklanan gerekçelerle nispi harç ve vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiğinden;
*

Gönderen: Av. Erol Boylan

Yargıtay Kararları

357

Gerekçeli kararın hüküm fıkrasındaki;
a-2.bendin tümüyle çıkartılmasına, yerine (Alınması gerekli 195.027.00
TL. nispi karar ve ilam harcının davalı idareden alınarak Hazineye gelir
kaydına, davacı tarafından yatırılan 48.711.20 TL. harcın istek halinde
davacıya iadesine) cümlesinin yazılmasına,
b-3. bentteki (6487 Sayılı Kanun'un 21.maddesinin 7. fıkrası uyarınca,
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince 1.320.00 TL. maktu) kelime ve
rakamlarının çıkartılmasına, yerine (Karar tarihinde yürürlükte bulunan
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince hesaplanan 92.500,00 TL.nispi)
kelime ve rakamlarının yazılmasına,
Hükmün böylece DÜZELTİLEREK ONANMASINA, aşağıda yazılı kalan harcın davalı idareden alınmasına, davalı idareden peşin alınan karar
düzeltme harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının
Hazineye irat kaydedilmesine, davacıdan peşin alınan karar düzeltme
harcının istenildiğinde iadesine, peşin alınan temyiz ve temyize başvurma
harçlarının Hazineye irat kaydedilmesine, 31.03.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ
KİRA SÖZLEŞMESİ · TİCARİ İŞ · TİCARİ FAİZ
ÖZET: Kiracı ticari işletme olup tacirdir. Buna
göre kiralama işlemi ticari iş olup, kiralayan yönünden de ticari iş sayılır. Bu nedenle kira borcuna ticari faiz işletilir.
Y.6. HD. E.2013/13947 K.2013/15913 T.26.11.2013
Asıl dava, kiraya veren tarafından kiracı ve kefiller aleyhine açılan alacak istemine, birleşen dava ise kiracı ve kefiller tarafından kiraya veren
aleyhine açılan menfi tespit istemlerine ilişkindir. Mahkemece, asıl davanın kısmen kabulüne, birleşen davanın reddine karar verilmesi üzerine
hüküm davacılar ve davalılar tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya kapsamına, toplanan delillere, mevcut deliller mahkemece
takdir edilerek karar verilmiş olmasına ve takdirde de bir isabetsizlik bulunmamasına göre birleşen davada, davacılar vekilinin tüm, asıl davada
davalılar vekilinin tüm ve davacılar vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı
dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Asıl davada davacılar vekilinin faize ilişkin hükme yönelik temyiz
itirazlarına gelince; Davacı kiraya verenler vekili, dava dilekçesinde özetle; 01.03.2006 ve 01.05.2006 başlangıç tarihli kira sözleşmeleri gereğince ödenmeyen kira bedellerine ilişkin 10.000 USD, eksik yatırılan kira
bedellerine ilişkin 2.445 USD, erken tahliye nedeniyle 6 aylık kira bedeli
30.000 USD olmak üzere 42.445 USD karşılığı 63.115 TL. ve tadilat ve
diğer masraflar için 2.000 TL. olmak üzere toplamda 65.115 TL.’nin temerrüt tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi ile davalı kiracı ve kefillerden müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalılar vekili, cevap dilekçesinde özetle, kira alacakları için ticari faiz
istenemeyeceğini savunmuştur.
Mahkemece, davanın kısmen kabulüne, Mart 2009 ayı eksik ödenen
kira bedeli olan 1.107,00 TL. alacağın 01 Nisan 2009 tarihinden itibaren, Nisan 2009 ayı eksik ödenen kira bedeli olan 1.263,00 TL.nın 01
Mayıs 2009 tarihinden itibaren, Mayıs ayı eksik ödenen kira bedeli olan
1.263,00 TL.nın 01 Haziran 2009 tarihinden itibaren, Haziran eksik
ödenen kira bedeli olan 7.430,00 TL.nın 01 Temmuz 2009 tarihinden
itibaren Temmuz ayı eksik ödenen kira bedeli olan 7.430,00 TL.nın 01
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Ağustos 2009 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacılara verilmesine, davacıların alacağa yönelik diğer
taleplerinin reddine karar verilmiştir. Taraflar arasında düzenlenen kira
sözleşmeleri ile kiralanan bir dershanedir. Dershane bir ticari işletme
olup, dava tarihinde yürürlükte bulunan 6762 sayılı TTK’nın 21/2.maddesi (01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı TTK’nın 19/2.maddesi) uyarınca davalı kiracı Özel İ.E.H.Basın Yayın İnşaat Turizm Reklamcılık Tic. Ltd.Şti. yönünden ticari iş niteliğinde sayılan kiralama işlemi
davacılar yönünden de ticari iş sayılır. Bu nedenle ödenmeyen kira paralarına ticari faiz uygulanması gerekir. Mahkemece tahsiline karar verilen
alacaklara “değişen oranlarda avans faizi” uygulanması gerekirken yasal
faiz uygulanması doğru değil ise de, bu yüzden hükmün bozularak yeniden yargılama yapılmasında yarar görülmediğinden hüküm fıkrasındaki
“yasal faiz” ibaresinin çıkartılarak yerine “değişen oranlarda avans faizi”
ibaresinin eklenerek hükmün 6100 sayılı HMK’ya 6217 sayılı kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK’un 438.maddesi uyarınca
düzeltilmesine ve bu düzeltilmiş şekli ile ONANMASINA ve aşağıda yazılı
temyiz giderinin temyiz edenlerden ayrı ayrı alınmasına, 26.11.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

KİRA SÖZLEŞMESİ · TİCARİ İŞ · KEFİLİN SORUMLULUĞU
ÖZET: Kira sözleşmesinde kefilin adi kefil mi yoksa müteselsil kefil mi olduğu belirtilmemiş ise kiracının tacir olup olmadığına bakılacaktır. Kiracı
tacir ise kefil müteselsil kefil olacaktır.
Y.6.HDE.2014/4009 K.2014/6392 T.15.05.2014
Karar: Dava, itirazın kaldırılması ve tahliye istemine ilişkindir. Mahkemece, yapılan kısmi itirazın kaldırılmasına, kiralananın tahliyesine ve
davacı lehine icra inkar tazminatına karar verilmiş, karar davalı kefil M.
tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı kiralayan M.ile kiracı İ. ve kefil M. arasındaki 15.05.2011 başlangıç tarihli ve iki yıl süreli kira sözleşmesini davalı M.’in kefil olarak
imzaladığı hususunda ihtilaf bulunmamaktadır. Davacı alacaklının, davalı kiracı ve kefil aleyhine 28.03.2013 tarihinde başlatmış olduğu icra
takibinde, 500,-TL.Eylül 2012 ayı kirası ile aylık 600,-TL.den Ekim/2012
ayı ile Mart 2013 ayları arası kirası olarak toplam 4.100 TL.’sının faiziyle
birlikte tahsili talep edilmiştir. Davalı kefil süresi içerisinde sunduğu bor-
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ca itiraz dilekçesinde kirayı mal sahibine elden ödediğini, 48 günlük kira
borcu olduğunu, en kısa sürede ödeyeceğini bildirmiştir. İtirazın kaldırılması ve tahliye istemiyle açılan işbu dava sonunda mahkemece, ödeme
yapılmadığından itirazın kaldırılmasına, takibin devamına ve kiralananın
tahliyesine karar verilmiştir.
TTK 3.maddesinde “Bu kanunda düzenlenen hususlarla bir ticari işletmeyi ilgilendiren bütün işlemler ve fiiller ticari işlerdendir.” Aynı Kanunun 7.maddesinde “İki veya daha fazla kişi, içlerinden yalnız biri veya
hepsi için ticari niteliğe haiz bir iş dolayısıyla diğer bir kimseye karşı
birlikte borç altına girerse, kanunda veya sözleşmede aksi öngörülmemiş
ise müteselsilen sorumlu olurlar. Ancak, kefil ve kefillere taahhüt veya
ödemenin yapılamadığı veya yerine getirilemediği ihbar edilmeden temerrüt faizi yürütülemez.” 7/2 maddesinde ise “Ticari borçlara kefalet halinde
hem asıl borçlu ile kefil, hem de kefiller arasındaki ilişkilerde de birinci
fıkra hükmü geçerli olur.” Hükmüne yer verilmiştir.
TTK’nın 14.maddesine göre “bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye tacir denir.” Aynı Yasa'nın 17. maddesi hükmünce de; “İktisadi faaliyeti nakdi sermayesinden ziyade bedeni çalışmasına
dayanan ve kazancı ancak geçimini sağlamaya yetecek derecede az olan
sanat ve ticaret sahipleri tacir değildir.” Düzenlemesi yer almaktadır.
5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 3.maddesinde, Esnaf ve Sanatkar, ister gezici ister sabit bir mekanda bulunsun,
Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunca belirlenen esnaf ve sanatkar meslek kollarına dahil olup, ekonomik
faaliyetini sermayesi ile birlikte bedeni çalışmasına dayandıran ve kazancı
tacir veya sanayici niteliğini kazandırmayacak miktarda olan, basit usulde vergilendirilenler ve işletme hesabı esasına göre deftere tabi olanlar ile
vergiden muaf bulunan meslek ve sanat sahibi kimseler olarak ifade edilmiştir. Ayrıca TTK’nın 1463.maddesinde de, önce 17. Maddeye gönderme
yapılarak, Bakanlar Kurulunun bu konuda kararname çıkarması halinde
onlarda gösterilen miktardan aşağı gayrisafi geliri bulunan sanat ve ticaret erbabından başka hiç kimse kanunun 17.maddesinde tariff edilen
esnaftan sayılamaz denmek suretiyle tacir veya esnafın hangi kriterlere
göre saptanacağı açık bir biçimde gösterilmiştir.
Gerçekten, 19.02.1986 tarih 19024 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
25.01.1986 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile TTK'nın 1463.maddesine
göre esnaf ve küçük sanatkar ile tacir ve sanayicinin ayrımına dair esaslar
tespit edilmiştir. Buna göre;
1-Koordinasyon kurulunca tespit ve yayınlanacak esnaf ve küçük sanatkar kollarına dahil olup da gelir vergisinden muaf olanlar ile kazançla-
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rı götürü usulde vergilendirilenler ve işletme hesabına göre, defter tutanlardan iktisadi faaliyetleri nakdi sermayesinden ziyade, bedeni çalışmalarına dayanan ve kazançları ancak geçimlerini sağlamaya yetecek derecede
az olan ve Vergi Usul Kanunu’nun 177. maddesinin 1. fıkrasının 1 ve 3
nolu bentlerinde yer alan limitlerin yarısını, iki numaralı bendinde yazılı
nakdi limitin tamamını aşmayanların esnaf ve küçük sanatkar,
2-Vergi Usul Kanunu’na istinaden birinci sınıf tacir sayılan ve bilanço
esasına göre defter tutanlar ile işletme hesabına göre defter tutan ve birinci madde de belirtilenlerin dışında kalanların tacir ve sanayici sayılmaları
kararlaştırılmıştır.
Somut olayda; karara esas alınan 15.05.2011 başlangıç tarihli ve 2
yıl süreli kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında bir uyuşmazlık
bulunmamaktadır. Sözleşme kiracı olarak İ., kefil olarak da M.tarafından imzalanmış ancak kefilin adi kefil mi yoksa müşterek müteselsil kefil
mi olduğu belirtilmemiştir. Sözleşmede mecurun “internet cafe” olarak
kullanılacağı belirtilmiştir. Uyuşmazlık sözleşmeyi kefil olarak imzalayan
M.’in adi kefil mi yoksa müşterek müteselsil kefil mi olduğuna ilişkindir.
Sözleşmede kefilin kefilliği adi kefil olarak belirtilmiş ise kiralananın kullanım amacına ve kiracının tacir olup olmadığına bakılması gerekir. Her
ne kadar sözleşmede kiralanan yerin internet cafe olarak kullanılacağı belirtilmiş ise de kiracının tacir olup olmadığı yukarda belirtilen esaslar çerçevesinde araştırılmamıştır. Bu nedenle mahkemece yapılacak iş yukarda
maddeler halinde belirtilen esaslar çerçevesinde kiralananın ne iş için
kullanıldığı kiracının tacir olup olmadığının araştırılarak kefilin sorumluluğunun belirlenmesi gerekirken bu husus göz ardı edilerek yazılı şekilde
kefil hakkında da davanın kabulüne karar verilmesi doğru olmadığından
hükmün bozulması gerekmiştir.
Sonuç
Yukarıda açıklanan nedenlerle kefil hakkındaki kararın 6100 sayılı
HMK’ya 6217 sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek
HUMK'un 428 ve İİK'nin 366.maddesi uyarınca BOZULMASINA, istek
halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 15.05.2014
tarihinde oybirliği ile karar verildi.
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KİRA SÖZLEŞMESİ · MENFİ TESPİT DAVASI
·
GÖREVLİ MAHKEME
ÖZET: Kira sözleşmesinden dolayı borçlu olunmadığının tespiti için açılan davaya Sulh Hukuk
Mahkemesinde bakılacaktır.*
Y.6.HD. E.2014/4198 K.2014/14004 T.16.12.2014
Dava, kira sözleşmesinden kaynaklanan menfi tespit istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm davacı
vekili tarafından temyiz edilmiştir.
01/10/2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı HMK’nın 4/1-a maddesine göre “Kiralanan taşınmazların, 09.06.1932 tarihli ve 2004 sayılı
İcra ve İflas Kanununa göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler ayrık olmak üzere, kira ilişkisinden doğan alacak davaları da dahil
olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu davalara karşı
açılan davalarda” Sulh Hukuk Mahkemesi görevlidir. Mahkemelerin görevi kamu düzenine ilişkin kurallardan olup, yargılamanın her aşamasında
istek üzerine, ya da re’sen gözetilmesi gerekir.
Somut olayda, davacı kiraya veren, davalı kiracı tarafından kiralanandaki fıstıkların davacı tarafından toplanması nedeniyle oluşan davalı
zararının tahsili için başlatılan icra takibi nedeniyle borçlu olmadığının
tespitine karar verilmesini istemiştir. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Dava, kira sözleşmesinden kaynaklanan borçlu olmadığının tespiti istemine ilişkindir. Dava, 28.12.2011 tarihinde 6100 sayılı HMK’nın yürürlüğe girmesinden sonra açıldığına göre görevli mahkeme Sulh Hukuk
Mahkemesidir. Mahkemece görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, Asliye Mahkemesince yazılı şekilde işin esası incelenerek davanın esastan
sonuçlandırılması doğru değildir.
Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.
Sonuç
Yukarıda açıklanan nedenlerle davacının temyiz itirazlarının kabulü ile
6100 Sayılı HMK’ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü
gözetilerek HUMK'un 428.maddesi uyarınca hükmün bozulmasına istek
halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 16.12.2014
tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

*

*Legalbank Hukuk Sitesinden alınmıştır.
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KİRA PARASI · YABANCI PARA · TESPİT DAVASI
ÖZET: Kira parası yabancı para olarak ödenmekte olup, bu durumda kira parasının yabancı para
üzerinden tespitinin talep edilmesinde usul ve
yasaya aykırı bir durum yoktur.
Y.6.HD.E.2014/13531 K.2015/415 T.19.01.2015
Dava, kira bedelinin tespiti istemine ilişkindir. Mahkemece davanın
kısmen kabulü ile 01.01.2013 tarihinden itibaren aylık kira bedelinin net
652,50 TL. olarak tespitine karar verilmiş, hüküm, davacı ve davalı vekili
tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı vekili dilekçesinde, aylık 200 Euro kira bedelinin günümüz ekonomik koşullarında yetersiz kaldığını belirterek kira bedelinin 01.01.2013
tarihinden itibaren aylık net 450 Euro olarak tesbitine karar verilmesini
istemiştir. Davalı vekili istenen bedelin fahiş olduğunu, ödenmekte olan
kira bedelin rayicin altında olmadığını belirterek davanın reddine karar
verilmesini savunmuştur.
Taraflar arasında düzenlenen ve karara dayanak yapılan 01.01.1996
başlangıç tarihli sözlü sözleşme ile kira parasının euro olarak belirlendiği hususunda bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. Davalı vekilinin tespit
konusu dönem için aylık 250 euro ödediği de tarafların kabulündedir.
TBK’nın 344/son maddesinde “Sözleşmede kira bedeli yabancı para olarak kararlaştırılmışsa, beş yıl geçmedikçe kira bedelinde değişiklik yapılamaz. Ancak, bu Kanunun “Aşırı ifa güçlüğü” başlıklı 138.maddesi
hükmü saklıdır. Beş yıl geçtikten sonra kira bedelinin belirlenmesinde,
yabancı paranın değerindeki değişiklikler de göz önünde tutularak üçüncü fıkra hükmü uygulanır.” Düzenlemesi bulunmaktadır. Bu durumda
TBK’nın 344/son maddesi ile davalının tespit konusu dönem için euro
üzerinden kira parasını ödediği gözetilerek dövizdeki değişikliklerin kira
parasına ne şekilde etki ettiği üzerinde durulmalı, davacının kira bedelinin yabancı para olarak belirlenmesini talep etmesinde bir usulsüzlük
olmadığı da dikkate alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken
yazılı şekilde Türk Lirası üzerinden kira parasının tespitine karar verilmesi doğru değildir.
Hüküm 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 hükmün BOZULMASINA, bozma
nedenine göre davalı vekilinin temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz
edene iadesine, 19.01.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
YILLIK İZİN ÜCRETİ · BÖLÜNMEZLİK KURALI
ÖZET: Yasa'da 10 günden az olan yıllık izin sürelerinin bölünemeyeceği belirlenmiş ise de, izin
kullanma talebinin işçiden geldiği dikkate alınarak 10 günden az olan izin sürelerinin de geçerli
izin süresi olduğu kabul edilmelidir.
Y.7. HD. E.2013/17206 K.2014/692 T.21.01.2014
Somut olayda, hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının 2 yıl 2
ay 22 gün çalıştığı belirtilerek 28 gün üzerinden yıllık izin alacağı hesaplanmıştır. Bilirkişi 10 günden az kullandırıldığından 1 ve 2 günlük izin
sürelerini mahsup etmemiş, Mahkemece de kısa süreli izinlerin mazeret
izni niteliğinde olduğu kabul edilmiştir.
Davacının 25.08.2009 – 15.10.2010 tarihleri arasında 1 yıl 1 ay 22 gün
çalıştığı bilirkişi tarafından kıdem tazminatı hesabında başlangıç ve bitiş tarihlerine uygun olarak gösterildiği halde yıllık izin hesabında maddi
hata yaparak davacının 2 yıl 1 ay 22 gün hizmeti bulunduğu yanılgısıyla 2
yıl üzerinden hesaplama yapılmıştır. Karar bu yönden hatalıdır.
4857 Sayılı Yasa'nın 56/3.maddesine göre yıllık izin sürelerinin 10
günden aşağı bölünemeyeceği belirtilmiştir. Ancak 10 günden az sürelerle yıllık izin kullanma taleplerinin davacı işçiden geldiği anlaşılmakla
TMK’nın 2.maddesine göre herkes haklarını kullanırken dürüstlük kuralına uymak zorunda olduğundan ve bir hakkın kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumayacağından süreler 10 günden az olsa da yıllık izinden
mahsup edilmelidir.
Yıllık izin hesabında çalışma sürelerinin hatalı esas alınması ve kullanılan izin sürelerinin düşülmemesi hatalı olup bozma nedenidir.
SONUÇ
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenlerle BOZULMASINA,
peşin alınan temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine 21.01.2014
gününde oybirliğiyle karar verildi.
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MUVAZAALI ALT İŞVEREN · İŞÇİLİK ALACAKLARI
ÖZET: Muvazaalı alt işveren haksız eylem sorumlusu olup, işçilik alacaklarından asıl işveren ile
birlikte sorumludur.* **
Y.7.HD. E.2013/17190 K.2014/690 T.21.01.2014
Davacı vekili, davacının radyoloji teknisyeni olarak Mersin Üniversitesi
Rektörlüğünün Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde diğer davalı
şirketlerin işçisi olarak 04.07.2007-31.12.2011 tarihleri arasında çalıştığını, iş sözleşmesinin haksız feshedildiğini iddia ederek kıdem ve ihbar
tazminatı ile fazla çalışma, şua izni alacaklarının tahsilini talep etmiştir.
Davalı Mersin Üniversitesi Rektörlüğü, davacının müvekkili üniversitenin değil davalı şirketlerin çalışanı olduğunu, davalı Ü. Şirketi, kendilerinin temizlik ve yemek hizmetleri verdiklerini, davacının ise röntgen
işinde çalıştığını, davalı A. Özel Sağlık Hizmetleri Şirketi, davacıyı hasta
danışmanı olarak işe aldıklarını; röntgen teknisyeni olarak çalışmadığını
beyanla açılan davanın reddine karar verilmesini istemişlerdir.
Mahkemece davalı üniversite açısından davanın kabulüne diğer şirketler hakkında husumet yönünden reddine karar verilmiştir.
Somut olayda mahkemece üniversite ile davalılar arasında muvazaalı
bir hizmet alım ilişkisi bulunduğu kabul edilmiştir. Davalı Üniversitenin
A. Özel Sağlık Hizmetleri Tic.Ltd. Şti. ile manyetik rezonans görüntüleme
hizmet alımı yönünde sözleşme yapıldığı bu haliyle davalı hastane ile A.
Özel Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şirketi arasında asıl-alt işveren ilişkisi
bulunduğu açıktır. Davalı U. Med.Elek.Gıda ve Tük.Mad. ve Hiz. İşleri
Ltd. Şirketi ise davalı Üniversitenin temizlik ve çamaşır ihalesini aldığı
ancak davacının alınan ihale kapsamı dışında röntgen işlerinde çalıştırıldığı anlaşılmakla taraflar arasında muvazaalı bir ilişki vardır.
Muvazaalı bir hukuki muamele ile üçüncü kişinin ızrar edilmesi ona
karşı bir haksız eylem niteliğindedir. Üçüncü kişiler muvazaa nedeniyle
hakları halele uğratıldığı takdirde haksız fiil sorumluluğuna dayanarak
muvazaalı hukuki işlemi yapan taraftan zararının tazminini isteyebilir.
Haksız fiil işleyen kimse uygun illiyet bağı çevresine giren bütün zararlardan sorumludur. Ayrıca muvazaa sebebiyle akdin hükümsüzlüğünün ileri
sürülmesinin hakkın kötüye kullanılması sayılan hallerde muvazaa ileri
sürülemez.
*
**

Gönderen: Av. Hulki Özel Mersin Barosu
Dergimizin 2015/2.sayısındaki Yargıtay 7. Hukuk Dairesi Kararlarına bakınız.
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Gerek asıl-alt işveren ilişkisi bulunması ve gerekse muvazaalı ilişki
bulunması hallerinde Üniversite dışında her iki davalının da 4857 Sayılı Kanunun 2.maddesi doğrultusunda sorumluluklarının bulunduğu gözetilmeden sadece Üniversite aleyhine hüküm kurulması hatalı olup bu
durum kararı temyiz eden davalı üniversitenin de hak alanını ilgilendirdiğinden bozma nedenidir.
SONUÇ
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenle BOZULMASINA,
21.01.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ
MİRASIN HÜKMEN REDDİ · SÜRE SORUNU · İYİNİYET
·
KÖTÜNİYET
ÖZET: Mirasın hükmen reddine ilişkin talepler
süreye tabi değildir.
Hükmen redde mirasçıların iyiniyetli veya kötüniyetli olmalarının da önemi yoktur.
Y.8. HD. E.2014/1737 K.2014/2560 T.17.02.2014
Levent ve müşterekleri ile Didim Belediye Başkanlığı, SGK Başkanlığı
ve Hazine aralarındaki mirasın hükmen reddi davasının kabulüne dair
Didim (Yenihisar) 1.Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 16.10.2012
gün ve 143/843 sayılı hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı SGK Başkanlığı vekili tarafından süresinde istenilmiş olmakla; dosya incelendi,
gereği düşünüldü:
Karar: Davacılar vekili davacıların babası olan miras bırakan Sait’in
20.04.2002 tarihinde öldüğünü, terekesinin açıkça borca batık olduğunu
belirterek mirasın hükmen reddine karar verilmesini istemiştir.
Davalılar SGK, Didim Belediye Başkanlığı ve Hazine vekilleri davanın
reddine karar verilmesini savunmuşlardır.
Mahkemece, terekenin borca batık olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmesi üzerine, hüküm davalı SGK vekili tarafından süresinde temyiz edilmiştir.
Dava Türk Medeni Kanunu’nun 605/2 maddesinde yer alan “ölümü
tarihinde mirasbırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit
edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır.” Hükmü gereğince mirasın hükmen reddine (terekenin borca batık olduğunun tespitine) ilişkindir. Bu
maddeye dayanan talepler süreye tabi olmayıp, mirasçıların iyi niyetli ya
da kötü niyetli olmalarının bir önemi bulunmamaktadır. Miras bırakanın
ödemeden aczi ölüm tarihine göre belirlenir. Ölüm tarihi itibariyle, miras bırakanın tüm mal varlığı tekenin aktifini, tüm borçları ise terekenin
pasifini oluşturur. Terekenin pasifinin aktifinden fazla olması; terekenin
ödemeden aczini ve dolayısıyla da terekenin borca batık olduğunu gösterir (TMK.md.605/2)
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Toplanan deliller ve tüm dosya kapsamından, miras bırakanın
20.04.2002 tarihinde öldüğü anlaşılmıştır. Miras bırakanın ödemeden
aczinin belirlenmesi için öncelikle mal varlığı araştırılmalıdır. Miras bırakanın tüm taşınır ve taşınmaz malların ilgili yerlerden sorularak ölüm
günü itibariyle terekenin aktifinin belirlenmesi, borç miktarına göre ölüm
tarihi itibariyle borçlarını karşılamaya yeter miktarda olup olmadığının
objektif olarak tespiti ve tüm deliller birlikte değerlendirilerek hasıl olacak sonucuna göre hüküm kurulması gerekir. Mahkemece tüm bu hususlar gözetilmeden murisin terekesinin aktifi belirlenirken dava tarihindeki
değerlerin esas alınması, yine murisin vergi borcu ile SGK’ya olan prim
borçlarının ölüm tarihi itibariyle değil dava tarihi itibariyle ulaştığı değerler esas alınarak tereke pasifi belirlenerek hüküm kurulması doğru
değildir.
Sonuç
Davalı SGK vekilinin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulüyle hükmün 6100 sayılı HMK’nın Geçici 3.maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK’un 428.maddesi uyarınca BOZULMASINA, taraflarca HUMK’un 388/4. (HMK.m.297/ç) ve HUMK’un 440/1 maddeleri
gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 15 gün
içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine 17.02.2014 tarihinde
oybirliği ile karar verildi.

MİRASIN REDDİ · HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE
·
REDDİN SONUÇLARI
ÖZET: Miras üç ay içinde reddolunmalıdır. Bu
süre yasal mirasçılar için miras bırakanın ölümünü öğrendikleri tarihten itibaren başlar.
Yasal süre içinde mirası reddetmeyen miraçı mirası kayıtsız şartsız kazanmış olur.
Kanuni mirasçıların mirası reddetmesi halinde
miras iflas hükümlerine göre tasfiye edilir.
Y.8. HD. E.2013/16406 K.2014/11138 T.30.05.2014
Davacı vekili, vergi borcu bulunan mirasbırakan M.’in 10.12.2005 tarihinde vefat ettiğini, ölümü sonrası en yakın mirasçılarının tamamı tarafından mirasının reddedildiğini açıklayarak terekesinin iflas hükümlerine
göre tasfiyesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
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Davalılar vekili, vekiledenlerinin mirası reddetmiş olmalarından ötürü
mirasçı sıfatlarının sona erdiğini, en yakın yasal mirasçılar tarafından mirasın reddedilmesi halinde terekenin iflas hükümlerine göre sulh hukuk
mahkemesi tarafından kendiliğinden tasfiye edileceğini belirterek davanın husumet yönünden reddi gerektiğini savunmuştur.
Mahkemece, davalılar yönünden pasif husumet yokluğu sebebiyle
davanın reddine tereke yönünden ise davanın kabulü ile; mirasbırakan
Mustafa Kemal Demir’in terekesinin TMK'nın 612.ve devamı maddeleri
uyarınca iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde davacı Hazine vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Miras üç aylık hak düşürücü süre içinde reddolunabilir. Bu süre,
yasal mirasçılar için mirasçı olduklarını daha sonra öğrendikleri ispat
edilmedikçe mirasbırakanın ölümünü öğrendikleri tarihten itibaren
(MK.m.606), koruma önlemi olarak terekenin yazımı durumunda ret süresi, yazım işleminin sona erdiğinin sulh hakimi tarafından mirasçılara
bildirilmesiyle başlar (MK.m.607) Yasal süre içinde mirası reddetmeyen
mirasçılar, mirası kayıtsız şartsız kazanmış olur. (MK.m.610.1) Böyle bir
durumda terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesi, reddin en yakın kanuni mirasçıların tamamı tarafından yapılması durumunda söz konusu
olur. Mirasbırakana en yakın zümrenin, mirası reddetmesi halinde, miras kendiliğinden diğer zümreye geçmez; böyle bir durumda miras iflas
hükümlerine göre tasfiye edilir.
Somut olayda miras en yakın mirasçıların tamamı tarafından reddedilmiştir. Bu halde terekenin Kanun gereği kendiliğinden iflas hükümlerine göre tasfiye edilmesi gerekir. (MK.m.612) Bu şekilde terekeyi iflas
hükümlerine göre tasfiye edecek sulh mahkemesinin görevi tasfiye işlemlerinin sonuçlanmasına kadar devam eden tasfiyenin İİK.’nun 180.maddesi yollaması ile aynı Kanunun 208 ve devamı maddeleri uyarınca yürütülmesi ve tamamlanmasıdır. TMK.’nun 612/2 maddesi uyarınca tasfiye
sonunda arta kalan bir değer var ise bu değerin mirası reddetmemiş gibi
hak sahiplerine verilmesi gerekir. Bu nedenle mirası reddeden mirasçıların açılan terekenin tasfiyesi davasında yer almalarında Kanuna aykırılık
yoktur.
Açıklanan sebeplerle Mahkemece iflas hükümlerine göre tasfiye tamamlanmadan terekeden el çekilmesi sonucunu doğuracak şekilde mirası reddeden mirasçılar hakkındaki davanın taraf sıfatı yokluğu nedeniyle
reddine karar verilmesi doğru değildir. Mahkemece yapılacak iş açıklanan şekilde terekenin tasfiyesi işlemlerinin yürütülmesi ve gerçekleşecek
sonuca göre karar vermekten ibarettir.
Davacı Hazine vekilinin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulüyle hükmün 6100 sayılı HMK’nın Geçici 3.maddesi yol-
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lamasıyla 1086 sayılı HUMK’un 428.maddesi uyarınca BOZULMASINA,
bozma sebebine göre sair temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, taraflarca HUMK’un 388/4. (HMK.m.297/ç) ve HUMK’un 440/I maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı
15 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine 30.05.2014
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

BORCA BATIK TEREKE · HÜKMEN RET
·
MÜDDET SORUNU
ÖZET: Mirasçılar mirası kabul anlamına gelecek
davranışlarda bulunmadıkça yani mirası zımnen
kabul etmiş olmadıkça her zaman murisin ödemeden aczini isteyebilirler.*
Y. 8.HD. E.2013/23345 K.2014/15786 T.11.09.2014
G.K. tarafından açılan mirasın hükmen reddi davasının reddine dair
Küçükçekmece 4.Sulh Hukuk Mahkemesi’nden verilen 11.11.2013 gün
ve 725/198 sayılı hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı tarafından süresinde istenilmiş olmakla; dosya incelendi, gereği düşünüldü:
Karar: Davacı, babası A.K.’nun 26.04.2012 tarihinde vefat ettiğini ve
terekesinin borca batık olduğunu açıklayarak mirasın hükmen reddine
karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece, davanın 3 aylık yasal süreden sonra açıldığı gerekçesiyle
süre yönünden davanın reddine karar verilmiştir. Hüküm davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiştir.
Mahkemece, TMK’nın 605/1.fıkrasında yer alan mirasın gerçek reddi
şeklinde nitelendirme yapılarak davanın süre yönünden reddine karar
verilmiş ise de; mahkemenin bu görüşüne katılma olanağı bulunmamaktadır. Olayları açıklamak taraflara, hukuki nitelendirme yapmak ise hakime aittir. (HMK.33) Davacı dava dilekçesinde çok açık bir biçimde ölü babasının hiçbir malvarlığının bulunmadığını, buna karşılık hastaneye, mahalle esnafına, Bağkur’a ve boşanma davasına giren avukatına borcunun
bulunduğunu, bu nedenle terekesinin borca batık olduğunu belirtmiştir.
Dava, terekenin borca batık olduğunun tespiti hukuksal nedenine
*

Legalbank Hukuk Sitesinden alınmıştır.
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dayalı olarak TMK’nın 605/2.maddesi gereğince açılan mirasın hükmen
reddi isteğine ilişkindir. Ölümü tarihinde miras bırakanın ödemeden
aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır
(TMK.md.605/2) Mirasçılar Türk Medeni Kanunu’nun 610.maddesinde
yazılı mirası kabul anlamına gelecek davranışlarda bulunmadıkça yani
zımnen mirası kabul etmiş olmadıkça her zaman mirasbırakanın ödemeden aczinin tespitini isteyebilir. Türk Medeni Kanunu’nun 606.maddesinde belirtilen 3 aylık süre bu davada uygulanmaz.
Bundan ayrı, terekenin borca batık olması nedeniyle mirasın hükmen
reddini talep edildiği davalarda kural olarak; husumetin tüm alacaklılara
yöneltilmesi ve davanın ondan sonra görülmesi gerekir. Dava, hasımsız
olarak açılmasına rağmen mahkemece uyuşmazlığın hatalı nitelendirilmesi sonucu taraf teşkilinin sağlanması yoluna gidilmemiş olması ve davanın süreden reddedilmesi usul ve kanuna aykırıdır.
O halde mahkemece yapılacak iş; miras bırakanın tüm alacaklılarını
davaya dahil etmek, miras bırakanın ölüm tarihi itibarıyla borç miktarını tespit etmek, aynı tarih itibariyla taşınır ve taşınmaz malvarlığını,
varsa hak ve alacaklarını, tarafların bu hususta gösterecekleri delilleri
toplamak suretiyle saptamak, miras bırakanın borcundan dolayı varsa
mirasçılar aleyhinde yürütülen takipleri ilişkin icra dosyalarını getirtmek,
mirasçıların mirası kabul anlamına gelen davranışlarının bulunup bulunmadığını tespit etmek, miras bırakanın taşınır ve taşınmaz mallarının
ölüm günündeki değerlerini, başka bir ifade ile ölüm günü itibariyle terekenin aktifini belirlemek ve belirlenecek borç miktarına göre ölüm tarihi
itibariyle borçlarını karşılamaya yeter miktarda olup olmadığını objektif
olarak tespit etmek, mirasın hükmen reddine engel teşkil eden Türk Medeni Kanunu’nun 610/2.maddesinde sözü edilen tereke mallarını kendisine mal edinme durumunun gerçekleşip gerçekleşmediğini incelenmek ve
tüm deliller birlikte değerlendirilerek hasıl olacak sonucuna göre karar
vermekten ibarettir.
Kamu düzenine ilişkin olan taraf teşkili sağlanmadan, yukarıda açıklandığı şekilde terekenin aktifi ve pasifi belirlenmeden yanlış niteleme ve
değerlendirme sonucunda süreye tabi olmayan mirasın hükmen reddinin
tespiti davasında davanın süre yönünden reddine karar verilmesi usul ve
yasaya aykırı olmuştur.
Sonuç
Davacının temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulüyle hükmün 6100 sayılı HMK’nın Geçici 3.maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK’un 428.maddesi uyarınca BOZULMASINA, taraflarca HUMK’un
388/4. (HMK m.297/ç) ve HUMK’un 440/III-2.maddeleri gereğince Yargıtay
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Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 15 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve 24,30 TL. peşin harcın istek halinde
temyiz eden davacıya iadesine, 11.09.2014 tarihinde oybirliği ile karar
verildi.

MİRASIN REDDİ · GÖREVLİ MAHKEME
·
MAHKEMENİN YAPACAĞI İŞ
ÖZET: Mirasın gerçek reddine ilişkin talep Sulh
Hukuk Mahkemesine yapılır. Bu durumda Sulh
Hukuk Mahkemesinin görevi, mirasın gerçek
reddinin tespiti ile en yakın mirasçıların tamamı
tarafından reddolunduğu gözetilerek terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesinden ibarettir.
Y.8. HD. E.2013/20779 K.2014/17640 T.01.10.2014
Davacılar vekili, vekiledenlerinin mirasbırakanı olan T.’in 19.09.2013
tarihinde vefat ettiğini, mirasbırakanın terekesinin borca batık olması nedeniyle vekiledenlerinin mirası reddettiklerini açıklayarak, mirasın reddi
isteminin tespiti ve tescili ile mirasın reddini, mirası reddi sonrasında
mirasbırakanın mirasçısı konumuna gelecek kardeşleri ve torunlarına
bildirilmesini, bu kişilerce cevap verilmemesi halinde terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece, terekenin tasfiyesi ile ilgili reddi miras davalarının ancak
mirasın hükmen reddi ile talep edilebileceği ve davanın hasım göstererek
açılması gerektiği, bu nedenle HMK’nın 382.maddesi hükmünde belirtilen çekişmesiz yargı işlerinden sayılamayacağı, mirasın hükmen reddi
davalarına bakmakla görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu
gerekçesi ile dava dilekçesinin görev yönünden usulden reddine karar verilmiştir. Hüküm yasal süresi içerisinde davacılar vekili tarafından temyiz
edilmiştir.
Dava Türk Medeni Kanunu'nun 605/1.maddesine dayalı olup, mirasın gerçek reddine ilişkindir. Miras bırakan 19.09.2013 tarihinde ölmüş,
mirasçısı olan eş ve çocukları 04.10.2013 tarihinde Sulh Hukuk Mahkemesi’ne yasal 3 aylık süre içerisinde verdikleri dilekçe ile mirasın gerçek
reddi ile terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesi talebinde bulunmuşlardır. Bu durumda Sulh Hukuk Mahkemesi’nin görevi mirasın gerçek
reddinin tespiti ve ret beyanının özel kütüğe tescili ile mirasın, en yakın
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mirasçıların tamamı tarafından reddolunduğu gözetilerek terekenin iflas
hükümlerine göre tasfiyesinden ibarettir. (TMK.md.612) Somut olayda
mirasçılar, mirası reddederken, kendilerinden sonra gelen mirasçılardan
mirası kabul edip etmeyeceklerinin sorulmasını tasfiyeden önce istemişlerdir.
Bu takdirde ret, Sulh hakimi tarafından sonra gelen mirasçılara bildirilir, bunlar bir ay içinde mirası kabul etmezlerse, reddetmiş sayılırlar.
(TMK.md. 614/1-2)
Mahkemece yukarıdaki hukuki olgular gözardı edilerek, terekenin tasfiyesi ile ilgili reddi miras davalarının ancak mirasın hükmen reddi ile
talep edilebileceği ve davanın hasım göstererek açılması gerektiği gerekçesi görevsizlik kararı verilmesi isabetsiz, davacılar vekilinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden kabulü ile hükmün 6100 sayılı
HMK’nın Geçici 3.maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK’un 428.maddesi uyarınca BOZULMASINA, taraflarca HUMK’un 388/4. (HMK.m.297/ç)
ve HUMK’un 440/III-2.bendi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden
itibaren ilama karşı 15 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve 24,30 TL. peşin harcın istek halinde temyiz eden davacılara
iadesine, 01.10.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

MİRASIN REDDİ · TEREKENİN TASFİYESİ
ÖZET: Ölenin kanuni mirasçıları tarafından reddolunan miras sulh hukuk mahkemesince iflas
hükümlerine göre tasfiye edilir. Tasfiye sonunda
arta kalan değerler mirası reddetmemişler gibi
hak sahiplerine verilir.
Y.8. HD. E.2014/1261 K.2014/21600 T.25.11.2014
Davacı vekili, banka borçlusu müteveffa S. mirasının tüm mirasçıları tarafından Gebze 2.Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2012/1045 Esas ve
2012/987 Karar sayılı kararı ile reddedildiğini açıklayarak, terekenin tasfiyesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Mahkemece, davanın kabulüne, Gebze Sulh Hukuk Mahkemesi’nin
05.11.2012 tarih ve 2012/1045 Esas, 2012/987 Karar sayılı mirasçıların
mirasın reddi kararının iptaline; TMK’nın 612.maddesine göre mirasın
resmen tasfiyesine, tasfiye memuru olarak Mali Müşavir H.'ün atanmasına karar verilmiştir. Hüküm yasal süresi içerisinde davalı mirasçılar
vekili tarafından temyiz edilmiştir.
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Ölenin en yakın yasal mirasçılarının tamamı tarafından reddolunan
miras, sulh mahkemesince iflas hükümlerine göre tasfiye edilir. Tasfiye
sonunda arta kalan değerler, mirası reddetmemişler gibi hak sahiplerine
verilir. (TMK.m.612/1-2) İİK’nın 180.maddesi; reddolunan mirasın tasfiyesinin sekizinci bap (md.208-256) hükümlerine göre; ait olduğu mahkemece yapılacağını hükme bağlamıştır. Öyleyse, mahkemece iflas masası
teşkil edilip (md.208) iflas dairesi oluşturulması, iflas dairesince tasfiyenin adi veya basit şekilde yapılmasına karar verildikten (md.208/3) sonra
seçilecek tasfiye yöntemine göre gerekli işlemlerin yapılmasının izlenmesinden ibarettir. TMK.’nun612/1 maddesi hükmü uyarınca en yakın mirasçıların tamamı tarafından reddedilen mirasın iflas hükümlerine göre
tasfiyesinin sağlanması istenmiş olup, Mahkemece hatalı nitelendirme ile
talebin mirasın reddinin iptali olduğu kabul edilerek, karar verilmesi usul
ve yasaya aykırıdır.
Davalı mirasçılar vekilinin temyiz itirazları açıklanan nedenlerle yerindedir. Kabulü ile yerel mahkeme hükmünün 6100 sayılı HMK’nın Geçici
3.maddesi yollamasıyla HUMK’un 428.maddesi uyarınca BOZULMASINA, taraflarca HUMK’un 388/4. (HMK.m.297/ç) ve HUMK’un 440/III-2.
Bendi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı
15 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 24,30 TL.peşin harcın istek halinde temyiz eden davalı mirasçıları Evrim ve müştereklerine iadesine, 25.11.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

MİRASIN REDDİ · MAHKEMENİN İZLEYECEĞİ YOL
ÖZET: Terekenin borca batık olduğu iddiasıyla
açılan davada; miras bırakanın ölüm tarihindeki
mal varlığı yeterli şekilde araştırılmalı, davacıların mirası kabul anlamına gelen davranışlarının
olup olmadığı sorgulanmalıdır.
Y.8. HD. E.2014/6632 K.2015/681 T.15.01.2015
Davacılar vekili, vekil edenlerinin mirasbırakanı M.’ün terekesinin
borca batık olduğunu açıklayarak mirasın hükmen reddine karar verilmesini istemiştir.
Davalı vekili, yazılı ve sözlü beyanlarında davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
Mahkemece, terekenin borca batık olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.
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Hüküm, süresi içerisinde davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Toplanan deliller ve tüm dosya kapsamından, mirasbırakanın
12.02.2011 tarihinde öldüğü anlaşılmaktadır. Mahkemece, mirasbırakanın ölüm yani mirasın açıldığı tarih itibarıyla borç miktarı ve mal varlığı
değerleri (aktif ve pasifi) tespit edilmemiştir. Bu anlamda, miras bırakanın borcundan dolayı yapılan icra takiplerine ilişkin dosya bulunup
bulunmadığı, bankalarda mevduat hak ve alacağı olup olmadığı, miras
bırakan adına kayıtlı araç ya da taşınmaz kaydı bulunup bulunmadığı
gibi hususlar ilgili yerlerden sorulmamış, terekenin aktifi ve pasifi yeterince araştırılmamış, davacının mirası kabul anlamına gelen davranışının
bulunup bulunmadığı sorgulanmamıştır. Bu haliyle yapılan araştırma ve
inceleme hüküm kurmaya yeterli değildir. Öyleyse Mahkemece yapılacak
iş; miras bırakanın ölüm tarihi itibarıyla borç miktarını tespit etmek, aynı
tarih itibarıyla taşınır ve taşınmaz mal varlığını, varsa hak ve alacaklarını,
tarafların bu hususta göstercekleri delilleri toplamak suretiyle saptamak,
mirasbırakanın borcundan dolayı mirasçılar aleyhinde yürütülen takiplere ilişkin varsa icra dosyalarını getirtmek, davacıların mirası kabul anlamına gelen davranışları bulunup bulunmadığını tespit etmek, mirasın
hükmen reddine engel teşkil eden Türk Medeni Kanunu’nun 610/2.maddesinde sözü edilen tereke mallarını kendisine mal edinme durumunun
gerçekleşip gerçekleşmediğini incelemek ve tüm deliller birlikte değerlendirilerek hasıl olacak sonucuna göre karar vermektir. Mahkemece, tüm
bu hususlar gözetilmeden eksik inceleme ile hüküm kurulması doğru değildir.
Davalı vekilinin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan
kabulü ile hükmün 6100 sayılı HMK'nın Geçici 3.maddesi yollamasıyla
1086 sayılı HUMK'un 428.maddesi uyarınca BOZULMASINA, taraflarca
HUMK'un 388/4. (HMK.m.297/ç) ve HUMK'un 440/1 maddeleri gereğince
Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 15 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 15.01.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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BORCA BATIK TEREKE · HÜKMEN RET
·
GÖREVLİ MAHKEME
ÖZET: Ölüm tarihinde miras bırakanın aczi açıkça
belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır. Mirası zımnen kabul etmiş duruma düşmemiş olan mirasçılar her zaman murisin
ödemeden aczinin tespitini isteyebilirler.
Terekenin borca batık olduğunun hükmen tespitine yönelik dava Asliye Hukuk Mahkemesinde
açılacaktır. Burada davanın değeri önemli değildir.
Y.8.HD. E.2014/12921 K.2015/725 T.16.01.2015
Davacılar dava dilekçesinde; miras bırakan M.’ın 12.07.2013 tarihinde kaybolduğunu, daha sonra öldürüldüğü haberinin geldiğini, kesin
ölüm tarihi ve nedeninin tespiti amacıyla soruşturmanın devam ettiğini,
miras bırakanın hayatta iken bankalara ve sair kurumlara borçlu olduğunu, bankaların ve alacaklıların kendilerini sıkıştırdıklarını, bankalar ve
diğer kurumlar tarafından icra işlemlerine başlandığını, miras bırakanın
borca batık olduğunu açıklayarak mirasın reddine ilişkin taleplerinin kabul edilmesine karar verilmesini talep ve dava etmişlerdir.
Mahkemece; davanın süre yönünden reddine karar verilmiştir.
Hüküm, davacılar tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiştir.
Dava, terekenin borca batık olduğunun tespiti hukuksal nedenine
dayalı olarak TMK'nın 605/2.maddesi gereğince açılan mirasın hükmen
reddi davasıdır. Ölümü tarihinde miras bırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır. (TMK.
md. 605/2) Mirasçılar Türk Medeni Kanunun'un 610.maddesinde yazılı
aykırılık da bulunmadıkça yani zimmen mirası kabul etmiş duruma düşmüş olmadıkça her zaman murisin ödemeden aczinin tespitini isteyebilir. Türk Medeni Kanunu'nun 606.maddesinde belirtilen süre bu davada
uygulanmaz. Dava alacaklılara husumet yöneltilerek görülür. Bu davada
yetkili mahkeme ise alacaklıların davanın açıldığı zamandaki ikametgahı
mahkemesidir.
Olayları açıklamak taraflara, hukuki nitelendirme Hakime aittir.
(HMK.m.33) Dava dilekçesi içeriğine göre dava, ölüm tarihinde miras
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bırakanın ödemeden aczinin tespiti isteğine ilişkindir. (TMK.605/2 m.)
Gerek 743 sayılı Medeni Kanun’da, gerekse 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nda bu tür uyuşmazlıkların mutlaka Sulh Hakimleri tarafından görüleceği hususunda bir düzenleme bulunmamaktadır. 23.12.1942 gün ve
24/29 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararına göre, mirasın hükmen reddi davasında görevli mahkeme borç miktarına göre belirlenir. Davanın açıldığı
tarihten önce yürürlüğe giren 6100 sayılı HMK ise Asliye Hukuk ve Sulh
Hukuk Mahkemesi'nin görevli olup olmadığını, tayin ve tespitte dava bakılmaksızın mal varlığı haklarına ilişkin davalarda, görevli mahkemenin
aksine bir düzenleme bulunmadıkça Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu
hükme bağlanmıştır. (HMK.m.2/1)
Kanunda bu konuda aksine bir düzenleme bulunmadığına göre,
HMK'nın yürürlüğe girmesinden sonra açılacak terekenin borca batık olduğunun tespitine ilişkin davalarda davanın değeri ne olursa olsun Asliye
Hukuk Mahkemesi görevlidir.
Görev, kamu düzenine ilişkin olup, Mahkemece yargılamanın her aşamasında kendiliğinden dikkate alınması zorunludur. Bu durumda dava
dilekçesinin görev yönünden reddine dosyanın görevli ve yetkili mahkemeye gönderilmesine karar verilmesi gerekirken yanlış niteleme ve değerlendirme sonucunda süreye tabi olmayan mirasın hükmen reddinin
tespiti davasında davanın süre yönünden reddine karar verilmesi usul ve
yasaya aykırı olmuştur.
Davacıların temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulüyle hükmün 6100 sayılı HMK'nın Geçici 3.maddesi yollamasıyla 1086
sayılı HUMK'un 428.maddesi uyarınca BOZULMASINA,bozma nedenine göre sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına,
HUMK'un 440/III-1,2,3 ve 4.bentleri gereğince ilama karşı karar düzeltme
yolu kapalı bulunduğuna ve 25,20 TL. peşin harcın istek halinde temyiz
eden davacılara iadesine, 16.01.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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BORCA BATIK TEREKE · MİRASIN GERÇEK REDDİ
·
GÖREVLİ MAHKEME
ÖZET: Tereke borca batık olsa da kanuni mirasçı
gerçek ret hakkını kullanabilir.
Mirasın gerçek reddine ilişkin bu talep sözlü veya
yazılı olarak Sulh Hukuk Mahkemesine yapılır.
Y.8.HD. E.2014/6192 K.2015/726 T.16.01.2015
Davacı dava dilekçesinde; miras bırakan Ş.’ın 12.01.2010 tarihinde
vefat ettiğini, geriye en yakın mirasçısı olarak kendisinin kaldığını, terekenin borca batık durumda olduğunu, aktiflerinin pasiflerinin karşılayamayacak kadar az olduğu görülmekle mirasın kayıtsız şartsız olarak reddi
hususunda iş bu davanın açılmasının zorunlu olduğunu açıklayarak mirasın kayıtsız şartsız reddedildiğinin tespit ve tesciline karar verilmesini
talep ve dava etmiştir.
Mahkemece, davanın hükmen red davası olduğu gerekçesiyle dava dilekçesinin görev yönünden reddine, dava dosyasının görevli Asliye Hukuk
Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verilmiştir.
Hüküm, davacı vekili tarafından süresi içerisinde temyiz edilmiştir.
Terekesi borca batık olan bir miras bırakanın mirasçısı süresinde gerçek red hakkını kullanabilir. Başka bir anlatımla terekenin borca batık
olması, mirasçının süresinde gerçek ret hakkını kullanmasına engel değildir. İddianın ileri sürülüş şekline, davacı asilin 30.06.2011 tarihli oturumdaki beyanına ve davacı vekilinin 19.12.2011 tarihli dilekçesindeki
beyanlara göre davacı mirası gerçek red hakkını kullandığını bildirmiştir.
Miras bırakan Ş. 12.01.2010 tarihinde ölmüş, dava üç aylık yasal süresi
içinde 06.04.2010 tarihinde hasımsız olarak açılmıştır.
Türk Medeni Kanunu'nun 609.maddesine göre; mirasın reddine ilişkin beyan yazılı veya sözlü olarak sulh mahkemesine yapılır ve ret beyanı,
sulh hakimi tarafından bir tutanakla tespit edilir. Süresi içinde yapılmış
olan ret beyanı, mirasın açıldığı yerin sulh mahkemesince tutulan özel
kütüğüne yazılır ve reddeden mirasçı isterse kendisine reddi gösteren bir
belge verilir. Görüldüğü üzere mirasın kayıtsız-şartsız reddi beyanının
bildirileceği ve bu beyanı bir tutanakla tespit edecek olan makam Sulh
Hukuk Mahkemesi’dir. O halde yerel mahkemece işin esasının incelenip
sonucu uyarınca karar verilmesi gerekirken, yazılı olduğu şekilde görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.
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Davacı vekilinin temyiz itirazları açıklanan nedenlerle yerindedir. Kabulüyle Usul ve Kanun’a aykırı görülen Yerel Mahkeme hükmünün 6100
sayılı HMK’nın Geçici 3.maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HMK'nın 428.
maddesi uyarınca BOZULMASINA, HUMK'un 440/III-1,2,3 ve 4.bentleri
gereğince ilama karşı karar düzeltme yolu kapalı bulunduğuna ve 25,20
TL. peşin harcın istek halinde temyiz eden davacıya iadesine, 16.01.2015
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

BAZ İSTASYONLARI · PSİKOLOJİK ETKİ
ÖZET: Baz istasyonunun sökülmesi kararı doğrultusunda tüm radyolink antenlerinin de insan
psikolojisini kötü etkileyeceğinden kaldırılması
gerekir.*
Y.8.HD. E.2014/25081 K.2015/4282 T.17.02.2015
Alacaklı tarafından borçlu aleyhine başlatılan ilamlı takipte borçlu vekili itfa nedeniyle takibin iptalini talep etmiş, Mahkemece yapılan keşif ve
bilirkişi incelemeleri sonucunda takibe konu baz istasyonunun kaldırıldığı gerekçesiyle icranın geri bırakılmasına karar verilmesi üzerine; hüküm
süresi içinde alacaklı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Takip dayanağı Üsküdar 3.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2012/68 Esas
285 Karar sayılı ilamıyla “baz istasyonlarının para ile ölçülebilen bir zararı
kanıtlanamamış ise de, baz istasyonunun zarar verme ihtimali ile birlikte
davacıların evine olan mesafesi, kansere yol açtığına ilişkin toplumdaki
genel kanı ve psikolojik otamın davacılarda tedirginlik ve ümitsizlik yarattığı, yaşam hakkı Anayasa’nın güvencesi altında bulunduğundan bahisle
önceki kararda direnilerek, 11 ada 69 parsel nolu taşınmaz üzerindeki
davalı şirkete ati baz istasyonunun kaldırılmasına karar verildiği, kararın
temyiz edilmeden 31.10.2012 tarihinde kesinleştiği, 11.06.2013 havale
tarihli bilirkişi raporunda dava konusu baz istasyonu antenlerinin ve kablolarının söküldüğü, kule altında bulunan system odası içindeki baz istasyonu ile ilgili diğer elektronik ekapmanın sökülmüş olduğu, kule üzerinde
radyolink antenlerinin ve kablolarının söküldüğü, kule altında bulunan
system odası içindeki baz istasyonu ile ilgili diğer elektronik ekipmanın
sökülmüş olduğu, kule üzerinde radyolink antenlerinin bulunduğu, radyolinkin iki system arasında optic görüş olması ve antenler yönlü olması
nedeniyle direkt iki nokta arasında görüş sağlandığı, bu antenlerin noktadan noktaya yayın yaptığı, çevresinde yayın yapmadığı belirtilmiştir.
* Gönderen: Av. Bülent ŞİMŞEK
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Takip konusu kararda baz istasyonunun kaldırılma gerekçesi, varlığının kişiler üzerindeki psikolojik etkisi olup, radyolink antenlerinin bulunması mevcut haliyle kişiler üzerinde aynı psikolojik etkiyi yapacağından hükmün infaz edilmediğinin kabulü ile talebin reddine karar verilmesi gerekirken aksi düşüncelerle icranın geri bırakılması yönünde hüküm
tesisi isabetsizdir.
SONUÇ
Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile Mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nın 366 ve 6100 sayılı HMK'nın Geçici 3.maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK'un 428.maddeleri uyarınca
BOZULMASINA, taraflarca HUMK'un 388/4. (HMK.m.297/ç) ve İİK’nın
366/3.maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren
ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine,
17.02.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
LİMİTED ŞİRKET ORTAĞI · İŞÇİ SIFATI
ÖZET: Limited şirkette küçük oranda pay sahibi
olan ve şirkette fiilen çalışan kişinin limited şirketin işçisi olduğu kabul edilmelidir.*
Y.9 HD. E.2011/25078 K.2013/21609 T.09.09.2013
A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı, davalı ile 12.04.2005 tarihinde 1 yıl süreli iş sözleşmesi yaptığını ve bu sözleşme gereği davalıya ait iş yerinde büro memuru olarak
çalışırken iş sözleşmesinin işverence 12.01.2007 tarihinde haksız olarak
fesh edildiğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla çalışma,
yıllık ücretli izin, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil alacakları istemiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı, davacı ile aradaki ilişkinin hizmet akti olmadığını, davacının
şirketin paydaşlarından birinin payını satın alıp şirkete paydaş olduğunu
ancA. Sigortasının devamı için ve yasa gereği sigortasının devam ettiğini,
davacının başka işte çalıştığını, savunarak, davanın reddini istemiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacının davalı şirketin ortaklarından olduğu, aynı zamanda Genel Sigorta’nın 15.07.2005 ile 15.07.2009 tarihleri arasında yetkili acentası olduğu, davalı işveren tarafından sigortalı gösterilmesinin davalı şirkette
fiili çalışmasına dayalı olmadığı, bir limited şirketi ortağının kural olarak
kendi adına bağımsız çalışan kişi kabul edilmesi gerektiği ve işçi statüsünde sayılamayacağı, bir kişinin hem kazanç sağlayan bir şirketin ortağı
hem de bu şirketin işçi statüsünde çalışanı olarak kabul edilemeyeceği,
davacının davalı şirketin ortağı olması ve aynı çalışma dönemi içerisinde sigorta acentesinin yapması olguları da dikkate alındığında davacı ve
davalı şirket arasında iş akdine dayalı bir sözleşmenin bulunmadığı ve
bağımlılık ilkesinin somut olayda gerçekleşmediği, gerekçesi ile davanın
reddine karar verilmiştir.
* Gönderen: Av. Hulki Özel Mersin Barosu
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D) Temyiz:
Kararı davacı taraf temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Uyuşmazlık, taraflar arasındaki ilişkinin 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ve bu bağlamda iş mahkemesinin görevi noktasında toplanmaktadır.
4857 Sayılı İş Kanununun 1.maddesinin ikinci fıkrası gereğince,
4.maddedeki istisnalar dışında kalan bütün işyerlerine, işverenler ile işveren vekillerine ve işçilerine, çalışma konularına bakılmaksızın bu Kanunun uygulanacağı belirtilmiştir.
Kanunun 2.maddesinde bir iş sözleşmesine dayanak çalışan gerçek
kişi işçi, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişi ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar işveren olarak tamamlanmıştır. İşçi ve işveren sıfatları
aynı kişide birleşemez.
Yasanın 8.maddesinin birinci fıkrasına göre iş sözleşmesi, bir tarafın
(işçi) bağımlı olarak iş görmeyi diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi
üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. Ücret, iş görme ve bağımlılık iş sözleşmesinin belirleyici öğeleridir.
İş sözleşmesini eser ve vekalet sözleşmelerinden ayıran en önemli
ölçüt bağımlılık ilişkisidir. Her üç sözleşmede, iş görme edimini yerine
getirenin iş görülen kişiye (işveren-eser sahibi veya temsil edilen) karşı
ekonomik bağımlılığı vardır.
İş sözleşmesini belirleyen ölçüt hukuki-kişisel bağımlılıktır. Gerçek
anlamda hukuki bağımlılık işçinin işin yürütümüne ve işyerindeki talimatlara uyma yükümlülüğünü içerir. İşçi edimini işverenin karar ve talimatları çerçevesinde yerine getirir. İşçinin işverene karşı kişisel bağımlılığı ön plana çıkmaktadır. İş sözleşmesinde bağımlılık unsurunun içeriğini,
işçinin işverenin talimatlarına göre hareket etmesi ve iş sürecinin ve sonuçlarının işveren tarafından denetlenmesi oluşturmaktadır. İşin işverene ait işyerinde görülmesi, malzemenin işveren tarafından sağlanması,
iş görenin işin görülme tarzı bakımından iş sahibinden talimat alması,
işin iş sahibi veya bir yardımcısı tarafından control edilmesi, işçinin bir
sermaye koymadan ve kendine ait bir organizasyonu olmadan faaliyet
göstermesi, ücretin ödenme şekli, kişisel bağımlılığın tespitinde dikkate
alınacak yardımcı olgulardır. Bu belirtilerin hiçbiri tek başına kesin ölçüt
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teşkil etmez. İşçinin işverenin belirlediği koşullarda çalışırken kendi yaratıcı gücünü kullanması ve işverenin isteği doğrultusunda işin yapılması
için serbest hareket etmesi bağımlılık ilişkisini ortadan kaldırmaz. Çalışanın işyerinde kullanılan üretim araçlarına sahip olup olmaması, kar ve
zarara katılıp kalıtlaması, karar verme özgürlüğüne sahip bulunup bulunmaması bağımlılık unsuru açısından önemlidir.
İş sözleşmesinde işçi işveren için belirli veya belirsiz süreli olarak çalışır. Vekalet sözleşmesinde ise vekil kural olarak uzmanlığı bakımından
iş sahibinin talimatları ile bağlı değildir. İş sözleşmesinin varlığı ücretin
ödenmesini gerektirir. Oysa vekalet için ücret zorunlu bir öğe değildir.
Vekalet sözleşmesine ilişkin hükümlerde iş sözleşmesinin aksine sosyal
nitelikte edimlere ve koruma yükümlülüklerine rastlanmaz. Vekil bağımsız olarak iş görür, bu nedenle faaliyetini sürdüreceği zamanı belirlemede
kısmen de olsa serbestliğe sahiptir. Bütün zamanını tek bir müvekkile
özgülemek zorunda olmayan vekil, farklı kişilerle vekalet sözleşmeleri yapabilir. Ekonomik olarak tek bir işverene bağımlı değildir.
Tüzel kişilerde yönetim hakkı ile emir ve talimat verme yetkisi organlarını oluşturan kişiler aracılığıyla kullanılır. Tüzel kişiler yönünden tüzel
kişinin kendisi soyut işveren, tüzel kişinin organını oluşturan kişiler ise
somut işveren sıfatını haizdir.
Ticaret şirketleriyle tüzel kişilerde somut işveren sıfatını taşıyan organ
bir kurul olabileceği gibi tek başına bir kişiye verilen yetki çerçevesinde
gerçek kişinin de organ sıfatını kazanması mümkündür.
Limitet, hisseli komandit ve kollektif şirketlerde yönetim yetkisi şirket
ortaklarından birine bırakıldığında, bu kişi müdür sıfatıyla kişi – organ
sayılır. Türk Ticaret Kanununun 319.maddesine göre, anonim şirketler
yönünden yönetim ve temsil yetkisinin yönetim kurulu üyelerine bırakılması halinde, bu kişi veya kişiler kişi-organ sıfatını kazanır. Şirketi temsil
ve yönetime yetkili kişi-organ sıfatını taşıyan kişiler işveren konumunda
bulunduklarından işçi sayılmazlar.
İş Kanununa tabi genel müdür olarak çalışanların aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olmaları halinde kişi-organ statüsünü taşıyıp taşımadıklarının araştırılması gerekir. Genel müdürün organ sıfatını kazanmaksızın
yönetim kurulu üyesi olması halinde, “genel müdürlük görevi” sebebiyle iş
ilişkisinin devam ettiği sonucuna varılmalıdır. Buna karşın şirketi temsil
ve ilzama yetkili kişi-organ sıfatı kazanılmışsa, işçi ve işveren sıfatı aynı
kişide birleşemeyeceğinden iş ilişkisinin bulunmadığı kabul edilmelidir.
5521 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu'nun 1.maddesine göre, iş mahkemelerinin görevi “İş Kanununa göre işçi sayılan kimselerle işveren veya
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işveren vekilleri arasında iş akdinden veya iş kanununa dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıklarının çözülmesidir.” İşçi
sıfatını taşımayan kişinin talepleriyle ilgili davanın, iş mahkemesi yerine
genel görevli mahkemelerde görülmesi gerekir.
Somut olayda, dosyada mevcut el yazılı hisse devri sözleşmesine göre
davacı 06.02.2005 tarihinde şirket ortaklarından birinin %60 hissesinden %5ini devralmış ve yine bu sözleşmeye göre, davacının 1.06.2005
tarihinden itibaren şirkette muhasebeci olarak aylık 700,00 TL. ücret ile
çalışacağı kararlaştırılmıştır. Ticaret Sicil kayıtlarına göre de davacının,
04.03.2005-07.11.2006 tarihleri arasında şirket ortağı olarak göründüğü ve yine dosyadaki delillere göre, uyuşmazlık konusu dönemde sigorta
acenteliği yaptığı anlaşılmıştır.
Her ne kadar, davacının uyuşmazlık konusu dönemde sigorta acenteliği yaptığı ortaya konulmuş ise de, davacının %5 gibi düşük bir oranla şirket hissesine sahip olduğu, kendisi ile davalı şirket arasında iş sözleşmesi
imzalandığı ve davacı tanıklarının davacının fiili çalışmasına dair beyanda bulundukları dikkate alındığında, taraflar arasında hizmet ilişkisinin
bulunduğu gözetilerek, davacı taleplerinin değerlendirilmesi gerekirken,
yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
F) Sonuç
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 09.09.2013
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İŞÇİNİN FESİH TEKLİFİ · GEÇERLİ İKALE SÖZLEŞMESİ
ÖZET: İşçinin yasal haklarının ödenmesi koşuluyla hizmet akdinin feshedilmesini istemesi ve
bu istek doğrultusunda ihbar ve kıdem tazminatı ödenerek hizmet akdinin feshedilmesi halinde
geçerli bir ikalenin varlığından söz edilecektir.
Y.9HD. E.2014/1888 K.2014/12604 T.14.04.2014
A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili; müvekkilinin, davalıya ait iş yerinde 01.03.201011.01.2013 tarihleri arasında satış temsilcisi olarak çalıştığını, 31.12.2012
tarihinde yasal ve sosyal hakları aynı kalmak kaydıyla görev değişikliğinin
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yazılı olarak yapıldığını, davacının ailevi nedenlerle görev değişikliğini kabul edemeyeceğini aynı tarihte davalı işverene bildirdiği, bunun üzerine
davacının iş akdinin davalı işveren tarafından feshedildiğini ileri sürerek,
davacının işe iadesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili; davacıya 31.12.2012 tarihinde görev değişikliği bildiriminin yapıldığını, davacının bunu kabul etmeyerek yasal tüm haklarının
kendisine ödenmek suretiyle istifa edeceğini bildirdiğini, davacının görev
yaptığı pozisyonun iptal edildiğini ve Antalya ilinde çalışmasının teklif
edildiğini, istifa etmesi sonucu tüm yasal haklarının davacıya ödendiğini
savunarak, davanın reddini talep etmiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece; davacıya 31.12.2012 tarihinde, Yalova’da bulunan görev
yerinin değiştirilerek 11.01.2013 tarihi itibariyle Antalya’da çalışacağının
bildirildiği ve bunun yazılı olarak tebliğ edildiği, taraflar arasında imzalanan hizmet sözleşmesinde davacının görev yaptığı Yalova ili dışında başka bir ilde çalıştırılacağını öngören bir hükmün bulunmadığı, davacının
görev yeri değişikliği bildirimini tebliğ aldıktan 6 gün sonra görev yeri
değişikliğini ailevi nedenlerle kabul etmediğini davalıya yazılı olarak bildirdiği, davalı işveren tarafından davacıya kıdem ve ihbar tazminatının
ödenmesinin haklı fesih iddiası ile çeliştiği ayrıca davacının hizmet akdi
feshedilirken kendisine yazılı bir bildirim yapılmadığı gerekçesi ile feshin
geçersizliğine ve davanın kabulüne karar verilmiştir.
Ç) Temyiz:
Karar süresi içinde davalı tarafından temyiz edilmiştir.
D) Gerekçe:
Taraflar arasındaki iş ilişkisinin “bozma sözleşmesi” yoluyla sona erip
ermediği hususu uyuşmazlık konusudur.
Bozma sözleşmesi (ikale) yasalarımızda düzenlenmiş değildir. Sözleşme özgürlüğünün bir sonucu olarak daha önce kabul edilen bir hukuki
ilişkinin, sözleşmenin taraflarınca sona erdirilmesi mümkündür. Sözleşmenin, doğal yollar dışında tarafların ortak iradesiyle sona erdirilmesi
yönündeki işlem ikale olarak adlandırılır.
İş Kanunu'nda bu fesih türü yer almasa da, taraflardan birinin karşı
tarafa ilettiği iş sözleşmesinin karşılıklı feshine dair sözleşme yapılmasını
içeren bir açıklama (icap), ardından diğer tarafın da bunu kabul ile bozma sözleşmesi (ikale) kurulmuş olur.
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Bozma sözleşmesinde icapta, iş ilişkisi karşı tarafın uygun irade beyanı ile anlaşmak suretiyle sona erdirmeye yönelmiştir. Bu sebeple, ikale sözleşmesi akdetmeye yönelik icap, fesih olarak değerlendirilip, feshe
tahvil edilemez.
Bu anlamda bozma sözleşmesinin şekli, yapılması, kapsam ve geçerliliği Borçlar Kanunu hükümlerine göre saptanacaktır. Buna karşılık iş
sözleşmesinin bozma sözleşmesi yoluyla sona erdirilmesi, iş hukukunu
yakından ilgilendirdiği için ikalenin yorumunda iş sözleşmesinin yorumunda olduğu gibi, genel hükümlerin yanı sıra iş hukukundaki “işçi yararına yorum” ilkesi de göz önünde bulundurulacaktır.
Borçlar Kanununun 23-31 maddeleri arasında düzenlenmiş olan irade fesadı hallerinin, bozma sözleşmeleri yönünden titizlikle ele alınması
gerekir. Bir işçinin bozma sözleşmesi yapma konusundaki icap veya kabulde bulunmasının ardından işveren feshi haline özgü iş güvencesi hükümlerinden yararlanmak istemesi ve yasa gereği en çok bir ay içinde işe
iade davası açmış olması hayatın olağan akışına uygun düşmez.
İş ilişkisi taraflardan her birinin bozucu yenilik doğuran bir beyanla
sona erdirmeleri mümkün olduğu halde, bu yola gitmeyerek karşılıklı anlaşma yoluyla sona erdirmelirinin nedenleri üzerinde de durmak gerekir.
Her şeyden önce bozma sözleşmesi yapma konusunda icapta bulunanın
makul bir yararının olması gerekir.Her şeyden önce bozma sözleşmesi
yapma konusunda icapta bulunanın makul bir yararının olması gerekir.
İş ilişkisinin bozma anlaşması yoluyla sona erdirildiğine dair örnekler
1475 sayılı İş Kanunu ve öncesinde hemen hemen uygulamaya hiç yansımadığı halde, iş güvencesi hükümlerinin yürürlüğe girmesinin ardından
özellikle 4857 sayılı İş Kanunu sonrasında giderek yaygın bir hal almıştır.
Bu noktada, işveren feshinin karşılıklı anlaşma yoluyla fesih gibi gösterilmesi suretiyle iş güvencesi hükümlerinin bertaraf edilmesi şüphesi ortaya
çıkmaktadır. Bu itibarla irade fesadı denetimi dışında, tarafların bozma
sözleşmesi ortaya çıkmaktadır. Bu itibarla irade fesadı denetimi dışında,
tarafların bozma sözleşmesi yapması konusunda makul yararının olup
olmadığının da irdelenmesi gerekir. Makul yarar ölçütü, bozma sözleşmesi yapma konusundaki icabın işçiden gelmesi ile işverenden gelmesi ve
somut olayın özellikleri dikkate alınarak ele alınmalıdır.
Dairemizin 2008 yılı kararları bu yöndedir. (Yargıtay 9.HD. 21.04.2008
gün 2007/31287 E., 2008/9600 K.)
Bozma sözleşmesi yoluyla iş sözleşmesi sona eren işçi, iş güvencesinden yoksun kaldığı gibi, kural olarak feshe bağlı haklar olan ihbar ve
kıdem tazminatlarına da hak kazanamayacaktır. Yine 4447 sayılı Yasa
kapsamında işsizlik sigortasından da yararlanamayacaktır. Bütün bu hu-
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suslar, iş hukukunda hakim olan ibranamenin dar yorumu ilkesi gibi,
hatta daha da ötesinde, ikale sözleşmesinin geçerliliği noktasında işçi lehine değerlendirmenin gerekliliğini ortaya koymaktadır.
Tarafların bozma sözleşmesinde ihbar ve kıdem tazminatı ile iş güvencesi tazminatı hatta boşta geçen süreye ait ücret ve diğer haklardan
bazılarını ya da tamamını kararlaştırmaları da mümkündür. Bozma sözleşmesinin geçerliliği konusunda bütün bu hususlar dikkate alınarak değerlendirmeye gidilmelidir.
Bozma sözleşmesinde kıdem tazminatının ödenmesi kararlaştırıldığı
takdirde, kıdem tazminatı 1475 sayılı Yasanın 14.maddesine göre hesaplanmalı ve anılan maddedeki kıdem tazminatı tavanı gözetilmelidir.
Belirtmek gerekir kir, sözü edilen Yasada düzenlenen kıdem tazminatı
tavanı mutlak emredici niteliktedir.
Somut olayda; davacı 31.12.2012 tarihli dilekçesinde, ailevi nedenlerden dolayı yeni görev yerini kabul etmediğini ve yasal haklarının ödenerek iş akdinin feshedilmesini davalı işverenden talep etmiş ve 11.01.2013
tarihinde işverence kıdem ve ihbar tazminatları ödenerek iş akdine son
verilmiştir. Davacı asilin, bu dilekçesinin içeriği ve imzanın aidiyeti hususlarında beyan alınarak yukarıdaki ilkeler ve yasal düzenlemeler çerçevesinde bir değerlendirmeye gidilmesi gerekirken eksik araştırma ve
inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması hatalıdır.
SONUÇ
Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 14.04.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

TANIK İFADELERİ · İŞVERENE DAVALARI OLAN TANIKLAR
ÖZET: İşverene karşı davaları olan tanıkların
açıklamalarına ihtiyatla yaklaşılmalıdır.*
Y.9. HD. E.2012/31238 K.2013/24667 T.10.07.2014
Davacı işçinin fazla çalışma yapıp yapmadığı konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır.
Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatla yükümlüdür.
Ücret bordrolarına ilişkin kurallar burada da geçerlidir. İşçinin imzasını
*

Gönderen: Av. Hulki Özel Mersin Barosu
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taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir.
Bir başka anlatımla bordronun sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadıkça,
imzalı bordroda görünen fazla çalışma alacağının ödendiği varsayılır.
Fazla çalışmanın ispatı konusunda işyeri kayıtları, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler, işyeri iç yazışmaları delil niteliğindedir. Ancak,
fazla çalışmanın yazılı belgelerle kanıtlanamaması durumunda tarafların,
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.
İmzalı ücret bordrolarında fazla çalışma ücreti ödendiği anlaşılıyorsa, işçi tarafından gerçekte daha fazla çalışma yaptığının ileri sürülmesi
mümkün değildir. Ancak, işçinin fazla çalışma alacağının daha fazla olduğu yönündeki ihtirazi kaydının bulunması halinde, bordroda görünenden daha fazla çalışmanın ispatı her türlü delille yapılabilir. Bordroların
imzalı ve ihtirazi kayıtsız olması durumunda, işçinin bordroda belirtilenden daha fazla çalışmayı yazılı belge ile kanıtlaması gerekir. İşçiye bordro
imzalatılmadığı halde, fazla çalışma ücreti tahakkuklarını da içeren her
ay değişik miktarlarda ücret ödemelerinin banka kanalıyla yapılması durumunda, ihtirazi kayıt ileri sürülmemiş olması, ödenenin üzerinde fazla
çalışma yapıldığının yazılı delille ispatlanması gerektiği sonucunu doğurmaktadır.
İşyerinde üst düzey yönetici konumda çalışan işçi, görev ve sorumluluklarını 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 başka yönetici ya
da şirket ortağı bulunması halinde, işçinin çalışma gün ve saatlerini kendisinin belirlediğinden söz edilemeyeceğinden, yasal sınırlamaları aşan
çalışmalar için fazla çalışma ücret 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.
Satış temsilcilerinin fazla çalışma yapıp yapmadıkları hususu, günlük
faaliyet planları ile iş çizelgeleri de dikkate alınarak belirlenmelidir. Genelde belli hedeflerin gerçekleşmesine bağlı olarak prim karşılığı çalışan
bu işçiler yönünden prim ödemelerinin fazla çalışmayı karşılayıp karşı-
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lamadığı araştırılmalıdır. İşçiye ödenen satış priminin fazla çalışmaların
karşılığında ödenmesi gereken ücretleri tam olarak karşılamaması halinde aradaki firkin işçiye ödenmesi gerekir.
İş sözleşmelerinde fazla çalışma ücretinin aylık ücrete dahil olduğu
yönünde kurallara sınırlı olarak değer verilmelidir. Dairemiz, 270 saatle
sınırlı olarak söz konusu hükümlerin geçerli olduğunu kabul etmektedir.
Günlük çalışma süresinin onbir saati aşamayacağı Kanunda emredici
şekilde düzenlendiğine göre, bu süreyi aşan çalışmaların denkleştirmeye
tabi tutulamayacağı, zamlı ücret ödemesi veya serbest zaman kullanımının söz konusu olacağı kabul edilmelidir.
Yine işçilerin gece çalışmaları günde yedibuçuk saati geçemez. (İş Kanunu, Md. 69/3) Bu durum günlük çalışmanın, dolayısıyla fazla çalışmanın
sınırını oluşturur. Gece çalışmaları yönünden, haftalık kırkbeş saat olan
yasal çalışma sınırı aşılmamış olsa da günde yedibuçuk saati aşan çalışmalar için fazla çalışma ücreti ödenmelidir. Dairemizin kararları da bu
yöndedir. (Yargıtay 9.HD. 23.06.2009 gün 2007/40862 E, 2009/17766 K.)
Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha
Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmeliğin 4.maddesine göre,
günde yedibuçuk saat çalışılması gereken işlerde çalışan işçinin, yedibuçuk saati aşan çalışma süreleri ile yedibuçuk saatten az çalışılması gereken işler bakımından Yönetmeliğin 5.maddesinde sözü edilen günlük
çalışma sürelerini aşan çalışmalar, doğrudan fazla çalışma niteliğindedir.
Sözü edilen çalışmalarda haftalık kırkbeş saat olan yasal sürenin aşılmamış olmasının önemi yoktur.
Fazla çalışma yönünden diğer bir yasal sınırlama da, İş Kanununun
41.maddesindeki, fazla çalışma süresinin toplamının bir yılda ikiyüzyetmiş saatten fazla olamayacağı şeklindeki hükümdür. Ancak bu sınırlamaya rağmen işçinin daha fazla çalıştırılması halinde, bu çalışmalarının karşılığı olan fazla mesai ücretinin de ödenmesi gerektiği açıktır. Yasadaki
sınırlama esasen işçiyi korumaya yöneliktir. (Yargıtay 9.HD. 18.11.2008
gün 2007/32717 E, 2008/31210 K.)
Fazla çalışmaların uzun bir süre için hesaplanması ve miktarın yüksek çıkması halinde Yargıtay’ca son yıllarda taktiri indirim yapılması gerektiği istikrarlı uygulama halini almıştır. (Yargıtay 9HD. 11.02.2010 gün
2008/17722 E, 2010/3192 K; Yargıtay, 9 HD., 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 indrime
gidilmemektedir. Yapılacak indirim, işçinin çalışma şekline ve işin düzenlenmesine ve hesaplanan fazla çalışma miktarına göre taktir edilmelidir.
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Hakkın özünü ortadan kaldıracak oranda bir indirime gidilmemelidir.
(Yargıtay 9.HD. 21.03.2012 gün, 2009/48913 E, 2012/9400 K.)
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 9HD. 11.02.2010 gün 2008/17722 E, 2010/3192 K.)
Ancak, işçinin davasıın açtığı veya ıslah yoluyla dava konusunu arttırdığı
aşamada, mahkemece ne miktarda indirim yapılacağı işçi tarafından bilinemeyeceğinden, Dairemizce 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 alacağından yapılan indirim sebebiyle ret vekalet
ücretine hükmedilmekle birlikte, Borçlar Kanununun 161/son, 325/son,
43 ve 44.maddelerine göre, yine 5953 sayılı Yasada 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, ispat külfeti altında olan davacı işçi fazla çalışmaya ilişkin iddiasını tanık delline dayanarak kanıtlamaya çalışmış ise de, dinlettiği tanıklarının davalılara karşı davası olup kendi leyhlerine de sonuç
doğuracağından anlatımlarına ihtiyatla yaklaşmak gerekir.
Belirtilen sebeplerle, davacının fazla çalışma iddiasını şüpheye yer bırakmayacak şekilde ispatladığından söz edilemeyeceğinden, Mahkemece
bu talebin reddi gerektiren kabulüne karar verilmesi hatalı olup, bozmayı
gerektirmiştir.
SONUÇ
Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA,
10.07.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yargıtay Kararları

391

İŞ DAVASINDA YETKİ · YERLEŞİM YERİ KAVRAMI
ÖZET: İş mahkemesinde açılacak olan dava davalının ikametgahının bulunduğu yerde veya işçinin
işini yaptığı yerde açılacak olup, bu husus kamu
düzenine ilişkin olduğun mahkemece re’sen dikkate alınmalıdır.
Tüzel kişinin yerleşim yeri, kuruluş belgesinde aksine bir hüküm yoksa işlerinin yönetildiği yerdir.*
Y.9. HD. E.2014/16151 K.2014/23999 T.09.07.2014
A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı, iş akdinin davalı tarafından haksız olarak feshedildiğini ileri
sürerek, kıdem tazminatı alacağını talep etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı, öncelikle davanın reddine karar verilmesi gerektiğini, ayrıca
mahkemenin yetkili olmadığını, yetkili mahkemenin İstanbul Anadolu İş
Mahkemesi olduğunu savunmuştur.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, iş akdinin işveren tarafından haksız olarak feshedildiği
gerekçesiyle, davanın kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davalı temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
Taraflar arasında yetkili mahkemenin hangi mahkeme olduğu konusunda uyuşmazlık vardır.
5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu'nun 5.maddesi uyarınca, iş mahkemelerinde açılacak her dava, açıldığı tarihte daa olunanın Türk Medeni
Kanunu gereğince ikametgahı sayılan yer mahkemesinde bakılabileceği
gibi, işçinin işini yaptığı işyeri için yetkili mahkemede de bakılabilir. Bunlara aykırı sözleşme geçerli değildir.
İş mahkemesinin görevi kapsamında bulunan bir dava, dava tarihinde
davalının ikametgahının bulunduğu veya işçinin işini yaptığı yerdeki iş
*

Dergimizin bu sayısında yayımlanan 25.12.2014 tarihli Yargıtay 17.Hukuk Dairesi kararına bakınız.
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mahkemesi veya iş davalarına bakmakla görevli asliye hukuk mahkemesinde açılmalıdır.
Türk Medeni Kanunu'nun 19.maddesi uyarınca, gerçek kişi yönünden
yerleşim yeri, sürekli kalma niyetiyle oturulan yerdir. Gerçek kişi işverenin başka bir yerde yerleşmek niyetiyle oturduğu kanıtlanmadığı takdirde, kural olarak nüfusta kayıtlı olduğu yerin ikametgah olarak kabulü
gerekir. Aynı yasanın 49.maddesi gereğince, tüzel kişinin yerleşim yeri,
kuruluş belgesinde başka bir hüküm bulunmadıkça, işlerinin yönetildiği
yerdir. (Yargıtay 9 HD. 23.06.2008 gün ve 2008/17468 Esas, 2008/17262
Karar sayılı ilamı)
Yetkili mahkemenin belirlenmesinde önemli olan işin yapıldığı işyeri
tanımına, 5521 Sayılı Yasa'da yer verilmemiştir. İşyeri 4857 sayılı İş Kanunu'nun 2.maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, işveren tarafından
mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile
işçinin birlikte örgütlendiği birime işyeri denir. İşverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim
altında örgütlenen yerler (işyerine bağlı yerler) ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma,muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim
ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçlar da işyerinden sayılır. İşyeri, işyerine
bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamında bir bütündür. (Bir yer, ancak işin niteliği ve yürütümü bakımından
işyerine bağlı bulunmaktaysa o işyerinden sayılacaktır.
İş veya toplu iş sözleşmesinin tarafları, davalının yerleşim yeri ve işin
yapıldığı yer dışındaki bir mahkemenin yetkili olduğuna dair düzenleme
yapmaları, 5521 Sayılı Kanun'un 5.maddesinin emredici nitelikteki son
cümlesi gereğince geçersizdir.
Deniz İş Kanunu'nun 46. maddesi uyarınca adı geçen Yasa kapsamına
giren gemiadamlarıyla bunların işveren veya işveren vekilleri arasında bu
Kanundan veya iş sözleşmesinden doğan davalar hakkında da, 5521 sayılı kanun hükümleri uygulanır. İş sözleşmesinde ayrıca bir hüküm yoksa
dava, geminin bağlama limanında iş davalarını bakmaya yetkili mahkemede görülür.”
İş Mahkemesi'nin yetkisi kamu düzeni ile ilgili olduğundan, davalı tarafça süresinde yetkili itirazı yapılmamış olsa bile, mahkeme tarafından
bu husus kendiliğinden göz önünde bulundurmalıdır. Bir başka anlatımla hakim davanın her aşamasında yetki itirazını dikkate alabileceği gibi,
kendisi de resen yetkisizlik kararı verebilir. (Dairemizin 26.05.2008 gün
ve 2008/20378 Esas, 2008/12778 Karar sayılı ilamı)
5521 Sayılı Yasa'nın yetkiyle ilgili bu düzenlemesi yanında, diğer bir
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kısım yasalarda da uyuşmazlığın çözümü için hangi iş mahkemelerinin
yetkili olduğu konusunda düzenlemeler bulunmaktadır.
4857 Sayılı Kanun'un 79. maddesinde, komisyon kararı ile iş güvenliği
yönünden işin durdurulması veya işyerinin kapatılması kararına karşı,
işverenin bulunduğu iş mahkemesine,
2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunun'un 12.maddesi uyarınca, iş kolu istatistiklerine karşı Ankara iş mahkemesine,
Aynı Yasanın 15.maddesine göre sendika yetki çoğunluğu tespitine
dair kararlara, 16. madde uyarınca Toplu İş Sözleşmelerinin hükümsüzlüğü, 46. maddeye göre, uygulanmakta olan bir grev ve lokavtın kanun
dışı olup olmadığının tespiti, 47.madde uyarınca gereği grev ve lokavtın
durdurulması, 51/4 maddesi gereğince grevin sona erdirilmesi 60.madde uyarınca Toplu İş Sözleşmesinin yorumu istemlerinin, işyerinin bağlı
oluduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğünün bulunduğu yerdeki iş davalarına bakmakla görevli mahkemeye, başvurulabileceği düzenlenmiştir.
Somut olayda, dava dilekçesinde davalı şirketin adresi ÜM.niye olarak
yazılmıştır. Dosyanın incelenmesinde, davalı şirketin adresinin dava açıldığı tarihte ÜM.niye olduğu anlaşılmıştır.
Yargılama sırasında yapılan tüm tebligatlar da davalının dava dilekçesinde yazılı olan adresine yapılmıştır.
Bu nedenle, davaya bakmakla yetkili mahkeme, İstanbul Anadolu İş
Mahkemesidir.
Mahkemece, İstanbul Anadolu İş Mahkemesine yetkisizlik kararı verilmesi gerekirken, işin esasına girilerek yazılı şekilde hüküm kurulması
bozmayı gerektirmiştir.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 09.07.2014
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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İŞE İADE DAVASI
·
ŞÜPHEDEN DOLAYI İŞ AKDİNİN FESHİ
·
ŞÜPHELİ EYLEMDEN SONRA BİR YILDAN ÇOK SÜRENİN
GEÇMİŞ OLMASI
ÖZET: Şüphe feshinden söz edebilmek için yukarda açıklandığı üzere şüphenin, fesih anında
mevcut belirli objektif vakıa ve emarelere dayanması gerekir. Somut uyuşmazlıkta ilaçların fabrika
dışına çıkarılması olayının yaklaşık bir yıl önce
olduğu belirtilmiştir. Fesih anında mevcut belirli
objektif bir vakıa ve emare bulunmamaktadır. Kısaca fesih anında davacının şüphe uyandıracak
bir davranışı yoktur. Davalı işveren geçerli ve haklı
fesih nedenini kanıtlayamadığından, davanın kabulü yerine yazılı gerekçe ile reddi hatalıdır.*
Y9. HD.E.2014/25713 K.2014/36221 T.01.12.2014
Davacı vekili, davacı işçinin Analitik sistemler bölümünde teknisyen
olarak çalıştığını, laboratuvarda kullanılan ekipmanları bakımı ve kalibrasyonu yaptığını, davacının çalıştığı sürece işyeri kurallarına uygun ve
disiplinli çalıştığını, görevini gereği gibi yaptığını, davalı işverenin baskı
ile yazı imzalatmak istediğini, kabul etmediğini, bunun üzerine iş akdinin
4857 Sayılı Yasa'nın 25/II.e.h bentlerine göre feshedildiğinin bildirildiğini,
fesih yazısında gerekçe bulunmadığını, fesih bildiriminin açık ve kesin bir
şekilde belirtilmesi gerektiğini, feshin haksız olduğunu ve geçersiz olduğunu belirterek feshin geçersizliğine ve davacı işçinin işe iadesine karar
verilmesini talep etmiştir.
Davalı işveren vekili, davacının şirketin fabrikasında çalıştığını, fabrikada ilaç üretimi yapıldığını, genel işyeri kuralları ve genel güvenlik talimatının bulunduğunu, talimata göre fabrika dışına ilaç çıkarmanın yasak
olduğunun açıkça belirtildiğini, bu kurallarında davacıya tebliğ edildiğini,
davacının G.’e fabrikanın ürettiği lifta isimli ilaç numunelerini verdiğinin
tespit edildiğini, bunu bizzat G.’in söyleyip yazılı savunmasında da yazdığını, davacının temin ettiği bu ilacın hayati riski göz önüne alındığında
davacının davranışının sadakat borcuna aykırı olduğunu, iş sözleşmesi*

Gönderen: Av. İnciser Alptekin, İst. Barosu Avukatlarından
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nin devam ettirilmesinin mümkün olmadığını, bu davranış nedeniyle davacının iş akdinin 4857 Sayılı Yasa'nın 25/II eve h bendleri uyarınca haklı
nedenle feshedildiğini, bu ilacın 3. Kişilerde kullanılması halinde yan etkisinden kaynaklanabilecek sağlık problemi nedeniyle müvekkili şirketin
gerek hukuki gerekse cezai sorumluluğunun doğmasının gündeme gelebileceğini, Yargıtay kararlarına göre işverenin bilgisi dışında işyerine ait
malzemenin alınmasının haklı sebep teşkil edeceğini, dava dilekçesinde
ileri sunulan hususların gerçek dışı olduğunu, feshin açık olduğunu, davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
Mahkemece yapılan yargılama sonunda keşif sonrası alınan bilirkişi
raporuna itibar edilerek, davacının davalı şirkette çalışırken işveren tarafından lifta isimli ilacın izinsiz olarak dışarıya çıkarılması gerekçesiyle
feshedildiği, bu eylemin davacının yaptığı hususunda G.’in işverene yazılı
belge verdiği ancak kendisinin işten çıkarılmasından sonra mahkememizde bu durumu kabul etmediği, davalı tanık M.'in beyanına göre davacının
kendisine ilacı temin ettiğini söylediği ancak bunun yazıya geçirilemediği,
gerek keşif sırasında gözlemler gerekse bilirkişi raporuna göre arge bölümü çalışanlarının rahatlıkla ilaç numunelerine ulaşabileceği, davacının
bu eylemi yapmasının imkansız olmadığı, ancak eylemi yaptığı hususunun kesin şekilde ispatlanamadığı, işyerinin ilaç üretimi yapan ve ilacın
izinsiz ve tam kullanılır hale gelmeden işyeri dışarısına çıkarılmasının
3.kişiler açısından taşıyacağı hayati tehlike ve şirkete yol açacağı hukuki ve cezai sorumluluk nedenleriyle eylemin davacı tarafından yapılması
yönünden kuvvetli şüphenin bulunması nedeniyle hizmet ilişkisinin sürdürülmesinin davalı açısından kabul edilemez hal aldığı, feshin geçerli
nedene dayandığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.
Karar taraf vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.
4857 Sayılı İş Kanunu'nun 20/2 maddesi uyarınca “feshin geçerli bir
sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir.” İşveren ispat yükünü yerine getirirken, öncelikle feshin biçimsel koşullarına uyduğunu,
daha sonra, içerik yönünden fesih nedenlerinin geçerli (veya haklı) olduğunu kanıtlayacaktır.
4857 sayılı İş Kanunu'nun 18.maddesi işverene, işçinin davranışlarından ve yeterliliğinden kaynaklanan nedenlerle iş sözleşmesini feshetme
yetkisi vermiştir. İşçinin davranışlarından ve yeterliliğinden kaynaklanan
nedenler, aynı yasanın 25.maddesinde belirtilen nedenler yanında, bu nitelikte olmamakla birlikte, işyerlerinde işin görülmesini önemli ölçüde
olumsuz etkileyen nedenlerdir. İşçinin davranışlarından veya yetersizliğinden kaynaklanan nedenlerde, iş ilişkisinin sürdürülmesinin işveren
açısından önemli ve makul ölçüler içinde beklenemeyeceği durumlarda,

396

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 89 • Sayı: 3 • Yıl: 2015

feshin geçerli nedenlere dayandığını kabul etmek gerekecektir. Bu nedenle, geçerli fesih için söz konusu olabilecek sebepler, ciddi bir biçimde
olumsuz etkileyen ve iş görme borcunu gerektiği şekilde yerine getirmesine olanak vermeyen sebepler olabilecektir. Sonuçta, iş ilişkisinin sürdürülmesinin işveren açısından önemli ve makul ölçüler içinde beklenemeyeceği durumlarda, feshin geçerli nedenlere dayandığını kabul etmek
gerekecektir.”
Keza, işverenden katlanması beklenemeyecek bir şüpheden dolayı, işçinin iş ilişkisinin devamı için gerekli olan uygunluğu ortadan kalktığınıdan, güven ilişkisinin sarsılmasına yol açan şüphe, işçinin kişiliğinde
bulunan bir sebeptir. Ciddi, önemli ve somut olayların haklı kıldığı şüphe, güven potansiyeline sahip olmaksızın ifa edilemeyecek iş içni işçinin
uygunluğunu ortadan kaldırdığından, şüphe feshi, işçinin yeterliliğine ilişkin fesih türü olarak gündeme gelecektir.
İşçinin bir suç işlediğinden veya sözleşmeye aykırı davranışta bulunduğundan şüphe ediliyor ve bu yüzden taraflar arasında iş ilişkisinin devamı için gerekli olan güvenin yıkılması veya ağır biçimde zedelenmesi
nedeniyle iş sözleşmesi feshedilmişse, şüphe feshinden söz edilmektedir.
Şüphe fesih anında mevcut belirli objektif vakıa ve emarelere dayanmılıdır. İşverenin sırf subjektif değerlendirmesi yeterli olmayıp, yapılan incelemede işçinin şüphe edilen eylemi işlediğinin büyük bir ihtimal dahilinde
olduğu sonucunun ortaya çıkması gerekir.
Dosya içeriğine göre mahkemece ilaç fabrikasında çalışan davacının
diğer bir işçiye ilaç verdiği ve bu nedenle işyeri kurallarına aykırı davranışının kesin olarak ispat edilemediği belirtilen olay tanık beyanlarına göre
fesihten bir veya birbuçuk yıl önc meydana gelmiştir. Keşif sonrası arge
bölümü çalışanlarının rahatlıkla ilaç numunelerine göre işveren ilaçların
dışarı çıkarılmaması yönünde talimat vermiş ise de bunun önlenmesi
için gerekli tedbirleri almamıştır. Mahkemece davranışın kesin olar ispat
edilemediği kanaatine ulaşılmasına rağmen, eylemin davacı tarafından
yapılması yönünden kuvvetli şüphenin bulunması nedeniyle hizmet ilişkisinin sürdürülmesinin davalı açısından kabul edilemez hal aldığı, feshin geçerli nedene dayandığı kabul edilmiştir. Oysa şüphe feshinden söz
edebilmek için yukarda açıklandığı üzere şüphenin, fesih anında mevcut
belirli objektif vakıa ve emarelere dayanması gerekir. Somut uyuşmazlıkta ilaçların fabrika dışına çıkarılması olayının yaklaşık bir yıl önce olduğu belirtilmiştir. Fesih anında mevcut belirli objektif bir vakıa ve emare
bulunmamaktadır. Kısaca fesih anında davacının şüphe uyandıracak bir
davranışı yoktur. Davalı işveren geçerli ve haklı fesih nedenini kanıtlayamadığından, davanın kabulü yerine yazılı gerekçe ile reddi hatalıdır.
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4857 Sayılı İş Yasası'nın 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki
şekilde karar verilmiştir.
HÜKÜM: Yukarda açıklanan gerekçe ile;
1.Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
2.Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İADESİNE,
3.Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence
süresi içinde işebaşlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacının 5 aylık brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE,
4.Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halinde
hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar
ücret ve diğer haklarının davalıdan tahsilinin GEREKTİĞİNE,
5.Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
6.Davacının yaptığı 475,60 TL. yargılama giderinin davalıdan tahsili ile
davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinir üçediroe bırakılmasına,
7.Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.500 TL. ücreti
vekaletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
8.Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine,
Kesin olarak 01.12.2014 oybirliği ile karar verildi.

YARGITAY’IN YANLIŞI · KARARIN ORTADAN KALDIRILMASI
ÖZET: Dairenin bir konuda vardığı yanlış hüküm
sonucunda o karar ortadan kaldırılabilir.
Y.9. HD. E.2014/26409 K.2015/841 T.16.01.2015
DAVA: Davacı vekili tarafından verilen 02.07.2014 havale tarihli dilekçede Dairemizin 12.05.2014 tarih, 2014/13466 E ve 2014/15244 K.
sayılı onama kararının maddi hataya dayalı olarak verildiği ileri sürülerek
kararın ortadan kaldırılması ve hükmün lehine bozulmasına karar verilmesi talep olunmuştur. Bahsi geçen dilekçe ve ekindeki evrak ile dosya
yeniden incelendi gereği düşünüldü.
Dairemizce verilen gerekçeli onama kararında ayrımcılık tazminatı bakımından harç yaptırılmak suretiyle talepte bulunulmadığı açıklanmışsa
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da, davacı vekilinin 04.05.2011 tarihinde harç yatırmak suretiyle sözü
edilen tazminatı miktar belirterek talep ettiği anlaşılmış olup Dairemizce
bu husus gözden kaçırılarak karar verildiği anlaşılmakla gerekçeli onama kararının ORTADAN KALDIRILMASINA karar verildi. Dosya içeriğine
göre aşağıdaki şekilde onanmasına karar verilmiş olmakla Tetkik Hakim
Ş.Ç.tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
Dosyadaki bilgi ve belgelere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine, kararın bozmaya uygun olmasına ve özellikle, davacının talep
ettiği ayrımcılık tazminatı talebinin mahkemece “dava dilekçesinde talep
edilmeyen bir alacağın ıslah yolu ile istenemeyeceği” gerekçesi ile reddi
yerinde değilse de 4857 sayılı İş Kanunun 5.maddesinde belirtilen nedenlera dayalı olarak ayrımcılık söz konusu olmayıp, davaya konu ayrımcılık
tazminatının yasal koşulları oluşmadığından sözü edilen isteğin reddi bu
nedenle yerinde olmakla, davalının yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün bu ek gerekçe ile
ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz edene yükletilmesine, 16.01.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
HİZMET TESPİTİ DAVASI · TOPLANACAK DELİLLER
ÖZET: Re’sen araştırma ilkesi doğrultusunda;
Mahkemece, davalı Kuruma verilmiş, dönem
bordrolarından kayden çalışması görünen ve
uyuşmazlığa konu dönemin tamamını kapsar
şekilde çalışması bulunan diğer bordro tanıkları
re’sen belirlenerek beyanlarına başvurulmalı; talep edilen döneme ilişkin bordro tanıklarına ulaşılamadığı takdirde sigortalı ile birlikte çalışan kişiler ile aynı çevrede işyeri olan işveren ya da bu
işverenlerin çalıştırdığı kişiler re’sen saptanarak
bilgi ve görgülerine başvurulmalı, sigortalının
kayıtlarda görünmeyen çalışmalarının hangi nedenlerle kayıtlara geçmediği ya da bildirim dışı
kaldığı hususu yeterince araştırılmalı; çalışmanın
varlığı, tam zamanlı olup olmadığı işyerinin niteliği ve kapsamı gözetilerek belirlenmeli, toplanan
tüm kanıtlar birlikte değerlendirildikten sonra
elde edilecek sonuca göre bir karar verilmelidir.
Y.10. HD. E.2013/17016 K.2014/792 T.20.01.2014
Dava, hizmet tespiti istemine ilişkindir.
Mahkemece, ilamında belirtildiği şekilde davanın reddine karar verilmiştir.
Hükmün, davacı avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakim tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü
ve aşağıdaki karar tespit edildi.
Dava 5510 Sayılı Kanunu'nun geçici 7/1.maddesi uyarınca uygulama
alanı bulan, mülga 506 Sayılı Kanun'un 79/10 hükmü uyarınca açılmış
hizmet tespiti davasıdır. Bu tür sigortalı hizmetlerin tespitine ilişkin davalar, kamu düzenine ilişkindir. Bu nedenle özel bir duyarlılıkla ve özenle
yürütülmesi zorunludur. Bu çerçevede hak kayıplarının ve gerçeğe aykırı
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sigortalılık süresi edinme durumlarının önlenmesi, temel insan haklarından olan sosyal güvenlik hakkının korunabilmesi için, bu tür davalarda tarafların gösterdiği kanıtlarla yetinilmeyerek, gerekli araştırmaların
re’sen yapılması ve kanıtların toplanması gerektiği göz önünde bulundurulmalıdır.
Somut olayda davacı, 10.03.1993 tarihinde davalı M.’na ait işyerinde çalışmaya başladığını, 1995 yılında çalıştığı işyerinin A. Plastik Alüminyum San. Tic. Ltd. Şti. adını aldığını, askerde olduğu 22.11.1998 –
22.05.2000 tarihleri arası dönem hariç 30.11.2002 tarihine kadar çalıştığının tespitini istemiştir. Mahkemece, davacının kesintisiz çalıştığı iddiası
tanık beyanları ile ispatlanamadığı gerekçesi ile davanın reddine karar
verilmiş ise de; yapılan araştırma ve inceleme hüküm kurmaya yeterli ve
elverişli değildir. Dinlenen tanıkların çalışmaları, talep edilen tüm dönemi kapsamadığından beyanları davayı aydınlatmaya yeterli ve elverişli de
değildir. Şu halde, re’sen araştırma ilkesi doğrultusunda; Mahkemece,
davalı Kuruma verilmiş, dönem bordrolarında kayden çalışması görünen
ve uyuşmazlığa konu dönemin tamamını kapsar şekilde çalışması bulunan diğer bordro tanıkları re’sen belirlenerek beyanlarına başvurulmalı;
talep edilen döneme ilişkin bordro tanıklarına ulaşılamadığı takdirde sigortalı ile birlikte çalışan kişiler ile aynı çevrede işyeri olan işveren ya da
bu işverenlerin çalıştırdığı kişiler re’sen saptanarak bilgi ve görgülerine
başvurulmalı, sigortalının kayıtlarda görünmeyen çalışmalarının hangi
nedenlerle kayıtlara geçmediği ya da bildirim dışı kaldığı hususu yeterince araştırılmalı; çalışmanın varlığı, tam zamanlı olup olmadığı işyerinin
niteliği ve kapsamı gözetilerek belirlenmeli, toplanan tüm kanıtlar birlikte
değerlendirildikten sonra elde edilecek sonuca göre bir karar verilmelidir.
Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular göz ardı edilerek eksik araştırma ve inceleme sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması, usul ve yasaya
aykırı olup, bozma nedenidir.
O halde, davacı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul
edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ
Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davacıya iadesine, 20.01.2014 gününde
oybirliğiyle karar verildi.
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TIBBİ CİHAZ BEDELİ · DAVADA GÖREV
ÖZET: Sigortalıya takılan tıbbi cihaz bedelinin
tahsili için S.G.K.aleyhine açılan davada genel
mahkemeler görevlidir.*
Y.10. HD. E.2011/6825 K.2012/10047 T.31.05.2012
Dava, davacıya ait hastanede tedavi edilen sigortalıların tedavisinde
kullanılan ICD (implantable cardioverter defibrillator) cihazı bedelinin
tahsili istemidir.
Mahkemece, ilamında belirtildiği şekilde yetkisizlik kararı verilmiştir.
Hükmün, davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi M. tarafından
düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
Görev konusu kamu düzeni ile ilgili olup taraflarca ileri sürülmese bile
Mahkeme tarafından yargılamanın her aşamasında re’sen ele alınması gereken bir husustur.
İş Mahkemeleri, 5521 Sayılı Kanun ile kurulmuş olan istisnai nitelikte
özel mahkemelerdir. “Uyuşmazlıkların çözüm yeri” başlığını taşıyan; 506
sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 134.maddesinde, bu Kanunun uygulanmasından doğan uzlaşmazlıkların, yetkili iş mahkemelerinde veya bu
davalara bakmakla görevli mahkemelerde görüleceği, 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 01.10.2008 günü yürürlüğe giren 101.maddesinde de, bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan
durumlarda, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili ortaya çıkan
uyuşmazlıkların iş mahkemelerinde görüleceği hüküm altına alınmıştır.
Davacı; yatarak tedavi edilen dokuz sigortalıya takılan ICD (Implantable Cardiovereter Defibrilatör) cihazının sigortalılara temin ettirildiğinden bahisle, ödenmesi gereken paket işlem bedelinden, Kurum tarafından
yersiz olarak kesinti yapıldığını belirterek, yapılan kesintinin yasal faizi ile
tahsilini talep etmiştir. Taraflar arasındaki uyuşmazlık, Bütçe Uygulama
Talimatına aykırılıktan kaynaklanmaktadır. Hal böyle olunca davada 506
Sayılı Yasanın Sağlık Sigortası ile ilgili 32 ve devamı maddelerinin uygulama yeri bulunmadığı gibi, uyuşmazlığın bu Kanunun uygulanmasından
kaynaklandığını ortaya koyacak yasada başkaca bir hüküm de mevcut değildir. Aksine Bütçe Uygulama Talimatı hükümlerine aykırılıktan doğan
*

Gönderen: Av. Hulki Özel Mersin Barosu
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bu davanın yasal dayanağı Borçlar Kanunu'nun 96 ve devamı maddeleri
olduğundan, davanın iş mahkemesinde değil, genel mahkemede görülmesi gerekir. Uygulamada gerek Dairemiz ve gerekse konu ile ilgili 13 Hukuk
Dairesi ve Hukuk Genel Kurulu Kararları bu yöndedir.
Yukarıdaki açıklamalar ışığı altında yapılan değerlendirmeye göre; davalıya yönelik iş mahkemesine açılan ve görülen inceleme konusu davada,
taraflar arasındaki hukuki uyuşmazlığın çözümünde 506 veya 5510 sayılı
Kanunun uygulama yeri bulunmadığından, sözü edilen 134 ve 101.madde hükümlerine göre sınırlı yetki ile donatılmış iş mahkemeleri görevli
değildir.
Yukarıdaki açıklamalar ışığı altında yapılan değerlendirmeye göre; davalıya yönelik iş mahkemesine açılan ve görülen inceleme konusu davada
mahkemenin görevsizlik kararı vererek, usul hükümlerine göre görevli
mahkemeyi belirleme yoluna gitmesi gerekirken, yazılı şekilde yetkisizlik
karar vermesi, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular gözetilmeksizin, eksik inceleme ve araştırma sonucu, yazılı şekilde hüküm kurulması, usul ve yasaya
aykırı olup, bozma nedenidir.
O halde, davacı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul
edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ
Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 31.05.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
DENİZ KAZASI · GEMİ ADAMI · MANEVİ TAZMİNAT
ÖZET: Deniz kazasına maruz kalan gemiadamının olay esnasında yaşadığı korku ve psikolojik
travma nedeniyle gemiadamına bir miktar manevi tazminat ödenmelidir.
Manevi tazminat Türk Parası üzerinden ödemelidir.
Y.11. HD. E.2012/5160 K.2013/22764 T.12.12.2013
Davacı vekili, müvekkilinin davalı şirket ile yapmış olduğu 11 aylık
hizmet sözleşmesine istinaden Panama bayraklı M/V SUNSHINE isimli
gemide aylık 750 ABD Doları ücret mukabilinde yağcı olarak 12.03.2007
tarihinde çalışmaya başladığını, diğer davalının kaptanlığını yaptığı geminin 22.04.2007 tarihinde batarak tam zayi olduğunu, müvekkilinin olay
nedeniyle bütün eşyalarını ve paralarını gemide bırakarak denize atlamak
zorunda kalıp, 45 saat suda can sallarının içinde mahsur kaldığını, müvekkilinin sonradan öğrendiğine göre şirket sahipleri ve davalı kaptanın
sigortadan para almak için bilerek ve isteyerek gemiyi batırdıklarını, müvekkilinin bu olaydan dolayı 1.750 ABD Doları değerinde eşyası ve parası
ile gemi adamı cüzdan ve ehliyetleri ile pasaportunun zayi olduğunu, bu
belgelerin yeniden çıkartılması için 1.500 ABD Doları gerektiğini, müvekkilinin belgelerini çıkartamaması ve yaşamış olduğu psikolojik travma sebebiyle çalışamadığından şimdilik iki aylık maaş alacağı olan 1.500 ABD
Doları zararı olduğunu, müvekkilinin kaza anında yaşadıkları nedeniyle
uğradığı manevi zarar karşılığı olarak da 5.000 ABD Doları manevi tazminat ödenmesi gerektiğini ileri sürerek, uğranılan maddi ve manevi zararlara karşılık toplam 9.750 ABD Dolarının olay tarihi olan 22.04.2007
tarihinden itibaren işleyecek faiziyle birlikte davalılardan tahsilini talep
ve dava etmiş, yargılama sırasında davalı S. hakkındaki dava atiye terk
edilmiştir.
Davalı şirket vekili, müvekkilinin davacının çalıştığı geminin donatanı
olmayıp, yöneticisi olduğunu, bu nedenle müvekkiline husumet yöneltilemeyeceğini, davacının iddialarının ve istemlerinin yerinde olmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına
göre, dava konusu kazanın meydana gelmesinde davalıların kusurunun
bulunmadığı, ancak kusursuzluk sorumluluk veya kaçınılmazlık ilkeleri
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uyarınca davacıya maddi tazminat ödenmesi gerektiği, maddi tazminattan
davalı işverenin sorumlu olacağı, yapılan hesaplamada mahrum kalınan
ücretin 1.250 ABD Doları, kaybolan eşya ve paradan 750 ABD Doları,
sertifika ve ehliyet çıkarma masraflarından 616,70 TL. karşılığı 536,26
ABD Doları olmak üzere toplam 2.536,26 ABD Dolarından olayın kaçınılmazlık sonucu oluştuğu takdir olunduğundan takdiren %30 oranında indirim yapılmak suretiyle 1.775,38 ABD Doları maddi tazminat ile BK’nın
49.maddesi hükmü uyarınca olayın oluş şekli, tarafların sıfatları ve diğer
sosyal ekonomik durum göz önüne alındığında 3.000 ABD Doları manevi
tazminat ödenmesi gerektiği sonucuna varılarak, davanın kısmen kabulü
ile 1.775,38 ABD Doları maddi tazminat ile 3.000 ABD Doları manevi tazminatın 22.04.2007 olay tarihinden itibaren ABD Dolarına verilen kamu
bankalarınca en yüksek yıllık faiz oranı tahakkuku ile fiili ödeme günündeki TL.karşılığının davalı şirketten tahsiline, diğer davalı hakkında atiye
terk sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.
Kararı, davalı şirket vekili temyiz etmiştir.
1-Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı şirket vekilinin aşağıdaki
bent kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2-Ancak, davaya konu deniz kazasına maruz kalan davacının, bu sırada yaşamış olduğu korku ve psikolojik travma nedeniyle manevi zarara
uğradığının kabulü yerinde ise de manevi tazminatın gerçek anlamda bir
tazminat olmayıp; zarara uğrayan kişinin çektiği acıyı, duyduğu elem ve
üzüntüyü bir nebze olsa da dindiren, zarara uğratan olay nedeniyle oluşan ruhsal tahribatı onarmaya yarayan bir araç olduğu, bu nedenle manevi tazminatın kapsam ve miktarını takdir hakkının hakime ait bulunduğu
hususları karşısında çekilen acı ve üzüntü nedeniyle manevi tazminat adı
altında hüküm altına alınan miktarın Türk Lirası üzerinden takdir edilerek hüküm altına alınması gerekirken, yazılı şekilde yabancı para cinsinden manevi tazminata hükmedilmiş olması doğru görülmemiş, kararın
bu nedenle davalı şirket yararına bozulması gerekmiştir.
SONUÇ
Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı D. Denizcilik
Brokerlik ve Tic. Ltd. Şti. vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine, (2)
numaralı bentte açıklanan nedenlerle anılan davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davalı şirket yararına BOZULMASINA, takdir
olunan 990,00 TL. duruşma vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz eden
davalı şirkete iadesine, 12.12.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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TAŞIMA SÖZLEŞMESİ · SİGORTA TAZMİNATI
·
ZAMANAŞIMININ DURMASI
ÖZET: Taşıyıcıya gönderilen ihtara taşıyıcı tarafından cevap verilinceye kadar zamanaşımı durur.
Bu kural sigortacıyı da bağlar.
Y.11.HD.E.2013/11872 K.2014/1837 T.03.02.2014
Taraflar arasında görülen davada Bursa 4.Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 11.02.2013 tarih ve 2012/105-2013/45 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili ve davalı şirket vekili tarafından istenmiş ve
temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine
dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler
okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, dava dışı A….Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş.’ye ait karton
kutular içerisine paketlenmiş taze kirazların, davalı F…. Nevrak Ulusl.
Nak. Tic. Şti. tarafından Bursa’dan, Hollandaya nakliyesi sırasında dorse
içi ısısının muhafaza edilmemesi sebebiyle meyvelerin tazeliğini ve kalitesini kaybederek zarar gördüğünü, taşımanın davalı nakliye şirketine
ait tazeliğini ve kalitesini kaybederek zarar gördüğünü, taşımanın davalı
nakliye şirketine ait araç ile taşınacağını ve buna göre CMR belgesinin
düzenlendiğini, davalı taşıma şirketince CMR belgesi kapsamında olan
yükün +1 derecede taşınacağının kabul edildiğini ancak ara soğutucusunun arızalı olması nedeniyle taşınan ürünlerin zarar gördüğünü, 3.500
Euronun dava dışı A…Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş.’ye ödendiğini, TTK
1301 maddesi gereğince davacının dava dışı şirketin halefi olduğunu ileri
sürerek zarar miktarı olan 3.520.00 Euro tazminatın 17.08.2010 ödeme
tarihinden itibaren en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ve dava
etmiştir.
Davalı sigorta şirketi, davanın 1 yıllık zaman aşımı süresinin geçmesi
nedeniyle zamanaşımına uğradığını, yine CMR konvansiyonunun 30.maddesi ile belirlenen 7 günlük ihbar yükümlülüğüne uyulmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.
Diğer davalı şirket, davaya cevap vermemiştir.
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Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamı uyarınca davalı
taşıyıcı şirket tarafından malın gönderilene 12.07.2010 tarihinde teslim
edildiğini, dava dışı taşıtan tarafından Bursa 2. Noterliğinden düzenlenmiş 22.07.2010 tarih 12803 yevmiye nolu ihtarname ile davalı taşıyıcı
şirkete hasarın olduğu bununla ilgili zarar ve masrafların rücu edileceğinin bildirildiği, ancak herhangi bir miktar belirtilmediği, bu sebeple CMR
hükümlerinin aradığı bir bildirim mahiyetinde olmadığı, bu nedenle 1 yıllık zaman aşımı süresinin başlangıcı olarak teslim tarihinin esas alınması
gerektiği, 12.07.2010 tarihinde teslimin yapıldığı, zaman aşımı süresinin
13.07.2011 tarihinde dolduğu, davalı sigorta şirketi yönünden davanın
zaman aşımına uğradığı, taşınan maldaki hasarın taşıyıcının taşımayı
taşıma sözleşmesinde belirlenen ısıda taşınmaması bebebiyle meydana
geldiği, davalı şirketin zarardan sorumlu olduğu gerekçesiyle, davalı A…
Sigorta A.Ş.’ye yönelik davanın zamanaşımı nedeniyle reddine, davalı F…
Nevrak Uluslararası Nakl.ve Tic. Ltd. Şti. yönünden davanın kabulü ile
3.520,00 Euro’nun 01.09.2010 ödeme tarihinden tahsil gününe kadar
yürütülecek işleyecek yıllık %5 faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar
verilmiştir.
Kararı, davacı vekili ve davalı şirket vekili temyiz etmiştir.
1) Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının
gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve
yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre davalı vekilinin tüm, davacı
vekilinin aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının
reddine karar vermek gerekmiştir.
2) Mahkemece, davalı sigorta şirketi hakkındaki davanın, emtianın
tesliminden itibaren 1 yıl geçtikten sonra açıldığından bahisle bu davalı
hakkında zamanaşımı nedeniyle davanın reddine karar verilmiştir. Ancak, dosyada mevcut davacının sigortalısı A… Tarım Ürünleri San. Tic.
A.Ş. tarafından davalı taşıma şirketine keşide edilen 22.07.2010 tarih ve
12803 yevmiye numaralı ihtarname ile olay tarihi, vasıta numarası ve mal
faturasından da bahsedilmek suretiyle ihtarname gönderildiği ve bu ihtarnamenin 27.07.2010 tarihinde davalı F.Nevrak Uluslararası Nak. Ve
Tic. Ltd. Şti.’ne tebliğ edildiği anlaşılmaktadır. CMR 32/2 fıkrasına göre
taşıyıcıya böyle bir talep yapıldığında kural olarak taşıyıcı buna cevap verene kadar zamanaşımı durur. Mahkemece, ihtarın geçersiz olduğu kabul
edilmiş ise de, ihtarnamede olay tarihi, vasıta plaka numarası ve hasarlı
mallara ilişkin faturalardan bahsedilmiş olup ana hatları ile zararın bildirildiği analışdığından bu ihtarnamenin geçerli olduğunun kabulü ile 818
sayılı BK.134.maddeye göre bu ihtarın sigortayı da bağlayacağı nazara
alınarak davacının zamanaşımı itirazının da bu esaslara göre incelenmesi
gerekirken yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi doğru ol-
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mamış davacı vekilinin bu yöndeki temyiz itirazlarının kabulü ile kararın
davacı yararına bozulmasına karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ
Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin tüm,
davacı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın
davacı yararına BOZULMASINA, aşağıda yazılı bakiye 450,10 TL. temyiz
ilam harcının temyiz eden davalı şirketten alınmasına, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz eden davacıya iadesine, 03.02.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

ALT TAŞIMA · CMR HÜKÜMLERİ
·
ÜST TAŞIYICININ HAKLARI
ÖZET: Alt taşıma sözleşmesine CMR hükümleri
uygulanmıyor ise, üst taşıyıcı bir ödeme yapmasa da alt taşıyıcıya dava açabilecektir.
Y.11.HD. E.2013/14172 K.2014/4224 T.05.03.2014
Taraflar arasında görülen davada İstanbul Anadolu 1.Asliye Ticaret (Kadıköy 1.Asliye Ticaret) Mahkemesince verilen 24.03.2011 gün ve
2010/537 – 2011/185 sayılı kararı onayan Daire’nin 05.07.2013 gün ve
2011/12845-2013/14327 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından
karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin
süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor
dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp
düşünüldü:
Davacı vekili, müvekkili şirketin 18.06.2009 tarihinde kiracı L….Enerji FZE ile yapmış olduğu sözleşme kapsamında, M/V ...... 99 gemisine
Gemlik Roda Limanında yüklenen yükün Türkmenbaşı Limanında tahliyesine müteakip kara yolu ile taşınmasına ilişkin karma bir sözleşme
yapıldığını, sözleşme konusu emtianın kara yolu ile taşınması esnasında aracın kasasından düşerek hasarlandığını ve bu kapsamda müvekkili
şirkete karşı toplam 243.229,70 TL. bedelli bir dava ikame edildiğini,
sözleşme uyarınca yükün nakliyesinden müvekkili şirketin sorumlu olduğunu, bu sorumluluğun müvekkili şirket tarafından davalı şirket ile yapı-
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lan alt taşıma sözleşmesi uyarınca alt taşıyan olarak belirlenen davalıya
tevdi edildiğini, alt taşımayı yapan davalı şirketin hasarın meydana gelmiş
olmasından tam olarak sorumlu olduğunu ve bu sorumluluğundan ötürü
müvekkili şirketin zararlarını karşılamak ile yükümlü olduğunu belirterek müvekkilinintaşıtana ödemekle yükümlü olacağı 243.229,07 TL.nin
yasal faizi ile birlikte davalı taraftan tahsiline karar verilmesini talep ve
dava etmiştir.
Davalı vekili davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, davacıya karşı açılan davanın derdest olup sonuçlanmadığı, rücu hakkının alacaklıya ödemede bulunduğu anda başlayacağı, davacı kendi üzerine düşecek tazmin borcunu fiilen ödemedikçe rücu
hakkının alacaklıya ödemede bulunduğu anda başlayacağı, davacı kendi
üzerine düşecek tazmin borcunu fiilen ödemedikçe rücu hakkının doğmayacağı ve dava şartının oluşmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar
verilmiştir.
Karar davacı vekilince temyiz edilmiş, Dairemizce onanmıştır.
Bu kez davacı vekili karar düzeltme talebinde bulunmuştur.
Yukarıda yapılan özetten de anlaşılacağı üzere davacının üst, davalının
alt taşıyıcı olduğu, eşyanın Türkmenbaşı Limanından, Türkmenistanın
Avaza Bölgesine taşınması sırasında taşımayı gerçekleştiren aracın kaza
yapması sonucu hasara uğradığı ve mal sahibine ödemede bulunan dava
dışı sigorta şirketinin Bakırköy 6.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2009/74
E. sayılı dava dosyası üzerinden üst taşıyıcı olan davacı aleyhine dava
açıldığı taraflar arasında çekişmesiz olup, uyuşmazlık esas itibariyle bu
aşamada üst taşıyıcı olan davacının alt taşıyıcı davalıya dava açıp açmayacağı noktasında toplanmaktadır. Bu noktada ise taşımanın ne tür bir
taşıma olduğunun açıklığa kavuşturulması gerekir. Zira taşımanın CMR
(Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyat İçin Sözleşme) hükümlerine tabi bir taşıma olması halinde üst taşıyıcının ödemede bulunmadan
alt taşıyıcıya dava açması mümkün olmadığı halde (CMR 34) uyuşmazlığa
6762 Sayılı Yasa'nın 787/2.maddesinin uygulanması halinde kendisine
dava açılan üst taşıyıcı ödeme yapmadan alt taşıyıcıya dava açabilecektir. Somut uyuşmazlıkta mallar Gemlik Limanında herhangi bir taşıyıcıya dava açabilecektir. Somut uyuşmazlıkta mallar Gemlik Limanında
herhangi bir kara taşıma aracına yüklenmeden doğrudan doğruya gemiye
yüklenmiş ve gemi ile malların Gemlik Roda Limanından, Türkmenbaşı
Limanına getirilmesi aşamasında herhangi bir hasar meydana gelmemiş,
hasar Türkmenistan sınırları içerisinde davalı tarafından gerçekleştirilen
kara taşıması sırasında oluşmuştur. Bu halde uyuşmazlığa CMR hükümlerinin uygulanması mümkün bulunmamaktadır. Bu durumda kendisine
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karşı dava açılan davacının 6762 Sayılı Yasa'nın 787/2.maddesi uyarınca
işbu davayı açması mümkün bulunduğundan davacı vekilinin karar düzeltme itirazlarının kabulüyle yerel mahkeme kararını onayan Dairemizin
2011/12845 E., 2013/14327 K. ve 05.07.2013 tarihli ilamının ortadan
kaldırılarak yerel mahkeme kararının bozulmasına karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin karar düzeltme itirazının kabulüyle davanın reddine ilişkin olan yerel mahkeme kararının onanmasına ilişkin Dairemizin 2011/12845 E., 2013/14327 K. ve
05.07.2013 tarihli ilamının ortadan kaldırılarak yerel mahkeme kararının davacı yararına BOZULMASINA, ödedikleri temyiz peşin temyiz ilam
ve karar düzeltme harçlarının isteği halinde karar düzeltme isteyene iadesine, 05.03.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
YARGILAMA GİDERLERİ
·
VEKİLDEN İSTENEMEYECEK ÜCRETLER
ÖZET: Vekil olan avukat, taraf değildir. Bozulan
hüküm sonrası alınacak ücretler vekilden değil
taraftan istenir.
Y.12. HD. E.2011/8341 K.2011/24346 T.24.11.2011
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde
temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya
mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
İİK'nın 40.maddesinde; “Bir ilamın nakzı icra muamelelerini olduğu
yerde durdurur. Bir ilam hükmü icra edildikten sonra nakzedilipte aleyhinde icra yapılmış olan kimsenin hiç veya o kadar borcu olmadığı kat’I
bir ilamla tahakkuk ederse ayrıca hükme hacet kalmaksızın icra tamamen veya kısmen eski haline iade olunur.” Düzenlemesine yer verilmiştir.
Somut olayda, takip dayanağı ilam vekalet ücreti, yargılama giderlerinin tahsilini teminen kesinleşmeden ilamlı takibe konu edilerek takip
konusu alacak tahsil olunmuştur. Ancak dayanak ilam yargıtayca esas
yönünden bozulması üzerine, mahkemece bozma kararına uyularak davanın reddine karar verilmiş ve bu karar kesinleştikten sonra, İİK'in 40/2.
maddesi uyarınca yersiz ödenen paranın geri ödenmesi, parayı müvekkili
adına tahsil eden vekilden istenilmiştir. Vekil, dayanak ilamda ve takipte
taraf olmayıp müvekkili adına vekaleten işgören kişi konumunda olup
haksız ödendiği belirlenen paranın iadesi de ancak ilamın ve takibin tarafından istenebilir, vekilden istenilemez.
Açıklanan nedenle şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile reddine dair hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ
Davacının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda
yazılı nedenlerle İİK.366 ve HUMK'un 428.maddeleri uyarınca BOZULMASINA 24.11.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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İCRA TAKİBİ · FAİZİN NİTELİĞİ
ÖZET: Ödeme emrinde takip sonrası için talep
edilen faizin niteliği ve oranı belirtilmemiş ise,
uygulanacak faiz alacağın niteliğine göre belirlenecektir.
Y.12.HD. E.2012/1070 K.2012/18599 T.31.05.2012
Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus
haciz yolu ile icra takibine başlandığı, borçlulara tebliğ edilen örnek 10
numaralı ödeme emrinde takipten öncesi için %120 oranından işlemiş
faiz istenmesine rağmen ve takip tarihinden sonrası için oran ve faizin
niteliği belirtilmeksizin faiz talep edildiği anlaşılmıştır.
Ödeme emrinde takip tarihinden sonrası için talep edilen faizin niteliği ve oranı belirtilmediğine göre, uygulanacak faizin alacağın nevine
göre belirlenmesi gerekir. Takip dayanağı kambiyo senedi vasfında bono
olduğuna göre ise alacağa 3095 sayılı Kanun’un 2/2.maddesinde öngörülen avanslarla ilgili ticari işlerdeki temerrüt faiz oranı üzerinden faiz
hesaplanmalıdır.
O halde, mahkemece takip tarihinden sonraki dönem için avans faiz
oranları belirlenip oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi yerine, yazılı
gerekçe ile şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ
Borçluların temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nın 366.ve HUMK’un 428.maddeleri uyarınca
BOZULMASINA, 31.05.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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CİRO YASAĞI · ÖZEL PROTOKOL
·
ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN HAKLARI
ÖZET: Ciro yasağı bulunan senedi ciro yoluyla
eline geçirmiş olan kişi senet borçlusunu takip
edemez.
Senet borçlusu ile alacaklı arasında yapılmış
olan özel ciro yasağı protokolü senede yansıtılmamış ise iyiniyetli üçüncü kişilere karşı hüküm
ifade etmez.
Y.12. HD. E.2014/72 K.2014/3761 T.13.02.2014
TTK'nın 776.maddesi yollaması ile bonolar hakkında uygulanması gerekli kanunun 681.maddesi uyarınca ciro edilemez veya emre yazılı değildir şeklindeki ibarenin yazılması, o senedin kambiyo senedi niteliğini etkilemez ise de, böyle bir şerhi içeren bonoyu “ciro” yolu ile elde eden kişi
(yasağa rağmen) ciroya dayalı olarak keşideciyi takip edemez. Bu kaydı
kapsayan cirolar ancak alacağın temliki yolu ile devrolunabilir.
Somut olayda takibe konu bono da “ciro edilemez veya emrine yazılı
değildir” şerhi yoktur. Keşideci ile lehdar arasındaki 29.04.2011 tarihli protokolde takip konusu bononun ciro edilemeyeceğinin belirtilmesi
iyiniyetli 3.kişilere karşı hüküm ifade etmeyeeceği gibi protokolde takip
konusu senedin alacağın temliki hükümlerine göre devredilemeyeceğine
ilişkin bir kayıtta bulunmamaktadır. Somut olayda olduğu gibi takibin
lehdar tarafından başlatıldıktan sonra bu takip alacağının 3.kişiye temlik edilmesine engel bir durum bulunmadığından itirazın bu nedenlerle
reddedilmesi gerekirken yazılı gerekçelerle reddedilmesi isabetsiz ise de
sonuçta istem reddedildiğinden sonucu doğru mahkeme kararının onanması cihetine gidilmiştir.
SONUÇ
Borçlunun temyiz itirazlarının reddi ile sonucu doğru mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nın 366.ve HUMK'un 438.maddeleri
uyarınca ONANMASINA, 24,30 TL. onama harcı alındığından mahsubuna bakiye, 0,90 TL.harcın temyiz edenden alınmasına, ilamın tebliğinden
itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 13.02.2014
gününde oybirliğiyle karar verildi.
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BONOYA DAYALI TAKİP · YETKİ · TANZİM YERİ
ÖZET: Bononun tanzim edildiği yerde takip yapılması doğrudur.
Y.12. HD. E.2014/73 K.2014/3782 T.13.02.2014
Takip konusu bonoda tanzim yerinin İstanbul olduğu anlaşılmış olması karşısında bu yerde takip yapılması doğrudur.
Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere,
temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz
itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun mahkeme kararının İİK'nın
366.ve HUMK'un 438.maddeleri uyarınca ONANMASINA, 24,30 TL.onama harcı alındığından mahsubuna bakiye, 0,90 TL. harcın temyiz edenden alınmasına, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme
yolu açık olmak üzere, 13.02.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

ADİ ORTAKLIK · TÜZEL KİŞİLİK
·
ORTAKLARIN SORUMLULUĞU
ÖZET: Adi ortaklığın tüzel kişiliği yoktur.
Adi ortaklıktaki ortaklar ortaklık borçlarından dolayı ortaklik alacaklarına karşı müteselsil olarak
sorumludurlar.
Y.12. HD. E.2014/12436 K.2014/15031 T.27.05.2014
Şikayetçi, adi ortak hakkında takip yapılamayacağından dolayı takibin
iptalini talep etmiş, mahkemece takibin şekline göre İİK'nın 62.maddesine göre her türlü itirazın icra dairesine yapılacağından bahisle istemin
reddine karar vermiştir.
6098 sayılı Borçlar Kanunu'nun 620.maddesine göre adi ortaklığın
hükmü şahsiyeti bulunmadığından taraf ehliyeti yoktur. Taraf ehliyeti
kamu düzeninden olup mahkemece kendiliğinden göz önüne alınmalıdır.
İki veya daha fazla işletmenin belli bir amaca ulaşmak için katkılarını
birleştirdikleri ortaklığın (Joint Venture’nin) tüzel kişiliği bulunmadığından taraf ehliyeti yoktur. Ortaklar, ortaklık borçlarından dolayı alacaklılara karşı doğrudan doğruya ve sınırsız olarak tüm varlıklarıyla sorumludurlar. Ancak gerçek ve tüzel kişilerin taraf ehliyeti vardır. (HGK'nın
08.10.2003 tarih ve 2003/12-574 E.2003/564 K. sayılı içtihadı)
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Şikayetçinin iddiası, İİK’nın 16 ve devamı maddelerinde düzenlenen
şikayet olup itiraz niteliğinde bulunmamaktadır. Bu nedenle istemin yasal düzenleme gereğince icra mahkemesince incelenmesi gerekirken yazılı
şekilde istemin reddi isabetsizdir.
Öte yandan, şikayete konu takip dosyasında adi ortaklık olarak
Y….K….. İnşaat Sanayi ve Y…K…. İnşaat San. ve Tic. A.Ş. olarak görülmektedir. Bu durumda öncelikle mahkemece şikayetçinin, adi ortaklığı
oluşturan şirketlerden olup olmadığı da tespit edilmeli, adi ortaklığı oluşturan şirketlerde ise işin esası incelenmeli, değilse hukuki yararı bulunmadığından istemin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ
Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’un 428.maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden
itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27.05.2014
gününde oybirliğiyle karar verildi.

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETİ · FON ALACAKLARININ TAHSİLİ
ÖZET: TMSF alacaklarının takibinde TMSF'yesağlanan ayrıcalıklardan varlık yönetim şirketleri
yararlanamaz.
Y12HD. E.2014/24927 K.2015/3494 T.23.02.2015
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde
temyizen tetkiki borçlular 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 Varlık Yönetim A.Ş. tarafından kredi sözleşmesi, ihtarname ve
hesap özetine dayalı olarak borçlular aleyhine genel haciz yoluyla ilamsız
takip başlatıldığı, örnek 7 ödeme emrinin borçluya 03.06.2013 tarihinde
tebliğinden sonra her iki borçlunun 06.08.2013 tarihinde takip dosyasına verdikleri dilekçe ile borca itiraz ettikleri, borçlular aleyhine takibe
devam edilmesi üzerine borçluların 20.05.2014 tarihinde icra dairesine
başvurarak itirazları nedeniyle takibin durdurulmasını talep ettikleri,
icra müdürlüğünce bu talebin reddine ilişkin işleme yönelik şikayetin de
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mahkemece, 5411 sayılı Yasanın 138.maddesi gereğince borca itirazın
satış dışında başka icra işlemleri durdurmayacağı gerekçesiyle reddine
karar verildiği anlaşılmaktadır.
19.10.2005 tarih ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 138/4.maddesinde “Fonun alacaklı olduğu ve 2004 sayılı İcra İflas Kanunu uyarınca yapılan takiplerde borçlular tarafından yapılan itirazlar satış dışında takip
ilemlerini durdurmaz.” Hükmüne yer verilmiştir. Fon alacaklarının takip
ve tahsiline ilişkin olarak getirilen bu istisnai düzenleme anılan kanunun
143.maddesinde belirtilen varlık yönetim şirketleri yararlanamaz. Bu nedenle olaya 5411 Sayılı Bankacılık Kanununun 138/4.maddesinin uygulanması mümkün olmadığından mahkemece borçluların şikayetinin kabulü karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ
Borçluların temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nın 366 ve HUMK’un 428.maddeleri uyarınca
BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere,
23.02.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

GEÇERSİZ İTİRAZ · YETKİSİZ TEMSİL
ÖZET: Şirketi temsile tek başına yetkisi olmayan
vekilin yaptığı takibe itiraz geçersiz olup, itirazın
iptali davası talebi incelenemez.*
Y.12.HD. E.2015/3993 K.2015/6473 T.19.03.2015
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde
temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya
mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi
Armağan Keskin Sarıbaş tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve
dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği
görüşülüp düşünüldü:
Alacaklının, genel haciz yoluyla başlattığı takibe karşı borçlunun yaptığı itirazın geçerli olmadığını belirterek, icra müdürlüğünün takibin durdurulmasına ilişkin kararının iptali istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece şikayetin kabulü ile işlemin iptaline karar verilmesi
üzerine Dairemizce; “….itiraz tarihi itibariyle borçlu şirketi temsil ve il* Gönderen: Av. Faruk ÖZKAN
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zama yetkili olanlardan birinin başvurusu halinde diğer yetkililer buna
karşı çıkmadıkları takdirde, aksi ispat edilmediği sürece, acele işlerden
olan itiraz başvurusuna diğer yetkili tarafından icazet verildiğinin kabulü
gerekir. Bu durumun, şirketi borçlandırıcı nitelikteki işlemler gibi mütalaa edilerek itirazın geçersiz olduğu sonucuna varılması doğru değildir….. şikayetin reddine karar verilmesi gerekir…” gerekçesi ile kararın
bozulduğu, mahkemece bozma ilamına uyularak şikayetin reddine karar
verildiği anlaşılmaktadır.
Somut olayda alacaklının 15/10/2010 tarihli sözleşmeye istinaden genel
haciz yoluyla takibe başladığı, ödeme emrinin borçlu şirkete 13.07.2012
tarihinde tebliğ edildiği, borçlunun yasal yedi günlük sürede 18.07.2012
tarihinde borca itiraz ettiği, itiraz tarihi itibariyle borçlu şirketi A…. A…..
ile B….B…’un müştereken temsile yetkili oldukları, ancak itiraz dilekçesinde tek imzanın bulunduğu görülmektedir.
Dosyanın incelenmesinde Dairemiz bozma ilamından sonra alacaklı
tarafından dosyaya sunulan, İstanbul 44.Asliye Ticaret Mahkemesinin
2012/707 E. sayılı itirazın iptali davası dosyasında, itiraz dilekçesi altındaki şirket kaşesi üzerinde atılı imzanın şirket yetkililerinden B….B…..
ve A….A…. eli ürünü olup olmadığı hususunda alınan, 02.12.2013 tarihli bilirkişi raporuna göre; incelemeye konu imzanın B…..B….. isimli
şahıs eli mahsulü olmayıp, anılan şahsın orjinal imzaları model alınmak
suretiyle atılmış sahte bir imza olduğu, imzanın A… A…. isimli şahıs eli
mahsulü olduğunu gösterir nitelikte bulgular tespit edilemediği yönünde
görüş bildirildiği bunun üzerine mahkemece yapılan itirazın geçersiz bir
itiraz olduğunun tespitine, geçerli bir itiraz bulunmadığından davacının
terditli olarak açmış olduğu itirazın iptali talebinin incelenmesine yer olmadığına karar verildiği görülmüştür.
O halde mahkemece, borçlu şirket yetkilisi tarafından imzalanmış bir
dilekçenin bulunmadığı ve geçersiz itiraza icazet verilemeyeceği hususları
göz önüne alınarak, Dairemizin bozma ilamından sonra ortaya çıkan itirazın iptali davasında verilen ve yeni oluşan bu durum değerlendirilerek
oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm
tesisi isabetsizdir.
SONUÇ
Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nın 366 ve HUMK’un 428.maddeleri uyarınca
BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere,
19.03.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ
ADLİ TATİLDE TEMYİZ SÜRESİNİN İŞLEMESİ
ÖZET: Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun
175. maddesi uyarınca adli tatil, her yılın eylül ayının beşinci günü sona erer. Dolayısıyla, yeni adli
yıl, o yılın altı eylül günü başlar. Somut olaydaki
gibi, 15 günlük temyiz süresinin bittiği 06.09.2011
gününün resmi tatil günü de olmaması nedeniyle
177 .madde uyarınca yedi günlük uzama böylesi
bir durumda söz konusu olamaz. Olayda, temyiz
dilekçesi 12.09.2011 Pazartesi günü verilmiş olmakla, yasal süre içerisinde verilmemiştir ve bu
nedenle davacı vekilinin temyiz dilekçesinin de
reddi gerekir.
Y.13.HD. E.2011/18053 K.2012/3482 T.21.02.2012
Davacı, davalı tarafından Kozan İcra Müdürlüğü’nün 2004/1226 esas
sayılı takip dosyası ile borçlusu A…A… alacaklısı E…T….olan 10.03.2004
tanzim tarihli, 20.06.2004 tanzim tarihli, 30.05.2004 ödeme tarihli
20.750.00 YTL.olmak üzere toplam 33.650,00 YTL.asıl alacağın tahsili
için icra takibi yaptığını, ancak takip devam ederken, dava dışı bir kısım üçüncü şahısların, A….A….’ın borcudan düşülmek üzere 30.656,00
YTL.’yi davalı E…T..’a verdiğini ve buna ilişkin olarak da taraflar arasında
20.10.2004 tarih ve “Tutanaktır” başlıklı adi senet düzenlendiklerini, ancak buna rağmen davalının icra takibine borcun tamamı yönünden devam
ettiğini, belirterek Kozan İcra Müdürlüğü’nün 2004/1226 esas sayılı takip
dosyasından dolayı 30.656,00 YTL.’lık kısmı için borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini istemiştir.
Davalı, davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı temyiz
edilmiştir.
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 175. maddesi
“Her sene bilumum mahkemeler Ağustos’un birinden Eylül’ün beşine kadar tatil olunur.” Hükmünü taşımakta; 177. maddede ise “Bu kanunun
tayin ettiği mühletlerin bitmesi tatil zamanına tesadüf ederse bu müddet-
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ler ayrıca bir karar vermeğe lüzum olmaksızın tatilin bittiği günden itibaren yedi gün evvel uzatılmış addolunur.” Hükmü bulunmaktadır.
Bu hükümlere göre; adli tatilde bakılamayacak olan davalarla ilgili
olarak Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu tarafından belirlenen sürelerin son günü adli tatile rastladığı takdirde, bu süreler, adli tatilin bittiği
günden itibaren yedi gün uzatılmış sayılır. Önemle vurgulanmalıdır ki;
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 177.maddesinde 2011/18053
2012/3482 öngörülen yedi günlük uzama, söz konusu olamaz. Adli tatilin bitiminden sonraya rastlayan son günün resmi tatil olması da bu
yönden sonuca etkili değildir. Somut olayda; Mahkemenin gerekçeli kararı 22.08.2011 Pazartesi günü davacı vekiline tebliğ edilmiş, 15 günlük
temyiz süresi 06.09.2011 Salı günü sona ermiş, temyiz talebine ilişkin
dilekçe ise 12.09.2011 Pazartesi günü verilmiştir.
Yukarıda belirtildiği üzere, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun
175.maddesi uyarınca adli tatil, her yılın eylül ayının beşinci günü sona
erer. Dolayısıyla, yeni adli yıl, o yılın altı eylül günü başlar. Somut olaydaki gibi, 15 günlük temyiz süresinin bittiği 06.09.2011 gününün resmi tatil
günü de olmaması nedeniyle 177.madde uyarınca yedi günlük uzama böylesi bir durumda söz konusu olamaz. Olayda, temyiz dilekçesi 12.09.2011
Pazartesi günü verilmiş olmakla, yasal süre içerisinde verilmemiştir ve bu
nedenle davacı vekilinin temyiz dilekçesinin de reddi gerekir.
SONUÇ
Açıklanan nedenle davacı vekilinin 12.09.2011 günlü temyiz dilekçesinin reddine, 21.02.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARINA
İTİRAZ VEKALET ÜCRETİ
ÖZET: Davacı, Tüketici Sorunları Hakem Heyetince davalının satın aldığı telefonun arızanın giderilemediği gerekçesiyle değişimine karar verildiğini ileri sürerek tüketici sorunları hakem heyeti
kararının iptali istemiyle eldeki davayı açmıştır.
Mahkemece, davanın kabulüne, kendisini vekille
temsil ettiren davacı lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına karar verilmiştir. Davacı, tüm
aşamalarda kendisini vekille temsil ettirdiğinden
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca davacı
lehine 440,00 TL.vekalet ücretine hükmedilmesi
gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi usul ve
yasaya aykırıdır. Açıklanan nedenlerle Yargıtay
Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma talebinin kabulü gerekmiştir.
Y.13. HD. E.2014/10889 K.2014/9791 T.31.03.2014
“İçtihat Metni” Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca hazırlanmıştır. İzinsiz olarak kopyalanması ve dağıtılması hukuki sorumluluk gerektirir.
Taraflar arasındaki hakem heyeti kararına itiraz davasının yapılan
yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne
yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi
gereği konuşulup düşünüldü.
KARAR
Davacı, Tatvan Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin
15.08.2012 tarih ve 2012/231077 sayılı kararı ile; davalı Y.’un satın aldığı
S. S 2620 model cep telefonunun dört defa servise gönderilmesine rağmen
arızanın giderilemediği gerekçesiyle ürünün değişimine ilişkin tüketici talebinin kabulüne karar verildiğini, ithalatçı veya yetkili satıcı konumunda
olmadığını, sadece yetkili servis konumunda olduğunu ileri sürerek tüketici hakem heyeti kararının iptaline karar verilmesini istemiştir.
Davalı, davanın reddini dilemiştir.
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Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş, karar Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca kanun yararına temyiz edilmiştir.
Davacı, Tüketici Sorunları Hakem Heyetince davalının satın aldığı telefonun arızanın giderilemediği gerekçesiyle değişimine karar verildiğini
ileri sürerek tüketici sorunları hakem heyeti kararının iptali istemiyle
eldeki davayı açmıştır. Mahkemece, davanın kabulüne, kendisini vekille
temsil ettiren davacı lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına karar
verilmiştir. Davacı, tüm aşamalarda kendisini vekille temsil ettirdiğinden
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca davacı lehine 440,00 TL.vekalet
ücretine hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi usul ve
yasaya aykırıdır. Açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma talebinin kabulü gerekmiştir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının
kanun yararına temyiz talebinin kabulü ile Tatvan Asliye Hukuk Mahkemesinin 19.03.2013 tarih ve 2012/749 esas 2013/143 karar sayılı kararının sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına BOZULMASINA,
31.03.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARINA
İTİRAZ DAVASINDA VEKALET ÜCRETİ
∙
HESAP İŞLETİM ÜCRETİ
ÖZET: Uyuşmazlık, davanın kabulü nedeniyle davacı lehine hükmedilecek vekalet ücretinin miktarı hususundadır. Davacı, 200,09 TL. hesap işletim
ücretinin davalı tüketiciye iadesine ilişkin tüketici
sorunları hakem heyeti kararının iptali istemiyle
eldeki dava açmıştır. Mahkemece, davanın kabulüne, 660,00 TL. vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiştir.
Açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma talebinin kabulü gerekmiştir.
Y.13. HD. E.2014/6738 K.2014/6675 T.11.03.2014
Taraflar arasındaki tüketici hakem heyeti kararına itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcılığı tarafından kanun yararına bozulması istenilmekle, incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra dosya incelendi
gereği konuşulup düşünüldü.
KARAR
Davacı, davalının tüketici kredisi kullandığını, kendisinden hesap işletim ücreti tahsil edildiğini, Şarkikaraağaç Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin 10.07.2012 tarih ve 2012/8 sayılı kararı ile; 200, 09
TL. hesap işletim ücretinin tüketiciye iadesine karar verildiğini ileri sürerek tüketici hakem heyeti kararının iptaline karar verilmesini istemiştir.
Davalı, davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, tahsil edilen ücretin tüketici kredisi veya kredi kartından kaynaklanmadığı, bankacılık işleminden kaynaklandığı, mevduat
hesabından alınan hesap işletim ücretine ilişkin olduğu, dolayısıyla uyuşmazlığın çözümünde tüketici sorunları hakem heyetinin görevli olmadığı
gerekçesiyle tüketici sorunları hakem heyeti kararının görev yönünden
iptaline, 660,00 TL. vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş, karar Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca kanun
yararına temyiz edilmiştir.
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Uyuşmazlık, davanın kabulü nedeniyle davacı lehine hükmedilecek vekalet ücretinin miktarı hususundadır. Davacı, 200,09 TL. hesap işletim
ücretinin davalı tüketiciye iadesine ilişkin tüketici sorunları hakem heyeti
kararının iptali istemiyle eldeki dava açmıştır. Mahkemece, davanın kabulüne, 660,00 TL. vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiştir. Karar tarihinde yürürlükte 2014/6738-6675 bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 12.maddesine göre; “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.” Buna
göre davacı lehine 200,09 TL.vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken
yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma talebinin
kabulü gerekmiştir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının
kanun yararına temyiz talebinin kabulü ile Isparta 1.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 05.03.2013 tarih ve 2012/299 esas 2013/62 karar sayılı kararının sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına BOZULMASINA,
11.03.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

VEKALET SÖZLEŞMESİ · ZAMANAŞIMI SÜRESİ
ÖZET: Vekalet sözleşmesinden doğan alacakların zamanaşımı süresi beş yıldır. Beş yıllık süre
azil işleminin öğrenildiği tarihten başlar.
Y.13. HD.E.2014/3899 K.2014/18521 T.10.06.2014
Davalıların zamanaşımına ilişkin temyizine gelince; Asıl ve birleşen
dava, vekalet ücreti alacağının tahsili amacıyla başlatılan takibe vaki itirazın iptali istemine ilişkindir.
Davacının, davalılardan M. İnşaat A.Ş.vekili iken davalı şirket tarafından 25.01.2005 tarihinde vekillikten azledildiği, azilnamenin davacı vekile 02.02.2005 tarihinde tebliğ edildiği, davacının, 01.03.2011 tarihinde
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İstanbul 7. İcra Müdürlüğü'nün 2011/3466 esas sayılı takip dosyası ile
vekalet ücretinin bakiye kalan kısmı için icra takibi başlattığı hususlarında uyuşmazlık bulunmamaktadır. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun
147. maddesi (mülga 818 sayılı Borçlar Kanununun 126.maddesi) gereğince vekalet sözleşmesinden kaynaklanan alacaklar beş yıllık zamanaşımı süresine tabi olup, bu sürenin geçmesi ile zamanaşımına uğrarlar.
Eldeki davada, davacının azil edildiğini öğrendiği 02.02.2005 tarihinden
itibaren beş yıllık zamanaşımı süresi 02.02.2010 tarihinde dolmuş olup,
icra takibinin yapıldığı 01.03.2011 tarihinde söz konusu alacağın zamanaşımına uğradığı tereddütsüzdür. Davalı zamanaşımı definde de bulunduğuna göre, dava konusu edilen bu alacak yönünden zamanaşımı nedeniyle ret kararı verilmesi gerekirken, davanın kabulüne karar verilmiş
olası, usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.
Yukarıda 1.bentte açıklanan nedenle davalıların sair temyiz itirazlarının REDDİNE, 2.bentte açıklanan nedenlerle davalıların temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde davalılara iadesine, 10.06.2014 gününde oybirliği ile, karar verildi.

İNŞAATIN GEÇ TESLİMİ · YAPIMCININ SORUMLULUĞU
ÖZET: Daireyi 24 ayda teslim etmeyi üstlenen yapımcının bu taahhüdüne uymaması halinde, teslimde gecikilen süre kapsamında kira kaybı zararından sorumlu olması gerekecektir.
Y.13. HD. E.2014/23510 K.2014/22279 T.30.06.2014
Karar
Davacı, davalı ile aralarında konut satışına ilişkin Bolu-Mengen Alt
Gelir Grubu Toplu Konut projesi Gayrimenkul satış sözleşmesi imzalandığını, sözleşmenin 3.maddesine göre taşınmazın teslim süresinin 24 ay
olduğunu, ancak süresinde teslim edilmediğini ileri sürerek geç teslim
nedeniyle şimdilik 100.00 TL.’nin davalıdan tahsilini istemiştir.
Davalı, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca 30 aylık teslim süresinin dava tarihi itibariyle dolmadığı gerekçesiyle davanın
reddine karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı, eldeki davada davalı ile aralarında imzalanan sözleşmede dava
konusu dairenin teslim süresinin 24 ay olarak kararlaştırılmış olması-
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na rağmen idarenin daireyi geç teslim ettiğinden bahisle geç teslimden
kaynaklı tazminat isteminde bulunmaktadır. Taraflar arasında imzalanan sözleşmenin 3.maddesinde gayrimenkulün inşaat süresinin 24 ay olduğu kararlaştırılmış olup, bu kararlaştırmanın dairenin teslim süresini
de kapsadığı ve bu bağlamda dairenin sözleşme tarihinden itibaren 24
ay içinde davacıya teslim edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Sözleşmenin
3.maddesinde 4077 Sayılı Yasa'ya atıfta bulunulmuş olması dairenin 24
ay içinde teslim zorunluluğundan vazgeçildiği anlamına gelmez. Sözleşmedeki düzenleme karşısında dava konusu dairenin sözleşme tarihinden
itibaren 24 ay içinde teslim edilmemesi halinde davacının teslimde gecikilen her ay için kira kaybı tazminatı isteyebileceğinin kabulü gerekir.
Mahkemece, sözleşme tarihinden itibaren 24 ay sonra davalının daireyi
teslim etme yükümlülüğü bulunduğu kabul edilerek bu tarih ile teslim
edilme tarihi arasındaki kira kaybından davalının sorumlu olduğu gözetilmek suretiyle karar verilmesi gerekirken 4077 sayılı yasada yer alan
30 aylık sürenin dolmadığından bahisle davanın reddine karar verilmiş
olması usul ve yasaya aykırıdır. Bozmayı gerektirir.
Sonuç
Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz edilen hükmün davacı yararına
BOZULMASINA, HUMK’un 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15
gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere,30.06.2014 gününde oybirliğiyle, karar verildi.

İCRA İNKAR TAZMİNATI KOŞULLARI
ÖZET: Borçlu yalnız başına ne kadar borçlu olduğunu tespit edebilir durumda ise, alacağın likit
olduğu kabul edilecek ve icra inkar tazminatına
hükmedilecektir.
Bankanın müşteriden haksız olarak aldığı masraf
bedeli miktarı bilinebilir olacaktır.
Y.13. HD. E.2014/19587 K.2014/22353 T.30.06.2014
Karar: davacı, davalı bankadan kredi kullandığını, daha sonra da yapılandırdığını, kredi kullanımı ve yapılandırma sırasında kendisinden
1.891,12 TL. masraf ve yapılandırma ücreti alındığını, alınan ücretin haksız olduğunu, iadesinin sağlanması için icra takibi yaptığını, ancak davalı
tarafın itirazı üzerine icra takibinin durduğunu ileri sürerek itirazın iptaline ve davalının %20 den aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına
karar verilmesini istemiştir.
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Davalı, davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, davanın kısmen kabulüne, Ankara 15.İcra Müdürlüğünün 2013/10364 Esas sayılı dosyası üzerinden yürütülen takibe davalının
yaptığı itirazın iptaline, davacının icra inkar tazminatı, davalının kötü niyet tazminatı taleplerinin reddine karar verilmiş, hüküm davacı ve davalı
tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının temyiz itirazlarının reddi gerekir.
2-İİK’nın 67.maddesinin 2.fıkrası hükmünce, icra-inkar tazminatına
hükmedilebilmesi için borçlunun takip sırasında ödeme emrine itiraz etmesi ve alacağını mahkemede dava ederek haklı çıkması gerekir. Burada
borçlunun kötüniyetli itiraz etmiş bulunması yasal koşullardan değildir.
İnkar tazminatı, aleyhinde yapılan icra kovuşturmasına itiraz edip duran
ve işin itirazla çabuk bitirilmesine engel olan borçluya karşı konulmuş bir
yaptırımdır. Bunlardan ayrı, alacağın likit ve belli olması gerekir. Daha
geniş bir açıklama ile borçlu tarafından alacağın gerçek miktarı belli, sabit ve belirlenmek için bütün unsurlar bilinmesi mümkün nitelikle olması
yeterlidir. Borçlu yalnız başına ne kadar borçlu olduğunu tespit edebilir
durumda ise, alacağın likit ve muayyen olduğunun kabulü zorunludur.
Öte yandan, alacağın muhakkak bir belgeye bağlı olması da şart değildir.
Açıklanan yasal kuralların ışığında takip konusu alacak değerlendirildiğinde, borçlu yalnız başına ne kadar borçlu olduğunu tespit edebilecek
konumda bulunması nedeniyle alacağın likit ve muayyen nitelikte olduğunun kabulü ile icra inkar tazminatına hükmedilmesi gerekir. Mahkemece,
davacının bu istemi hakkında kabul kararı verilmesi gerekirken, yazılı
şekilde icra inkar tazminatı talebinin reddedilmesi usul ve yasaya aykırı
olup, bozma nedenidir. Ne var ki, bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, usulün 438/7.maddesi uyarınca
hükmün düzeltilerek onanmasına karar verilmesi gerekmiştir.
Sonuç: Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenle davalının temyiz itirazlarının reddine, iki numaralı bent uyarınca hüküm fıkrasının ikinci
bendinde yer alan “Davacının icra inkar tazminatı, davalının kötü niyet
tazminatı taleplerinin reddine” cümlesinin hüküm fıkrasından çıkartılarak yerine aynen “Davacı lehine hüküm altına alınan asıl alacak üzerinden %20 icra inkar tazminatının davalıdan alınarak davacıya verilmesine”cümlesinin yazılmasına, hükmün düzeltilmiş bu şekliyle onanmasına,
peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’un 440/III-2 maddesi
uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 30.06.2014 gününde
oybirliği ile, karar verildi.
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AVUKATIN AZLİ · AZLİN SONUÇLARI
ÖZET: Haklı azil halinde azil tarihinde sonuçlanıp
kesinleşen işler için vekalet ücreti istenebilir.
Haksız azil halinde ise avukat, hangi aşamada
olursa olsun üstlendiği işin tüm vekalet ücretine
hak kazanacaktır.
Y.13. HD. E.2014/10726 K.2014/33950 T.03.11.2014
Karar
Davacı, avukat olduğunu ve davalının birçok davasını vekil olarak takip ettiğini, davalının birçok davasını vekil olarak takip ettiğini, davalının
kendisini 29.08.2007 tarihli azilname ile haksız olarak azlettiğini, fazlaya
ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile 45.000,00 TL. vekalet ücreti alacağının azil tarihinden itibaren faizi ile birlikte davalıdan tahsilini istemiştir.
Davalı, davacı ile takip ettiği işlerle ilgili bürosunda görüştüğü sırada
davacının masraf talep etmesi nedeniyle tartıştıklarını, davacının kendisine hakaretler ederek bürodan kovduğunu ve avukatlığını yapmak istemediğini de söylediğini bunun üzerine haklı olarak davacıyı azlettiğini
beyanla davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş, verilen karar davalı tarafından temyiz edilmiştir.
Avukatın, vekil olarak borçları dava tarihinde yürürlükte bulunan
Borçlar Kanununun 389 ve devamı maddelerinde gösterilmiş olup, vekil,
adı geçen Kanunun 390.maddesine göre müvekkiline karşı vekaleti sadakat ve özen ile ifa etmekte yükümlüdür. Vekil, sadakat borcu gereği olarak
müvekkilinin yararına olacak davranışlarda bulunmak, ona zarar verecek
davranışlardan kaçınmak zorunluluğundadır. “Özen borcu” ile ilgili Avukatlık Kanununun 34.maddesinde mevcut olan, “Avukatlar, yüklendikleri
görevleri, bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve
onur içinde yerine getirmek ve avukatlık ünvanının gerektirdiği saygı ve
güvene yakışır bir şekilde hareket etmekle yükümlüdürler.” Şeklindeki
hüküm ise, avukatlık mesleğinin bir kamu hizmeti olması nedeniyle, Borçlar Kanununun 390.maddesinde düzenlenen vekilin özen borcuna göre
çok daha kapsamlı ve özel bir düzenlemedir. Buna göre avukat, üzerine
aldığı işi özenle ve müvekkili yararına yürütüp sonuçlandırmakla görevli
olduğu gibi, müvekkilinin kendisi hakkındaki güveninin sarsılmasına neden olacak tutum ve davranışlardan da titizlikle kaçınmak zorundadır.
Aksi halde avukatına güveni kalmayan müvekkilin avukatını azletmesi ha-
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linde azlin haklı olduğunun kabulü gerekir. Gerçekten de avukat, görevini
yerine getirirken gerekli özen ve dikkati göstermemiş, sadakatle vekaleti
ifa etmemiş ise, müvekkilinin vekilini azli haklıdır. Avukatlık Kanununun
174.maddesinde, “Avukatın azli halinde ücretin tamamı verilir. Şu kadar
ki, avukat kusur veya ihmalinden dolayı azledilmiş ise ücretin ödenmesi
gerekmez.” Hükmü mevcut olup, bu hükme göre azil işleminin haklı nedene dayandığının kanıtlanması halinde müvekkil avukata vekalet ücreti
ödemekle yükümlü değildir. Avukat bu durumda ancak azil tarihi itibariyle sonuçlanıp, kesinleşen işlerden dolayı vekalet ücreti talep edebilir.
Buna karşılık haksız azil halinde ise avukat, hangi aşamada olursa olsun,
üstlendiği işin tüm vekalet ücretini talep etme hakkına sahiptir.
Bu açıklamalardan sonra dava konusu olaya bakılacak olursa; Dava,
vekalet ücreti alacağının tahsili istemine ilişkin olup, davacı ile davalı
arasındaki vekalet ilişkisinin 29.08.2007 tarihli azille sona erdiği anlaşılmaktadır. Davacı avukat, azlin haksız olduğunu ileri sürerken davalı ise,
davacının kendisine hakaret ederek bürosundan kovduğunu, azlin haklı
olduğunu savunmuştur. O halde taraflar arasındaki öncelikli uyuşmazlık,
azlin haklı olup olmadığı ile ilgili olup, bunun sonucuna göre davalının
vekalet ücreti ödemekle yükümlü olup olmadığına karar verilebilecektir.
Mahkemece davanın kabulüne ilişkin verilen 12.03.2012 tarihli 2011/184
esas sayılı karar dairemizin 02.07.2012 tarihli 2012/13532 esas sayılı ilamı ile davalının tanıkları dinlenerek davalı savunmaları konusunda oluşan sonuca göre bir karar verilmesi yönünden bozulmuştur. Mahkemece
dinlenen davalı tanıklarından T…olay günü davalıyı davacının bürosuna
aracı ile bıraktığını, sonra arabada beklemeye başladığını, davalının davacının ofisinden çıktığında ağladığını, ofisin kapısından girdiğini bağrış
çağrışları duyduğunda geri çıktığını ve davacının davalıyı kovduğunu öğrendiğini, diğer davalı K… ise olay günü taraflar arasında masraf ödemesi konusunda uyuşmazlık çıktığını, davacının sinirlenerek siz avukatlığı
benden iyi biliyorsanız kendi işinizi kendiniz takip edin, defolun gidin,
sizinle yeterince uğraştım şeklinde davalıya yönelik sözler sarfettiğini duyduğunu açık ve net şekilde ifade etmiştir. Tanık ifadeleri birbirini doğrulamaktadır. Hal böyle olunca davacı avukatın üzerine aldıkları vekalet
görevinin gereklerini tam ve sağlıklı olarak yerine getirmediği, davalıyı bürosundan kovduğu ve yukarıda anlatılan tanık ifadelerine göre davalının
azilde haklı olduğunun kabulü gerekir.
Az yukarıda da değinildiği gibi, Avukatlık Kanunu'nun 174. maddesinde, “Avukatın azli halinde ücretin tamamı verilir. Şu kadar ki, avukat
kusur veya ihmalinden dolayı azledilmiş ise ücretin ödenmesi gerekmez.”
Hükmü mevcut olduğundan bu hükme göre azil işleminin haklı nedene
dayandığının kanıtlanması halinde müvekkil, avukata vekalet ücreti öde-
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mekle yükümlü değildir. Dairemizin kökleşmiş içtihatlarına göre haklı
azil halinde ancak azil tarihi itibariyle sonuçlanıp, kesinleşen işlerden dolayı vekalet ücreti talep edilebilir. Bu itibarla somut olayda, sonuçlanıp
kesinleşen iş bulunmadığından mahkemece açılan davanın reddine karar
verilmesi gerekirken yazılı gerekçelerle davanın kabulüne karar verilmesi, usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.
Sonuç
Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davalı yararına bozulmasına,
peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 03.11.2014 gününde oybirliği
ile karar verildi.

YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ
ESER SÖZLEŞMESİ · İNŞAATIN MAHALLİ PİYASA RAYİCİ
ÖZET: Davalının ölümü durumunda mirasçıların
davaya dahil edilmeleri gerekir. Bayındırlık birim
fiyatlarına dayalı inşaat bedeli tespiti yerine dönemsel rayiç değer tespit edilmelidir. Temerrüt
ve kesin vade yoksa dava tarihinden faiz işletilmelidir.*
Y.15. HD. E.2014/5476 K.2014/7403 T.18.12.2014
Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalılar
tarafından istenmiş ve temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşılmış eksiklik nedeniyle mahalline iade edilen dosya ikmal edilerek gelmiş
olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:
Asıl ve birleşen davalar eser sözleşmesinden kaynaklanmış olup ödenmeyen iş bedeli alacaklarının tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece davaların birleştirilerek yapılan yargılaması sonunda kabulüne dair verilen
karar birleşen dosya davalıları ve asıl dosya davalısı mirasçılarından H.
tarafından temyiz edilmiştir.
1-Asıl dosya davalısı Abbas oğlu H. geri çevirme üzerine getirtilen aile
nüfus kayıt tablosundan 05.09.2011 tarihinde öldüğü ve aile nüfus kayıt
tablosundaki şahısları mirasçı olarak bıraktığı anlaşılmaktadır. Birleşen
2005/16 Esas sayılı dosya davalısı H.asıl dosya davalısı H. mirasçılarındandır. Nihai karar da 29.03.2013 tarihinde verilmiştir.
Dava devam ederken asıl dosya davalısı öldüğüne göre mirasçıları
davaya daihl ettirilip bu şekilde taraf teşkili tamamlandıktan sonra işin
esasına girilip deliller toplanarak sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken, bu husus gözden kaçırılarak yargılamaya devamla davanın sonuçlandırılması doğru olmamıştır.
2-Birleşen davalarla ilgili olarak taraflar arasında yazılı sözleşme bulunmadığı gibi bedel konusunda da mutabakat bulunmamaktadır. İşin
yapıldığı ileri sürülen 2003 yılı ile dava tarihinde yürürlükte bulunan ve
somut olayda uygulanması gereken 818 sayılı BK'nın 366.maddesi hükmünce bu halde iş bedelinin yapıldığı yıl mahalli piyasa rayiçlerine göre
* Gönderen: Av. İnan YILMAZ, Tunceli Barosu
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saptanması gerekir. Dosya kapsamı ve yazışmalarda güvenlik önlemleri
olmadığından keşif yapılmadığı gibi işin yapıldığı tarihten bu yana geçen
süre dikkate alındığında da yapılacak keşfin yararlı olmayacağı anlaşılmaktadır.
Bu durumda mahkemece Pülümür Asliye Hukuk Mahkemesinin
2004/8 Değişik iş sayılı delil tespit dosyasında tespit edilen bulgulara
göre davacının her bir davalı için gerçekleştirdiği imalatların işin yapıldığı
2003 yılı mahalli piyasa rayiçlerine göre bedeli konusunda uzman inşaat
bilirkişisinden rapor alınıp sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken Bayındırlık Birim Fiyatlarına göre hesaplama yapan delil tespit raporuna itibar edilerek davaların kabulü doğru olmamıştır.
3-Öte yandan davadan önce temerrüt ihtarı olmadığı gibi kesin vade de
bulunmadığından kabul edilen alacaklara dava tarihi yerine tespit tarihinden faiz yürütülmesi de usul ve yasaya aykırı olmuştur.
Kararın belirtilen sebeplerle bozulması gerekmiştir.
SONUÇ
Yukarıda 1.2.ve 3.bentlerde açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının
kabulü ile hükmün BOZULMASINA, düzeltme yolu kapalı olmak üzere
18.12.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İCRA İNKAR TAZMİNATI
ÖZET: Alacak likit, borçlunun itirazı da tümüyle
haksız değilse icra inkar tazminatına hükmedilemez. Bakiye nispi harç ve vekalet ücretinden
aleyhine hüküm kurulan taraf sorumludur.
Y.15. HD. E.2015/9 K.2015/1153 T.04.03.2015
Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı-k.
davalı vekili ile davalı-k.davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşılmış eksiklik nedeniyle mahalline
iade edilen dosya ikmal edilerek gelmiş olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR
Taraflar arasındaki ihtilaf eser sözleşmesinden kaynaklanmış olup,
asıl dava kalan iş bedelinin tahsili için yapılan ilamsız icra takibine itirazın iptali ve takibin devamı istemine karşı dava ise eksik ve kusurların
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giderilmesi bedelinin tahsili talebine ilişkindir. Mahkemece asıl ve karşı
davanın kısmen kabulüne dair verilen karar davacı karşı davalı vekili ile
davalı karşı davacı tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre tarafların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer
temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.
2-İtirazın iptali davalarında İİK'nin 67/II.maddesi uyarınca borçlunun
icra inkar tazminatı ile sorumlu tutulabilmesi için alacağının likid ve
borçlunun itirazında haksız olması gerekir. Eldeki davada alacağın varlığı ile miktarı yapılan yargılama sonucu anlaşılmış olup, borçlu itirazın
12.000,00 TL. lik kısmında haklı olduğu ve bu haliyle alacak likid olmadığı gibi borçlu itirazında tamamen haksız da olmadığından asıl davada
koşulları oluşmayan icra inkar tazminatının reddi yerine kabulü doğru
olmamıştır.
3- Alacak ya da itirazın iptali davalarında davanın kabul yada kısmen
kabulü halinde maktu peşin harç dava açılırken alınan peşin nispi harç
ile kabul edilen miktara göre bakiye nispi ilam harcından aleyhine hüküm kurulan davalı ya da borçlu sorumludur. Bu durumda mahkemece
asıl davada kabul edilen 6.000,00 TL. alacak miktarı üzerinden karar
tarihi itibariyle alınması gerekli 410,00 TL. nispi ilam harcından peşin
alınan 243,00 TL. ilam harcının mahsubu ile kalan 167,00 TL. ilam harcının davalı karşı davacıdan tahsiline ve tüm harcın davalı karşı davacıya
yükletilmesine, harç dışında kalan yargılama giderlerinin haklılık durumuna göre taraflar arasında paylaştırılmasına karar verilmesi ve birleşen davada karşı davalı kendisini vekille temsil ettirdiği, karşı davanın
da 20.000,00 TL. – 2.233,81= 17.766,19 TL.lik kısmı reddedildiğinden
karşı davalı yararına karar tarihindeki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine
göre hesaplanacak nispi vekalet ücretine hükmedilmesi yerine asıl davada
harç, yargılama gideri ve karşı davada karşı davada karşı davalı yararına karar tarihindeki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre hesaplanacak
nispi vekalet ücretine hükmedilmesi yerine asıl davada harç, yargılama
gideri ve karşı davada karşı davalı yararına vekalet ücretiyle ilgili yazılı
şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olmuştur.
Kararın belirtilen sebeplerle taraflar yararına bozulmasına uygun görülmüştür.
SONUÇ
Yukarıda 1.bentte açıklanan nedenlerle tarafların diğer temyiz itirazlarının reddine, diğer bentler gereğince kabulüyle hükmün 2.bende göre
davalı karşı davacı, 3.bent uyarınca da davacı karşı davalı yararına BO-
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ZULMASINA, aşağıda yazılı bakiye 94,70 TL. temyiz ilam harcının temyiz eden davalı karşı davacıdan alınmasına, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunabileceğine
04.03.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

TÜKETİCİ HUKUKU · HAKEM HEYETİNE BAŞVURU
ÖZET: 6502 Sayılı Yasa’nın 68. maddesinde belirlenen sınırın altındaki icra takipleri için Tüketici
Hakem heyetine başvurulmadan icra takibi yapılamaz.
Y.13. HD. E.2015/10571 K.2015/8738 T.18.03.2015
DAVA
Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda
ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen
hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya
incelendi gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR
Davacı, davalıyla konut kredisine ilişkin sözleşme imzalandığını, davalının kredi kullanımı öncesinde ödediği 850 TL. ipotek tesis ve ekspertiz
ücretinin tahsili için icra takibi yaptığını, itiraz üzerine davalının Şanlıurfa
Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurarak itirazın iptalini istediğini,
Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin 21.04.2014 tarih ve 2013/1751 sayılı
kararı ile; itirazın iptaliyle takibin devamına karar verildiğini, Tüketici
Sorunları Hakem Heyetinin, mahkemenin yerine geçerek itirazın iptaline
karar veremeyeceğini ileri sürerek, Şanlıurfa Tüketici Sorunları Hakem
Heyetinin 21.04.2014 tarih ve 2013/1751 sayılı kararın iptalini istemiştir.
Davalı, davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş, karar Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca kanun yararına temyiz edilmiştir. Dava, Tüketici Hakem Heyeti Kararının iptali istemine ilişkindir.
Taraflar arasında konut kredisi sözleşmesi bulunduğu ve davacı banka tarafından 850 TL. masraf alındığı hususu uyuşmazlık konusu değildir. Uyuşmazlık, tüketici sorunları hakem heyetinin görev alanına giren
bir uyuşmazlıkla ilgili olarak hakem heyetine müracaat etmeksizin icra
takibi yapılıp yapılamayacağı, icra takibinin yapılması halinde de tüketici
sorunları hakem heyetinin itirazın iptaliyle takibin devamına ve icra inkar
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tazminatı istemine ilişkin karar verme yetkisinin bulunup bulunmadığı
hususundadır. Tüketici Sorunları Hakem Heyetine müracaatın yapıldığı
tarihte yürürlükte olan 4077 Sayılı Yasa'nın 22.maddesinin beşinci fıkrasıyla, değeri 1.161,67 TL.nin altında bulunan uyuşmazlıklarda Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvuru zorunluluğu getirilmiştir. Somut
olayda, uyuşmazlık konusu asıl alacak 850 TL.olduğuna göre, davalının
icra takibi yapmadan önce tüketici sorunları hakem heyetine müracaatı
zorunludur. Uyuşmazlığın değeri itibariyle tüketici hakem heyetinin görev alanına girmesine rağmen tüketici hakem heyetine müracaat etmeksizin icra takibi yapılması ve icra takibine itiraz edilmesi halinde itirazın
iptali isteminin nereden isteneceği hususunda, 28.05.2014 tarihinden
önce yürürlükte bulunan 4077 sayılı Kanunda ve 28.05.2014 tarihinde
yürürlüğe giren 6502 Sayılı Kanunda özel bir düzenleme yapılmamıştır.
Doktrinde bir kısım yazarlar tarafından, uyuşmazlığın değeri itibariyle
tüketici hakem heyetinin görev alanına girmesine rağmen tüketici hakem
heyetine müracaat etmeksizin icra takibi yapılması ve icra takibine itiraz
edilmesihalinde itirazın iptali istemlerinin tüketici hakem heyeti tarafından incelenmesi gerektiği ileri sürülmektedir. Ancak, bu konuda sağlıklı bir sonuca ulaşabilmek için itirazın iptail davasının düzenlendiği yasa
maddelerinin ve tüketici hakem heyetinin niteliğine ilişkin yüksek yargı
kararlarının incelenmesi gerekir.
İtirazın iptali davası, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunun 67. maddesinde
düzenlenmiştir. İcra ve iflas Kanunun 67.maddesine göre; takip talebine
itiraz edilen alacaklı, itirazın tebliği tarihinden itibaren bir sene içinde
mahkemeye başvurarak, genel hükümler dairesinde alacağının varlığını ispat suretiyle itirazın iptalini dava edebilir. Yasadaki bu açık hüküm
nedeniyle itirazın iptali ancak mahkemeden istenebilir. İtirazın iptaline
ilişkin istem hakkında karar verme yetisi mahkemede olduğuna göre,
tüketici hakem heyetinin mahkeme niteliğinde olup olmadığının tartışılması gerekir. Anayasa Mahkemesinin 31.05.2007 tarih ve 2007/53 esas,
2007/61 karar sayılı kararı ile; yargı yetkisini Türk Milleti adına kullanacak olan bir merciin mahkeme olarak kabul edilmesi için kuruluşu, görev
ve yetkileri , işleyişi ve yargılama usullerinin yasayla itirazı düzenlenmesi,
karar organlarının hakimlerden teşekkül etmesi, yargılama tekniklerini
uygulayarak ve genelde dava yoluyla uyuşmazlıkları ve anlaşmazlıkları
çözümlemekle görevli olması, görev yapan üyelerin atanmalarının, hak ve
ödevlerinin, emekliye ayrılmalarının, Anayasanın öngördüğü mahkemelerin bağımsızlığı ve hakim temineatı esaslarına göre düzenlenmiş olması
ve Anayasa’da sayılan ve başından bir yüksek mahkemenin bulunduğu
yargı düzenlerinden birinde yer almasının gerekli olduğu, Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin ise, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanun’un değişik 22.maddesine göre, illerde Sanayi ve Ticaret İl Müdürü
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veya görevlendireceği bir memur, ilçelerde kaymakam veya görevlendireceği bir memur başkanlığında, belediye, baro, ticaret ve sanayi odasıyla
esnaf ve sanatkar odası ve tüketici örgütlerinden seçilerek görevlendirilecek beş kişiden oluştuğu, Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin ise, 4077
sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un değişik 22.maddesine
göre, illerde Sanayi ve Ticaret İl Müdürü veya görevlendireceği bir memur,
ilçelerde kaymakam veya görevlendireceği bir memur başkanlığında, belediye, baro, ticaret ve sanayi odasıyla esnaf ve sanatkar odası ve tüketici
örgütlerinden seçilerek görevlendirilecek beş kişiden oluştuğu, Tüketici
Sorunları Hakem Heyetlerinin, yargı organlarının ve mensuplarının Anayasa’da belirtilen niteliklerine sahip olmadığı gerekçesiyle “mahkeme” niteliği taşımadığına karar verilmiştir. Buna göre, tüketici sorunları hakem
heyeti mahkeme niteliğinde değildir. Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde, tüketici sorunları hakem heyetine müracaat edildiği tarihte
yürürlükte olan 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun
22. maddesi ile davanın açıldığı tarihte ve karar tarihinde yürürlükte olan
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 68. maddesinde
belirlenen miktarın altında kalan uyuşmazlıklar için, icra takibi yapılmadan veya dava açılmadan önce tüketici hakem heyetine müracaat edilmesi zorunludur. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un
68.maddesinde belirlenen miktarın altında kalan uyuşmazlıklar için,
icra takibi yapılmadan veya dava açılmadan önce tüketici hakem heyetine
müracaat edilmesi zorunludur. 6502 sayılı Tüketicinin korunması Hakkında Kanunun 68.maddesinde belirlenen miktarın altında kalan uyuşmazlıklar için, icra takibi yapılmadan veya dava açılmadan önce tüketici
hakem heyetine müracaat edilmesi zorunludur. 6502 Sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanunun 70/2.maddesinde, il ve ilçe tüketici hakem heyetlerinin verdiği kararların tarafları bağlayacağı ve İcra ve İflas
Kanununun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlere göre yerine getirileceği hükme bağlanmıştır. Buna göre, verdiği karar ilamlı icra
yoluyla takibi mümkün olan Tüketici Hakem Heyetine müracaat etmeden
ilamsız icra takibi yapmakta tüketicinin hukuki yararı yoktur. Bu durumda tüketici hakem heyetine müracaat edilip uyuşmazlıkla ilgili olarak bir
karar almadan icra takibi yapılamayacağı gibi, tüketici mahkemesinde de
dava açılamaz. Buna rağmen icra takibi yapılması ve icra takibine itiraz
edilmesi halinde ise, itirazın iptali istemiyle tüketici hakem heyetine müracaat edilemez. Bu halde de, 650 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanunun 68.maddesindeki açık hüküm nedeniyle tüketici mahkemesinin, uyuşmazlığın esasıyla ilgili karar verme yetkisi bulunmamaktadır.
Hal böyle olunca mahkemece, tüketici hakem heyetinin, itirazın iptaline ilişkin istem hakkında karar verme yetkisinin bulunmadığı gerekçesiyle tüketici hakem heyeti kararının iptaline karar verilmesi gerekirken,
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tüketici hakem heyetinin bu konuda karar verme yetkisinin olup olmadığı da tartışılmaksızın yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı
olup, bozma nedenidir. Açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma talebinin kabulü gerekmiştir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın
kanun yararına temyiz talebinin kabulü ile; Şanlıurfa 1. Asliye Hukuk
Mahkemesi’nin 26.11.2014 tarih ve 2014/484 esas 2014/686 karar sayılı kararının sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına bozulmasına,
18.03.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ
TRAFİK KAZASI · YETKİLİ MAHKEME
ÖZET: Bir dava için birden fazla yetkili mahkeme
varsa, davacı bu mahkemelerden birisinde dava
açma konusunda seçimlik hakka sahiptir.
Haksız fiilin vuku bulduğu yerin tüm davalılar için
kesin yetkili mahkeme olduğunun kabuledilmesi
mümkün değildir.
Y.17. HD. E.2014/1172 K.2014/1719 T.13.02.2014
Davacı vekili, müvekkilinin işleteni olduğu araçla davalıların işleten,
sürücüsü ve trafik sigortacısı olduğu aracın karıştığı trafik kazasında
davacının aracının hasarlandığını belirterek fazlaya dair haklarını saklı
tutarak toplam 28.000,00 TL.maddi ve 2.000,00 TL.manevi tazminatın
sigorta şirketinden poliçe limiti ile sınırlı olmak üzere olay tarihinden
itibaren işleyecek avans faiziyle tahsilini talep etmiştir.
Davalı A…Gıda Oto Tic. Ve San.Ltd. Şti. ve İ…Ş…. Vekili, yetkili mahkemenin davalıların yerleşim yeri olan Çorum Asliye Hukuk Mahkemesi
olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.
Davalı H….Sigorta A.Ş. vekili, zararın karşılandığını ve sorumluluklarının kalmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre, haksız fiilin
gerçekleştiği yer olan kaza yeri mahkemesinin tüm davalılar bakımından
ortak yetkili yer olduğu, HMK’nin 7/I.maddesininde de ortak yetkili mahkemenin bulunması halinde davanın burada görülmesi gerektiği gerekçesi
ile davanın yetkisizlik nedeniyle usulden reddine karar verilmiş, hüküm
davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.
1086 sayılı HUMK'un 9.maddesinin 2.fıkrası; “Davalı birden fazla ise,
dava bunlardan birisinin ikametgah mahkemesinde açılır. Şu kadar ki,
kanunda dava sebebine göre, davalıların tamamı hakkında ortak yetkiyi taşıyan bir mahkeme kabul edilmiş ise, davaya o mahkemede bakılır. Ancak davanın sırf davalılardan birini kendi mahkemesinden başka
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bir mahkemeye getirmek amacıyla açıldığı belirtiler veya başka delillerle
anlaşılırsa mahkeme onun hakkındaki davayı ayırarak yetkisizlik kararı
verir” hükmünü içermektedir. (6100 Sayılı HMK.m.6/7) Yine aynı Yasanın 21.maddesinde ise “Haksız bir fiilden mütevellit dava o fiilin vuku
bulduğu mahal mahkemesinde ikame olunabilir” hükmü yer almaktadır.
(HMK.m.16) Diğer taraftan, 2918 sayılı KTK’nın “Hukuki Sorumluluk ve
Sigorta” başlıklı sekizinci kısmının beşinci bölümünde “Ortak Hükümler” ana başlığı altında “Yetkili Mahkeme” alt başlıklı 110.maddesinde ise;
“Motorlu araç kazalarından dolayı hukuki sorumluluğa ilişkin davalar,
sigortacının merkez veya şubesinin veya sigorta sözleşmesini yapan acentenin bulunduğu yer mahkemelerinden birinde açılabileceği gibi, kazanın
vuku bulduğu yer mahkemesinde de açılabilir” ifadesine yer verilmiştir.
Bilindiği gibi ilke olarak bir davada, davalı sayısı birden fazla ise,
dava bunlardan birisinin ikametgahı mahkemesinde açılabileceği gibi
(HMK.m.7/I; HUMK’un m.9/II.c.1) aynı Kanunun 16.maddesi uyarınca
haksız fiilin vuku bulduğu, zararın meydana geldiği, zararın meydana gelme ihtimalinin bulunduğu yer ya da zarar görenin yerleşim yeri mahkemesinde de açılabilir. Bunların yanında ve öncelikle 2918 sayılı KTK’nın
110.maddesi uyarınca, motorlu araç kazalarından dolayı hukuki sorumluluğa ilişkin davalar, ihtiyari ve zorunlu sorumluluk sigortası yapan şirketler aleyhine de işleten ve sürücü ile birlikte açılması halinde hem bu
kanun hem de HUMK’un 9.maddesi (HMK.m.6)uyarınca bu davalılardan
birinin ikametgahı mahkemesinde de açılabilir. KTK’nın 110.madde son
cümlesinde yer alan kazanın vuku bulduğu yer mahkemesinde de, dava
açılabileceği kuralı kesin yetki kuralı olmayıp, davacıya tanınan bir seçimlik haktır. HMK’nin haksız fiillerde yetkiyi düzenleyen 16.maddesinde
de esasen HMK’nin 7/I-2.cümlesindeki düzenleme anlamında kesin yetki
sözkonusu değildir. Yasa koyucunun maddenin düzenlenmesinde ortaya koyduğu gerekçeden de bu durum anlaşılmaktadır. Adalet Komisyonu
Gerekçesinde de haksız fiilden doğan davalarda uygulamada ve doktrinde
oluşan görüşler dikkate alınarak haksız fiilin işlendiği yer dışında zararın meydana geldiği yer, gelme ihtimalinin bulunduğu yer ve karşılaştırmalı hukuktaki örnekler de dikkate alınarak zarar görenin yerleşim yeri
mahkemesi de yetkili olarak kabul edilmiştir. Bu anlamda dava sebebi
olan haksız fiil halinde dahi HMK'nın 16.maddesi gereğince birden fazla
mahkemenin yetkili kılınarak davacıya bir seçimlik hak tanımmış olması
gözönüne alındığında bu maddenin amacına aykırı bir yorumla HMK 7/I.
maddesi gereğince haksız fiilin vuku bulduğu yerin tüm davalılar için kesin yetkili mahkeme olarak kabul edilmesi mümkün değildir.
Bu anlamda dava sebebi olan haksız fiil halinde dahi HMK'nın 16.maddesi gereğince birden fazla mahkemenin yetkili kılınarak davacıya bir se-
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çimlik hak tanımmış olması gözönüne alındığında bu maddenin amacına
aykırı bir yorumla HMK 7/I maddesi gereğince haksız fiilin vuku bulduğu
yerin tüm davalılar için kesin yetkili mahkeme olarak kabul edilmesi ve
HMK'nın 6.maddesinde düzenlenen genel yetkili mahkeme yetkisinin kaldırdığı şeklindeki bir yoruma katılmak mümkün değildir.
Bir dava için birden fazla (genel ve özel) yetkili mahkeme varsa, davacı,
bu mahkemelerden birinde dava açmak hususunda bir seçimlik hakka
sahiptir. Davacı, davasının bu genel ve özel yetkili mahkemelerden hiç birisinde açmaz ve yetkisiz bir mahkeme de açar ise, o zaman seçme hakkı
davalılara geçer.
Somut olayda, işleten, sürücü ve trafik sigortacısına yöneltilen davada,
dava 6100 sayılı HMK'nın 16.maddesinde belirtilen zarar gören davacı
M….Ö…..’ın yerleşim yerinin bağlı olduğu adli yargı yerinde açılmış olması bakımından yetki itirazının reddiyle işin esasına girilerek tarafların
iddia, savunma ve delilleri toplanarak varılacak sonucu göre karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu şekilde yetkisizlik kararı verilmesi doğru
olmamış, bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı M…Ö….vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 13.02.2014 tarihinde oybirliği
ile karar verildi.

DESTEKTEN YOKSUNLUK · TAM KUSURLU KAZADA ÖLÜM
·
SİGORTACININ SORUMLULUĞU
ÖZET: Üçüncü kişi konumundaki destekten yoksun kalanlar, tazminatlarını limitler çerçevesinde
sigorta şirketinden isteyebilirler.*
Y.17. HD. E.2013/3177 K.2014/3340 T.10.03.2014
Davacı vekili, müvekkili L.’nın eşi, diğer davacıların babası olan M.’ın
sevk ve idaresindeki aracın 25.10.20101 tarihinde başka bir araçla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında murisin vefat ettiğini,
murisin kullandığı aracın trafik sigortacısının davalı olduğunu ileri sü* Gönderen: Av. Alper Şevket Atikalioğlu, Anadolu 27. AHM Yargıcı
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rerek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile eş için 2.000 TL, çocukların her biri için 1.000 TL olmak üzere 5.000,00 TL’nin temerrüt
tarihinden itibaren avans faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava
etmiş, 17.10.2012 tarihli ıslah dilekçesiyle 83.000 TL tazminatın tahsilini
istemiştir.
Davalı vekili, davacıların murisinin kazada tam kusurlu olduğunu,
kendi kusurundan yararlanamayacağını ve teminatın sigorta kapsamı dışında kaldığını savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, tüm dosya kapsamına göre, sürücünün kusuruna isabet
eden kısım için onun desteğin kaybedenlerin talep hakkı bulunmadığı,
davacı dava dilekçesinde desteğin kusurunu kabul ederek kusur incelemesi yapılmasını istemediğinden davanın reddine karar verilmiş; hüküm,
davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir.
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 91/1.maddesinde, “işletenlerin, bu kanunun 85/1 maddesine göre olan sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak üzere mali sorumluluk sigortası yaptırmaları zorunludur”, aynı yasanın 85/1 maddesinde, “bir motorlu aracın işletilmesi bir
kimsenin ölümüne veya yararlanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, araç işletenin bu zarardan sorumlu olacağı”, aynı yasanın 85/son maddesinde ise, “işleten ve araç işleticisi teşebbüsün sahibi,
aracın sürücüsünün veya aracın kullanılmasına katılan yardımcı kişilerin
kusurundan kendi kusuru gibi sorumludur.” hükümlerine yer verilmiş,
Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının A-l.
maddesinde de, “sigortacı bu poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin
zarara uğramasına sebebiyet vermesinden dolayı 2918 sayılı Karayolları
Trafik Kanunu’na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder” şeklinde ifade edilmiştir.
Yukarıda açıklanan madde hükümlerinden, Zorunlu Mali Sorumluluk
Sigortası; motorlu bir aracın karayolunda işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına neden olması halinde, o aracı işletenin zarara uğrayan 3. kişilere karşı olan
sorumluluğunu belli limitler dahilinde karşılamayı amaçlayan ve yasaca
yapılması zorunlu kılınan bir zarar sigortası türü olduğu anlaşılmaktadır.
Motorlu araçların işletilme tehlikesine karşı, zarar gören üçüncü şahısları, korumak amacıyla getirilmiş olan bu düzenleme ile öngörülen sorumluluğunun bir kusur sorumluluğu olmayıp, sebep sorumluluğu oldu-
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ğu; böylece araç işletenin sorumluluğunun sebep sorumluluğunun ikinci
türü olan tehlike sorumluluğuna ilişkin bulunduğu, öğretide ve yargısal
içtihatlarla kabul edilmektedir (Fikret Eren, Borçlar Hukuku, 9. Bası, s.
631 vd.; Ahmet Kılıçoğlu, Borçlar Hukuku, Genişletilmiş 10. Baskı, s.
264 vd).
2918 Sayılı Kanun'un 86. maddesinde ise, bu Kanunun 85. maddesinde düzenlenen sorumluluktan kurtulma ve sorumluluğu azaltma koşullarına yer verilmiştir.
Bu düzenlemelere göre, araç işleteni veya araç işleteninin bağlı bulunduğu teşebbüs sahibi, kendisinin veya eylemlerinden sorumlu tutulduğu
kişilerin kusuru bulunmaksızın ve araçtaki bozukluk kazayı etkilemiş
olmaksızın kazanın bir mücbir sebepten veya zarar görenin veya üçüncü
kişinin ağır kusurundan ileri geldiğini ispat ederse sorumluluktan kurtulabilecek; sorumluluktan kurtulamayan işleten veya araç işleticisinin
bağlı olduğu teşebbüs sahibi ise kazanın oluşunda zarar görenin kusurunun bulunduğunu ispat ederse, hakim, durum ve şartlara göre tazminat
miktarını indirebilecektir.
Burada kanun koyucu zarar görenin kusuru nispetinde indirim yapılabileceğini öngörmüş ve indirimi zorunlu tutmayarak hakimin taktirine
bırakmıştır. Uygulama ve öğretide de (S. Ünan, “Ergün A. Çetingil ve Rayegan Kender’e 50. Birlikte Çalışma Yılı Armağanı 2007”, s. 1180) bu husus
kabul edilmektedir.
Kanun koyucu, açıklanan düzenlemeler yanında 2918 sayılı KTK’nın
91. maddesiyle de; işletenin Aynı Kanunun 85. maddesinin birinci fıkrasına göre olan sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak üzere mali
sorumluluk sigortası (Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası)
yaptırma zorunluluğunu getirmiştir.
Hemen belirtmelidir ki, işletenin sorumluluğu hukuki nitelikçe tehlike
sorumluluğuna ilişkin bulunmakla, işletenin hukuki sorumluluğunu üstlenen zorunlu sigortacının 91.maddede düzenlenen sorumluluğu da bu
kapsamda değerlendirilmelidir.
Öyle ise, hem işleten hem de sigortacının sorumluluğu, hukuki niteliği
itibariyle tehlike sorumluluğuna ilişkin bulunduğundan, uyuşmazlığın bu
çerçevede ele alınıp, çözümlenmesi gerekmektedir.
Karayolları Trafik Kanununda zorunlu trafik sigortasına ilişkin olarak, sorumluluğun kapsamı yanında, bu kapsam dışında kalan haller de
açıkça düzenlenmiştir.
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun “Zorunlu Mali Sorumluluk
Sigortası Dışında Kalan Hususlar” başlıklı 92. maddesinde:
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“Aşağıdaki hususlar, zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamı dışındadırlar.
a) İşletenin; bu Kanun uyarınca eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilere karşı yöneltebileceği talepler,
b) İşletenin; eşinin, usul ve füruunun, kendisine evlat edinme ilişkisi
ile bağlı olanların ve birlikte yaşadığı kardeşlerinin mallarına gelen zararlar nedeniyle ileri sürebilecekleri talepler,
Bu belge 5070 Sayılı Yasa hükümlerine göre elektronik olarak imzalanmıştır.
c) İşletenin; bu Kanun uyarınca sorumlu tutulmadığı şeye gelen zararlara ilişkin talepler,
d) Bu Kanunun 105 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre zorunlu
mali sorumluluk sigortasının teminatı altında yapılacak motorlu araç yarışlarmdaki veya yarış denemelerindeki kazalardan doğan’ talepler,
e) Motorlu araçta taşınan eşyanın uğrayacağı zararlar,
f) Manevi tazminata ilişkin talepler.”
hükmü ile, zorunlu trafik sigortacısının hangi zararlardan sorumlu olmadığı düzenleme altına alınmış; burada örnekseme yoluna gidilmeyip;
tek tek ve tahdidi olarak sorumlu olunmayan haller sıralanmıştır.
Bu noktada üzerinde durulması gereken hususlardan birisi, 2918 sayılı KTK’nın 92/b maddesinde yer alan “İşletenin; eşinin, usul ve füruunun, kendisine evlat edinme ilişkisi ile bağlı olanların ve birlikte yaşadığı
kardeşlerinin mallarına gelen zararlar nedeniyle ileri sürebilecekleri taleplerin zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamı dışında olduğuna”
ilişkin hükümdür.
Bu hükümle kanun koyucu; tehlike sorumlusu zorunlu mali sorumluluk sigortacısının sorumluluğu kapsamından sadece, tehlike sorumlusu olan işletenin eşinin, usul ve füruunun, kendisine evlat edinme ilişkisi
ile bağlı olanların ve birlikte yaşadığı kardeşlerinin mallarına gelen zararları çıkarmıştır.
Şu haliyle, anılan kişilerin mallarına gelen zararlar dışında kalan ölüm
ve yaralanmaya ilişkin cismani zararlar ise sigortacının sorumluluğu kapsamında bırakılmış; böylece tehlike sorumlusunun yakınlarının dahi belirtilen anlamda sigorta kapsamında olduğu benimsenmiştir.
Durum bu olunca, işletenin; eşinin, usul ve füruunun, kendisine evlat
edinme ilişkisi ile bağlı olanların ve birlikte yaşadığı kardeşlerinin ölüm
veya yaralanmaları halinde bundan kaynaklanan zararlarının zorunlu sigorta kapsamında olduğu kabul edilmelidir.
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Araç sürücüsünün veya yakınlarının talepleri ise 92.madde kapsamında yer almamakla sigortacının sorumluluğu kapsamında kabul edilmiştir.
Destekten yoksun kalma tazminatı, BK’nın 45/11. maddesinde düzenlenmiş olup; “Ölüm neticesi olarak diğer kimseler müteveffanın yardımından mahrum kaldıkları takdirde onların bu zararını da tazmin etmek
lazım gelir.” şeklinde hükme bağlanmıştır.
Görülmektedir ki, destekten yoksun kalma tazminatının konusu, desteğin yitirilmesi nedeniyle yoksun kalınan zarardır. Buradaki amaç, destekten yoksun kalanların desteğin ölümünden önceki yaşamlarındaki sosyal ve ekonomik durumlarının korunmasıdır. Olaydan sonraki dönemde
de, destek olmasa bile, onun zamanındaki gibi aynı şekilde yaşayabilmesi
için muhtaç olduğu paranın ödettirilmesidir.
Haksız bir eylem sonucu desteğini yitiren kimse BK’nın 45/11. maddesine dayanarak uğradığı zararın ödetilmesini isteyebilir. Ancak, destekten
yoksun kalma tazminatına hükmedilmesi için öncelikle, ölen ile destekten yoksun kalan arasında maddi yönden düzenli ve eylemli bir yardımın
varlığı gerekir.
Borçlar Kanunu’nun 45. maddesinde sözü geçen destek kavramı hukuksal bir ilişkiyi değil, eylemli bir durumu hedef tutar ve ne hısımlığa
ne de yasanın nafaka hakkındaki hükümlerine dayanır; sadece eylemli ve
düzenli olarak geçimini kısmen veya tamamen sağlayacak şekilde yardım
eden ve olayların olağan akışına göre eğer ölüm vuku bulmasaydı, az çok
yakın bir gelecekte de bu yardımı sağlayacak olan kimse destek sayılır.
O halde destek sayılabilmek için yardımın eylemli olması ve ölümden
sonra da düzenli bir biçimde devam edeceğinin anlaşılması yeterli görülür.
Bununla birlikte destekten yoksun kalan kimse devamlı ve gerçek bir
ihtiyaç içerisinde bulunmalıdır. Genel olarak bakım ihtiyacı, sosyal düzeye uygun olan yaşamın devamını sağlamak için gerekli olanaklardan
yoksun kalmayı anlatır. Eğer ölenin eylemli olarak baktığı davacı, ölüm
yüzünden bu bakımın sağladığı yaşama düzeyinin altına düşmüş olursa,
ihtiyaç bulunma koşulu gerçekleşmiş sayılır. Burada önemli olan, destekten yoksun kalan kimsenin ve ailesinin temsil ettiği sosyal ve ekonomik
düzeye göre normal karşılanan giderlerdir (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 21.04.1982 gün, 979/4-1528 E., 1982/412 K. sayılı kararı).
Diğer taraftan, Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun
06.03.1978 tarih ve 1/3 sayılı kararının gerekçesinde de: “Destekten Yoksun Kalma Tazminatının eylemin karşılığı olan bir ceza olmayıp, ölüm
sonucu ölenin yardımından yoksun kalan kimsenin muhtaç duruma düşmesini önlemek ve yaşamının desteğin ölümünden önceki düzeyde tutulması amacına yönelik sosyal karakterde kendine özgü bir tazminat oldu-
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ğu” hususu vurgulanmış; Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 30.11.2005
gün ve 2005/4-648 E.-2005/691 K. sayılı ilamında da aynı esaslar benimsenmiştir.
Bu belge 5070 Sayılı Yasa hükümlerine göre elektronik olarak imzalanmıştır.
Önemle vurgulanmalıdır ki, Borçlar Kanunu’nun 45/111. maddesine
göre destekten yoksun kalma tazminatı, desteğin mirasçısı olarak geride
bıraktığı kişilere değil, desteğinden yoksun kalanlarına aittir. Destekten
yoksun kalma tazminatı isteyebilecek kişiler, mirasçılardan başka kişiler de olabileceği hususunda da herhangi bir ihtilaf yoktur.r Murisin_
trafik kazasından kaynaklanan bir sorumluluğu söz konusu “olduğunda
ve koşulları oluştuğunda mirasçıları bundan sorumlu olduğu halde, aynı
olay nedeniyle destekten yoksun kalan ve fakat mirakçı olmayan kişiler
bundan sorumlu değildir. (HGK'nın 15.06.20.11 gün “ve 2011/17-142 E.
-411 K. sayılı ilamı).
Davacıların destekten yoksun kalma tazminatı talebine dayanak olarak gösterdikleri zarar; işletenin ölümü sonucunda meydana gelmekle
birlikte işleten üzerinde doğan bir zarardan ayrı ve salt onun desteğinden
yoksun kalınması olgusuna dayalı, mirasçılık sıfatıyla bağlı olmaksızın
uğranılabilen bir zarardır. Böyle bir zararın işletenin kendisinin sahip
olacağı hakla bir ilişkisi olmadığı gibi, doğrudan işletenin zararıyla bağlı
ve onunla sınırlı bir zarar da değildir. İşletenin ölümü zararı doğuran
olay olmakla birlikte, zarar doğrudan üçüncü kişi durumundaki destekten yoksun kalanlar üzerinde oluşmuştur. Buradaki zarar, mirasçıların
salt bu sıfatla devraldıkları murislerinin uğradığı ve ondan intikal eden
bir zarar da değildir.
Destekten yoksun kalma tazminatına dayanak teşkil eden hak, salt
miras yoluyla geçen bir hak olsa idi doğrudan işleten üzerinde doğup
ondan mirasçılarına intikal edeceğinden, bu yöndeki savunmalar ölenin
desteğinden yoksun kalanlara karşı ileri sürülebilecekti. Oysa yukarıda
da açıklandığı üzere, destekten yoksun kalma tazminatına konu davacıların zararı, desteklerinin ölümü nedeniyle destekten yoksun kalan sıfatıyla doğrudan kendileri üzerinde doğan zarardır. Bu zarardan doğan hak
desteğe ait olmadığına göre, onun kusurunun bu hakka etkili olması da
düşünülemez.
Şu hale göre; işleten murisin, ister kendi kusuru ister bir başkasının
kusuru ile olsun salt ölmüş olması, destekten yoksun kalanlar üzerinde
doğrudan zarar doğurup; bu zarar gerek Kanun gerek poliçe kapsamıyla teminat dışı bırakılmamış olmakla, davacıların hakkına, desteklerinin
kusurunun olması etkili bir unsur olarak kabul edilemez ve destekten
yoksunluk zararından kaynaklanan hakkın sigortacıdan talep edilmesi
olanaklıdır.
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Davacıların üçüncü kişi konumunda oldukları hem mahkeme, hem
de özel dairenin kabulünde olduğu gibi, işletenin yakınlarının uğradıkları destek zararlarının trafik sigortacısının sorumluluğu kapsamı dışında
kaldığına ilişkin Kanunda ve buna bağlı olarak poliçede açık bir düzenleme bulunmadığı da, uyuşmazlık konusu değildir.
Davacıların uğradıkları zarara bağlı olarak talep ettikleri hak, salt miras yoluyla geçen bir hak olmayıp, bilimsel ve yargısal içtihatlarda kabul
edildiği üzere destekten yoksun kalanın şahsında doğrudan doğruya doğan, asli ve bağımsız bir talep hakkıdır.
Davacıların ölenin salt mirasçısı sıfatıyla değil, destekten yoksun
kalan üçüncü kişi sıfatıyla dava açtıklarına, ölüm nedeniyle doğrudan
davacının üzerinde doğan destekten yoksunluk zararının oluşumundaki kusurun davacıya yansıtılamayacağma; dolayısıyla araç sürücüsünün
veya işletenin tam kusurlu olmaları halinde, desteğinden yoksun kalan
davacıyı etkilemeyeceğine; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’na göre, aracın zorunlu mali sorumluluk sigortacısı davalı sigorta
şirketi, işletenin üçüncü kişilere verdiği zararları teminat altına aldığına ve olayda işleten veya sürücü tam kusurlu olsalar bile, destekten
yoksun kalan davacılar da zarar gören üçüncü kişi konumunda bulunduğundan, davalı sigorta şirketinin sorumlu olacağına karar vermek
gerekir. (HGK’nun 15.6.2011 gün ve 2011/17-142 - 411 karar, HGK’nun
22.2.2012 gün 2011/17-787 esas 2012/92 karar, HGK’nun 16.01.2013
gün 2012/17-1491 esas, 2013/74 karar sayılı ilamları uyarınca)
Somut olayda, davacıların eşi/babası M.'ın sevk ve idaresindeki araç
ile karıştığı trafik kazası sonucu vefat etmesinden dolayı davacılar davalı
sigortadan destek tazminatı talebinde bulunmuştur.
Yukarıda açıklanan ilkeler ışığında; davacılar davalı sigorta şirketi
karşısında, zarar gören 3.kişi konumundadır. Desteğin kusurunun davacılara yansımasından söz edilmesi mümkün değildir. Bu durumda
mahkemece kusur oranına ilişkin araştırma yapılması gerekmediğinden,
tazminatın belirlenmesi için uzman bilirkişiden rapor alınarak sonucuna
göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin temyiz itirazlarının
kabulü ile hükmün davacılar yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacılara geri verilmesine 10.3.2014
gününde Üye E.S.Baydar’m karşı oyu ve oyçokluğuyla karar verildi.
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İŞ MAHKEMESİ · YETKİ · SEÇİMLİK HAK
ÖZET: İş Mahkemesinde de yetki yönünden seçimlik hak kullanılarak davalılardan birinin bulunduğu yer mahkemesinde dava açılabilir.*
Y.17.HD. E.2014/22561 K.2014/19578 T.15.12.2014
Dava işçilik alacaklarına ilişkindir.
Kadıköy … İş Mahkemesince davalılardan biri haricindeki diğerlerinin
Bakırköy’de faaliyet gösteridiği ortak yetkili mahkemenin Bakırköy olduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir.
Bakırköy İş Mahkemesi ise davanın Kadıköy Mahkemelerinde açılmış
olduğunu, davalılardan birinin yerleşim yerinde dava açılabileceğini belirterek yetkisizlik yönünde hüküm kurmuştur.
5521 Sayılı Kanunun 5.maddesinde “İş mahkemelerinde açılacak her
dava açıldığı tarihte dava olunanın Türk Medeni Kanunu gereğince ikametgah sayılan yer mahkemesinde bakılabileceği gibi işçinin işini yaptığı
işyeri için yetkili mahkemede de bakılabilir. Bunlara aykırı sözleşme muteber sayılmaz.”hükmüne yer verilmiştir. Davalılardan E.K.G.Y.Ortaklığını muamele merkezinin Ataşehir-İstanbul olduğu, davacının seçim hakkını kullanarak vekili aracılığıyla Kadıköy Mahkemesinde dava açtığının
anlaşılmasına göre uyuşmazlığın Kadıköy (İstanbul, Anadolu) İş Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle HMK’nın 21. Ve 22.maddeleri gereğince
Kadıköy (İstanbu l Anadolu) İş Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 15.12.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

*

Dergimizin bu sayısında yayımlanan 9.7.2014 tarihli Yargıtay 9.Hukuk Dairesi kararına
bakınız.
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TAZMİNAT HUKUKU · KÜÇÜKLER İÇİN BEDEN GÜCÜ KAYBI
ÖZET: 18 yaşından küçükler için hesaplamaya
çalışma gücünü yitirdiği tarihten itibaren başlanmalıdır. 18 yaşından başlatılan hesaplama yanlıştır. %10.3 maluliyette 7.000 TL. manevi tazminat
azdır. Bir miktar daha arttırılması gerekir.* 25
Y.17. HD. E.2013/13485 K.2014/19487 T.25.12.2014
Davacılar vekili, müvekkili C.'nun yolcu olarak bulunduğu davalı idaresindeki minibüsten inmek istediği sırada hareket halinde iken kapının açılması nedeni ile düşerek yaralanmasına neden olduğunu belirterek çalışma gücü kaybı nedeni ile fazlaye dair hakları saklı kalmak kaydıyla 80.000,00 TL. maddi tazminatın her iki davalıdan, ayrıca C. için
50.000,00 TL., anne ve babası için ayrı ayrı 10.000,00 TL. olmak üzere
toplam 70.000,00 TL. manevi tazminatın Y. olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile tahsilini talep etmiş, talebini ıslah etmiştir.
Davalı A. Sigorta A.Ş. vekili, kusur oranında, gerçek zarardan, poliçe
limiti ile sorumlu olduklarını belirterek davanın reddini savunmuştur.
Davalı Y. vekili, taleplerin zamanaşımına uğradığını, davacıların ceza
davasında şikayetçi olmamaları nedeniyle tazminat talep edemeyeceklerini müvekkilinin kusurunun bulunmadığını belirterek davanın reddini
savunmuştur.
Mahkemece, iddia, savunma, toplanan kanıtlara ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davalı sürücünün %62,50 oranında kusurlu olduğu
ve davacının %10,30 oranında çalışma gücü kaybı olduğu kabul edilerek davanın kısmen kabul kısmen reddiyle çalışma gücü kaybı nedeniyle
12.052,45 TL.maddi tazminatın sigorta şirketinden dava, davalı Y.’dan
olay tarihinden, ayrıca C. için 3.000.00 TL., anne ve babası için ayrı ayrı
2.000,00 TL. olmak üzere toplam 7.000,00 TL. manevi tazminatın davalıdan olay tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi ile tahsiline karar
verilmiş, hüküm davacı vekili ve davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde, dayanılan dellilerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya
aykırı bir yön bulunmamasına göre davalı vekilinin yerinde görülmeyen
tüm temyiz itirazlarının reddine karar verilmesi gerekmiştir.
2-Davacılar vekilinin temyiz itirazları yönünden;
* Gönderen: Av. Ayhan TOKAT
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a- Dava Borçlar Kanunu’nun 46.maddesi (6098 sayılı TBK.m.54) gereğince çalışma gücü kaybı nedeniyle maddi tazminat ve 47.maddesi
(TBK.m.56) gereğince manevi tazminat istemine ilişkindir.
Sorumluluğu doğuran olayın, zarar görenin vücut bütünlüğünü ihlal
etmesi hali BK. m. 46/1’de özel olarak hükme bağlanmıştır. (6098 sayılı
TBK.m.54) Bu hüküm gereğince “Cismani bir zarara duçar olan kimse
külliyen veya kısmen çalışmaya muktedir olamamasından ve ileride iktisaden maruz kalacağı mahrumiyetten tevellüt eden zarar ve ziyanını ve
bütün masraflarını isteyebilir.” Bu hüküm gereğince, vücut bütünlüğünün
ihlali halinde mağdurun malvarlığında meydana gelmesi muhtemel olan
azalmanın ve dolayısıyla maddi zararın türleri; masraflar, çalışma gücünün kısmen veya tamamen kaybından doğan zararlar ve ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan zararlar şeklinde düzenlenmiştir. Borçlar
Kanunu’nun 46.maddesinde belirtilen “bütün masraflar” deyimi çok geniş
kapsamlıdır. Bu giderlere zarara uğrayanın katlanmak zorunda kaldığı
bütün giderler dahildir.
Sorumluluk hukukunun temel amacı, bir kimsenin malvarlığında
iradesi dışında meydana gelen eksilmeleri aynen veya nakden gidererek
zarar görenin zarar verici olay sonucunda malvarlığında eksilen değer
yerine nitelik veya nicelik yönünden eş bir değer koymaktır. Zarar görenin malvarlığında eksilen değer yerine aynı nitelikte bir değer konulması
mümkün olduğu takdirde bu değer; bu mümkün olmadığı takdirde, nicelik yönünden, yani para ile ona denk bir değer konulur ve zarar verenin
yerine getirmek zorunda olduğu bu yükümlülüğe tazminat yükümlülüğü
adı verilir. Tazminat yükümlülüğünün, bir diğer ifadeyle zarar verenin
ödeyeceği tazminat miktarının tespit edilebilmesi için, öncelikle zararın
hesaplanması gerekmektedir. Zarar görenin malvarlığının zarar verici
olaydan sonraki durumu ile böyle bir olay meydana gelmeseydi göstereceği durum arasındaki farkı ifade eden zarar, eşyaya ilişkin olabileceği gibi
kişiye ilişkide olabilecektir. Vücut bütünlüğünün ihlalinden doğan zararların da kişiye ilişkin zarar kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.
Çalışma gücü, zarar görenin iş gücünün, yani beden ve fikir gücünün
gelir getirici şekilde kullanılması demektir. Burada asıl önem arz eden
kazanç kaybı veya azalması değil, kazanma gücünün kaybı veya azalmasıdır. Bu kayıp ve azalmadan doğan olumsuz ekonomik sonuçlar, zararı
oluşturur. (EREN Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, B.9, İstanbul
2006, s.713)
Bununla birlikte Yargıtay’ın yerleşik uygulaması gereğince kişinin vücut bütünlüğünün ihlali nedeniyle ortaya çıkan beden gücü kayıplarının
gelirinde veya malvarlığında bir azalma meydana gelmese dahi tazminat
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gerektiği kabul edilmekte ve bu husus güç kaybı tazminatı olarak ifade
edilmektedir. Bu durum ilk bakışta sorumluluk hukukundaki zarar kavramına aykırı gibi görünse de burada vücut bütünlüğü ihlal edilen kişinin
aynı işi zarardan önceki durumu ve diğer kişilere göre daha fazla güç
sarf ederek yaptığı gerçeğinden hareket edilmekte ve zararı, fazladan sarf
edilen gücün oluşturduğu kabul edilmektedir. Bunun gibi çalışma yaşına
gelmemiş küçükler yönünden de bedensel zarar sonucu oluşan maluliyet
nedeni ile evde ya da dışarıda aileye yardımcı olma, eğitim alma, yeme,
içme vb. gibi tüm yaşamsal faaliyetlerin sürdürülmesinde emsallerine
göre sarfetmesi gereken fazla çaba veya güç (efor) bir ekonomik değer olarak görülmeli ve bu nedenle bir zarar oluştuğunun kabulü gerekmektedir.
Somut olayda hükme esas alınan bilirkişi raporunda beden gücü kaybına uğrayan davacı C.nin 18 yaşından itibaren kazanç sağlamaya başlayacağı kabul edilerek, bu yaştan itibaren zarar hesabı yapılmış ise de, yukarıda yapılan açıklamalar gözönünde tutularak davacının sürekli çalışma gücünü yitirdiği tarihten zararın oluşacağı kabul edilerek hesaplama
yapılması gerektiğinden yazılı olduğu şekilde eksik inceleme ve araştırma
ile karar verilmiş olması doğru görülmemiştir.
b-Beden gücü kaybı nedeni ile tazminat hesaplanırken rapor tanzim
tarihine kadar gerçekleşen zararın bilinen veriler nazara alınarak ve iskontoya tabi tutulmadan somut olarak, rapor tanzim tarihinden sonraki
zararda bilinen son gelir nazara alınıp 1/Kn katsayısına göre her yıl %10
oranında artırılmak ve iskonto edilmek suretiyle hesaplanma yapılmış ise
de belirlenen zarardan ayrıca 9 yaşında olan davacının 18 yaşında 0,4241
oranında iskontoya tabi tuturak hesaplama yapılması hatalı olup yukarıda açıklanan yönteme uygun hesaplama için ek rapor alınması gerekirken
eksik araştırma ve inceleme ile yazılı olduğu şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.
c- Borçlar Kanunu'nun 47.maddesi hükmüne göre (6098 sayılı
TBK.m.56) hakimin özel halleri göz önünde tutarak manevi zarar adı ile
hak sahibine verilmesine karar vereceği bir para tutarı adalete uygun olmalıdır. Manevi tazminat, zarara uğrayanda, manevi huzuru gerçekleştirecek ve tazminata benzer bir fonksiyonu da olan özgün bir nitelik taşır. Manevi tazminat bir ceza olmadığı gibi, mamelek hukukuna ilişkin
zararın karşılanmasını da amaç edinmemiştir. Zarar görenin zenginleşmemesi, zarar sorumlusunun da fakirleşmemesi gerekmektedir. Takdir
edilecek miktarın, mevcut halde elde edilmek istenen tatmin duygusunun
etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır. 22.06.1976 günlü ve
7/7 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararının gerekçesinde de takdir edilecek
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manevi tazminatın tutarını etkileyecek özel hal ve şartlar da açıkça gösterilmiştir. Bunlar her olaya göre değişebileceğinden, hakim bu konuda
takdir hakkını kullanır iken ona etkili olan nedenleri de karar yerinde
objektif ölçülere göre isabetli bir biçimde göstermelidir.
Dosya kapsamından, kaza sonucu davacı C.’nin sağ el bileği tendonunda oluşan yaralanma nedeni ile %10.3 oranında sürekli çalışma gücü
kaybına uğradığı ve elinde oluşan yaralanmanın sabit iz niteliğinde olduğu
dosya kapsamındaki rapor ve resimden anlaşılmaktadır. Mahkemece C.
için 3.000,00 TL., anne ve babası için ayrı ayrı 2.000,00 TL. olmak üzere
toplam 7.000,00 TL. manevi tazminata hükmedilmiştir. Manevi tazminatın değerlendirilmesinde tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile
birlikte olayın meydana geliş şekli, davalıların caydırıcı bir etki doğuracak
düzeyde olması gerektiği de gözönünde tutularak, meydana gelen trafik
kazası sebebiyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amacıyla olay tarihindeki paranın alım gücüne uygun düşen tutarlara hükmedilmesi gerekmektedir.Bu bakımdan somut olayda olayın meydana geliş
şekli ve davacıdaki yaralanmanın niteliği dikkate alındığında davacılar
için hak ve nesafet kuralları çerçevesinde bi miktar daha yüksek manevi
tazminata hükmedilmesi gerekirken, somut olay ile bağdaşmayan miktarlarda tazminata hükmedilmesi uygun görülmemiştir.
SONUÇ
Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı Y. vekilinin
temyiz nedenlerinin reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA,
peşin alanınan harcın istek halinde temyiz eden davacılara geri verilmesine, aşağıda dökümü yazılı 975,47 TL. kalan onama harcının temyiz eden
davalı Y.’den alınmasına 25.12.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
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DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI
·
İHTİYARİ MALİ SORUMLULUK
·
SİGORTACISININ SORUMLULUĞU
ÖZET: Davalı A. Sigorta A.Ş. kazaya neden olan
aracın ihtiyari mali sorumluluk sigortacıdır. İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları
1.maddesine göre, ihtiyari mali sorumluluk sigortası, zorunlu trafik sigortası haddi üzerindeki
zararı teminat altına alır.
Y.17.HD. E.2013/3707 K.2014/3148 T.06.03.2014
Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda;
kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen
hükmün süresi içinde davalı A. Sigorta A.Ş. vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
KARAR
Davacılar vekili, davalıların işleteni, sürücüsü ve trafik sigortacısı olduğu aracın neden olduğu kazada müvekkillerinin desteğinin hayatını
kaybettiğini ileri sürerek, davacı eş için 20.659,77 TL. destekten yoksun
kalma tazminatı ve toplam 50.000,00 TL. manevi tazminatın davalılardan
tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalılar vekilleri davanın reddini savunmuşlardır.
Mahkemece, iddia, savunma ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davanın kısmen kabulü ile davacı S. için 20.659,77 TL. destekten yoksun kalma
tazminatı ve toplam 10.000,00 TL. manevi tazminatın sigorta şirketi maddi
tazminattan sorumlu olmak üzere davalılardan müteselsilen tahsiline karar
verilmiş; hüküm, davalı A. Sigorta A.Ş. vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı
istemine ilişkindir. Davalı A. Sigorta A.Ş. kazaya neden olan aracın ihtiyari
mali sorumluluk sigortacısıdır. İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Genel
Şartları 1.maddesine göre, ihtiyari mali sorumluluk sigortası, zorunlu trafik sigortası haddi üzerindeki zararı teminat altına alır. Mahkemece davalı
sigorta şirketinin kazaya neden olan aracın aynı zamanda trafik sigortacısı
olup olmadığı araştırılarak, trafik sigortacısının başka bir sigorta şirketi olması halinde ya da trafik sigortası bulunmaması halinde, artık davalı
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sigorta şirketinin sadece ve somut uyuşmazlık yönünden hükmedilen tazminatın kaza tarihinde geçerli olan trafik sigortası haddi içinde kaldığının
kabulü ile davalı sigorta şirketi aleyhine açılan davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı A. Sigorta A.Ş. vekilinin temyiz
itirazlarının kabulü ile hükmün davalı A. Sigorta AŞ.yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı A. Sigorta
A.Ş.ye geri verilmesine 06.03.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ
GAİPLİK DAVASI · DAVADA GÖREV · BEKLETİCİ MESELE
ÖZET: Gaiplik kararı çekişmesiz yargı işi olup,
gaiplik için Sulh Hukuk Mahkemesine başvurulacaktır.
Gaiplik ile birlikte tapu iptali, tescil gibi taleplerde yapılmış ise, bu işler için Asliye Hukuk Mahkemesi görevli olduğundan davanın tefrikine
karar verilmeli ve Asliye Hukuk Mahkemesine
gönderilen davada gaiplik davası bekletici mesele sayılmalıdır.
Y.18. HD. E.2014/10770 K.2014/12671 T.15.09.2014
Davacı vekili dava dilekçesinde; İstanbul Maltepe ada parsel sayılı taşınmaz maliklerinden Ö. vd. Hakkında bu kişilerin sağ olup olmadıkları,
ölü iseler mirasçılarının bulunup bulunmadığı bilinmediğinden İstanbul
Defterdarının kayyım tayin edildiğini, taşınmazın 10 yıllık kayyımla idare
süresinin dolduğunu ileri sürerek TMK'nın 588.maddesi uyarınca bu kişilerin gaipliğine ve adlarına olan taşınmaz hissesinin tapusunun iptali ile
Hazine adına tesciline karar verilmesini istemiştir. Mahkemece davanın
görev yönünden reddine karar verilmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici nedenlere ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine
göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.
Ancak;
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun “Görevin Belirlenmesi
ve Niteliği” başlıklı 1.madesinde, mahkemelerin görevinin ancak kanunla
düzenleneceği ve göreve ilişkin kuralların kamu düzeninden olduğu belirlendiğinden bu husus mahkemelerce yargılamanın her aşamasında kendiliğinden dikkate alınması gerekir.
Hukuk Muhakemeleri Kanununun 382/1.maddesine göre; “Çekişmesiz yargı, hukukun, mahkemelerce, aşağıdaki üç ölçütten birine veya birkaçına göre bu yargıya giren işlere uygulanmasıdır. A-İlgililer arasında
uyuşmazlık olmayan haller, B-İlgililerin, ileri sürebileceği herhangi bir
hakkının bulunmadığı haller, C- Hakimin re’sen harekete geçtiği haller”
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olmak üzerebu üç ölçütle çekişmesiz yargının genel çerçevesi belirlenerek
mümkün olduğunca çekişmesiz yargı işleri sayılmış, 382/2-a4.maddesinde de “Gaiplik kararı” açıkça kişiler hukukundaki çekişmesiz yargı işleri
arasında belirtilmiştir. Aynı kanunun 383.madesinde “Çekişmesiz yargı
işlerinde görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadığı sürece
sulh hukuk mahkemesidir” 2. Maddesinde ise; “Dava konusunun değer
ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs
varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir. Bu kanunda ve diğer kanunlarda
aksine düzenleme bulunmadıkça, asliye hukuk mahkemesi diğer dava
ve işler bakımından da görevlidir” hükmü yer almaktadır. Diğer taraftan
özel bir kanun hükmü ile açıkça sulh hukuk mahkemesinde görüleceği
düzenlenmeyen ve konusu para ile ölçülemeyen bütün dava ve işler genel
görevli huku mahkemesi olan asliye hukuk mahkemesinde görülür.
Dava dilekçesinde gaiplik yanında Türk Medeni Kanunu'nun 588.maddesi uyarınca gaip olduğu ileri sürülen kişilerin adlarına olan taşınmaz
hissesinin tapusunun iptali ile Hazine adına tescili de istenmiş olup bu
talep yönünden görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir. Hal böyle olunca yukarıda gösterilen yasal düzenlemeler de dikkate alındığında
tapu iptali ve tescil talebinin eldeki davadan düzenlemeler de dikkate alındığında tapu iptali ve tescil talebinin eldeki davadan tefrik edilip ayrı bir
esasa kaydı ile gaiplik davasını bekletici mesele yapıp sonucu uyarınca
işin esası hakkında bir karar verilmesi gerekirken yerinde olmayan gerekçe ile bu talep yönünden de görevsizlik kararı verilmesi doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde 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 edenlerden davalıya
iadesine, 15.09.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
İŞ KAZASI · YARALANMA · ANNE VE BABANIN HAKLARI
ÖZET: Kazada yaralanan bir kişinin yaralanma
derecesine ve geçirdiği tedavi sürecine göre ruhsal bütünlüğü bozulan anne ve babaya manevi
tazminat verilebilecektir.
Ancak, olayın özelliği, yaralanmanın niteliği, maluliyet oranı gibi olguların fazla olmadığı olayda
anne ve baba için manevi tazminata hükmedilemeyecektir.
Katsayı değişikliği veya takdiri indirim sebebiyle
maddi tazminattan indirim yapılmış ise davalı taraf lehine vekalet ücretine hükmedilemez.*
Y.21.HD. E.2014/19308 K.2015/1377 T.27.01.2015
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle, kanuni geciktirici
nedenlere göre davalıların aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki sair temyiz itirazlarının reddine,
2-Dava, sigortalının iş kazasından sürekli iş göremezliği nedeniyle kendisi ile anne ve babasının maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemine ilişkindir.
Mahkemece, davacı sigortalı yararına 17.693,33 TL. maddi ve 5.000,00
TL. manevi davacı anne ve baba yararına ayrı ayrı 2.500,00 TL. manevi
tazminatların dava tarihinden itibaren yasal faizi ile davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacılara ödenmesine karar verilmiştir.
Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerden; davacı sigortalının davalılardan K. Galvaniz San. ve Tic. Ltd. Şti.’ye ait işyerinde eksantrik preste
çalıştığı sırada sağ el işaret parmağını kalı pile pres başlığı arasına sıkıştırması sonucu parmağının ortaya yakın kısmından kopması suretiyle iş
kazası geçirdiği, SGK Maluliyet Daire Başkanlığı raporunda sigortalının
sürekli iş göremezlik oranın %4.2 olduğunun belirtildiği anlaşılmaktadır.
Zararlandırıcı olay ve dava tarihlerinde yürürlükte bulunan 818 Sayılı
Borçlar Kanunu'nun 47.maddesine göre manevi tazminat isteme hakkı
doğrudan doğruya cismani zarara maruz kalan kişiye aittir. Yansıma yo*

Gönderenler: Av. Erengül Altan – Av. Kamil Günal Altan
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luyla aynı eylem nedeniyle üzüntü duyanlar manevi tazminat isteyemezler.
Hal böyle olunca doğrudan doğruya cismani zarara maruz kalan yalnızca
maddi sağlık bütünlüğü ihlal edilen kişi midir? Zarar kavramına (B.K.
46 ve 47) ruhsal bütünlüğün ihlali, sinir bozukluğu veya hastalığı gibi
hallerin girdiği bu maddelerde sadece maddi sağlık bütünlüğünün değil,
ruhsal ve sinirsel bütünlüğünde korunduğu doktrinde ve Yargıtay kararlarında kabul edilmektedir. Öyleyse, bir kişinin cismani zarara uğraması
sonucunda, onun (ana,baba,karı,koca ve çocuklar gibi) çok yakınlarından
birinin de aynı eylem nedeniyle ruhsal ve sinirsel sağlık bütnülüğünün
ağır şekilde bozulmuşsa, onların da manevi tazminat isteyebilecekleri kabul edilmelidir. Nitekim, kaza sonucu ağır yaralanan ve 2 kez ameliyata
rağmen iyileşmeyen çocuklarının durumu sebebiyle ruhsal bütünlüğü bozulan anne ve babanın (HGK.26.04.1995 gün ve 1995/11-122, 1995/430)
ve haksız eylem sonucu ağır yaralanan ve iktidarsız kalan kocanın karısının manevi tazminat isteyebileceklerine (HGK.23.09.1987 gün ve 1987/9183, 1987/655) ilişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları aynı esaslara dayanmaktadır.
Karar tarihinde yürürlükte bulunan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 56.maddesi ile bu konu yeniden düzenlenmiş olunup özetle “ağır
bedensel zarar ya da ölüm halinde zarar görenin veya ölenin yakınlarına
da manevi tazminat olarak uygun bir miktar para ödenmesine karar verilebileceği” hükmü getirilmiştir. Bu yeni düzenleme ile 818 sayılı Borçlar Kanununun yürürlülük zamanında içtihatlarla düzenlenen husus yasa
koyucu tarafından açıklığa kavuşturulmuş ve yaralanan sigortalının yakınlarının manevi tazminat davası bakımından hak sahipliği durumu ön
şartı olarak “ağır bedensel” zarar koşulunu getirmiştir.
Somut olaya gelince; zararlandırıcı olay ve dava tarihlerinde yürürlükte bulunan 818 sayılı Borçlar Kanunu ile karar tarihinde yürürlükte
bulunan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, yukarıda açıklanan ilkeler ve
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararları ışığında iş kazası nedeniyle sağlık
bütünlüğü bozulan sigortalının anne ve babısının manevi tazminat talep
etme hakkının bulunduğu düşünülse dahi, olayın özelliğine, yaralanmanın niteliğine, meslekte kazanma gücündeki kayıp oranına ve özellikle
sigortalının yaralanmasının ağır bedensel zarar oluşturmamasına göre
davacı anne ve baba yararına manevi tazminat istemlerinin reddine karar
vermek gerekirken, yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi doğru olmamıştır.
3-Öte yandan, davanın kısmen kabulüne karar verilmesine rağmen
kendilerini vekil ile temsil ettiren davalılar yararına vekalet ücretinin eksik ve hatalı tespit edildiği anlaşılmaktadır. Davacı sigortalı yönünden red
edilen maddi tazminat miktarının katsayı değişikliği veya takdiri bir indi-
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rim nedenine dayanmadığının anlaşılmasına göre davalılar yararına red
edilen miktar üzerinden nisbi vekalet ücretine hükmedilmesi ile, davacı
sigortalı için manevi tazminatın red edilen miktarı yönünden Avukatlık
Asgari Ücret Tarifesi’nin 10/2.maddesi dikkate alınarak vekalet ücreti
takdir edilmesi gerekirken, hatalı ve eksik ücret takdir edilmesi doğru
olmamıştır.
Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular göz önünde tutulmaksızın,
yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.
O halde, davalıların bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ
Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davalılara iadesine, 27.01.2015 gününde oybirliğiyle
karar verildi.

YARGITAY'IN YANLIŞTAN DÖNMESİ
·
MADDİ HATA
·
HİZMET TESPİT DAVASI
ÖZET: Yargıtay’ın maddi yanılgıya düşerek verdiği karar başvuruyla düzeltilebilir.
Hizmet tespitinde tanık önemlidir.*
Y.21. HD. E.2014/21511 K.2015/1585 T.29.01.2015
İstek, nitelikçe maddi hatanın düzeltilmesi istemine ilişkindir.
İş mahkemelerinden verilen kararlar ve buna bağlı Yargıtay ilamına
karşı karar düzeltme yolu bulunmamaktadır. Ne var ki, Yargıtay onama
ve bozma kararlarında maddi yanılgı bulunması halinde usuli kazanılmış
haktan söz edilemeyeceği, giderek maddi yanılgının düzeltilmesi gerektiği
Yargıtay’ın oturmuş ve yerleşmiş içtihatlarındandır.
Dava, davacıların murisi H. davalı işyerinde geçen çalışmalarının tespiti istemine ilişkindir.
Mahkemece, bozma ilamına uyulup davanın reddine karar verilmiştir.
*

Gönderen: İnan Yılmaz, Tunceli Barosu
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Davanın yasal dayanağını oluşturan 506 sayılı Yasa’nın 79/10.maddesinde bu tür hizmet tespiti davalarının kanıtlanması yönünden özel bir
yöntem öngörülmemiştir. Kimi ayrık durumlar dışında resmi belge ve
yazılı delillerin bulunması sigortalı sayılması gereken sürelerin saptanmasında güçlü delil olmaları itibariyle sonuca etkili olurlar. Ne var ki bu
tür kanıtların bulunmaması halinde somut bilgilere dayanması inandırıcı
olmaları koşuluyla bordro tanıkları veya iş ilişkisini bilen komşu işyeri
çalışanları gibi kişilerin bilgileri ve bunları destekleyen diğer tanıklarla
dahi sonuca gitmek mümkündür.
Dosya içindeki kayıt ve belgelerden; 03.10.2007 tarihinde vefat eden
davacıların murisi H. adına davalı işyerince düzenlenmiş 22.04.1970 tarihli işe giriş bildirgesi ile aynı işverence müteveffa sigortalı adına düzenlenmiş ve kurum kayıtlarına 30.06.1972 tarih 4847 varide sayı ile intikal
eden ikinci işe giriş bildirgesinin bulunduğu ancak bu ikinci bildirgede işe
başlama tarihinin belirtilmediği, davalı işverence düzenlenen 1970-19711972 yıllarına ait dönem bordrolarında davacıların murisi Hüseyin’e ait
bildirilen hizmetin bulunmadığı, müteveffa sigortalı ile aynı ad ve soyadı
taşıyan sigorta sicil numaralı H. adına 1971 yılı 2-3-4.dönemlere ait 136
gün hizmet bildirdiği, 6043245 sigorta sicil numaralı H. davacıların murisi ile farklı kişiler olduğunun tespit edildiği anlaşılmaktadır.
Somut olayda; davacıların murisi adına düzenlenen işe giriş bildirgelerin çalışmanın karinesi olduğu ve dinlenen 1970 yılı dönem bordrolarında ismi geçen tanık beyanından davacıların murisi ile çalıştığının belirtilmesine rağmen ve bu tanığın Yargıtay içtihatlarından belirtilen tanık
niteliğinde olduğu anlaşılmakla birlikte, dosyadaki mevcut delillerle mahkemece karar altına alınan sonuca gitmenin mümkün olmadığı, hizmet
tespiti davalarının kamu düzenine ilişkin olduğu hususları dikkate alındığında mahkemece res’en seçilecek başka bordro ve komşu işyeri tanıkları
dinlemek sureti ile sonuca gidilmesi gerekirken, mevcut delillerle davanın
reddi şeklinde kurulan hüküm hatalı olmuştur.
Mahkemece yapılacak iş, davacılara tespitini istedikleri süre açıklattırılıp, dahili davalı H.adına yapılan bildirimin 1971/2,3,4.dönelerine ait
olduğu dikkate alınarak ve bir kısım bordro tanıklarının da 1970 dönemine ilişkin müteveffanın çalışmasını doğrulaması ve işe giriş bildirgelerinin düzenlenerek Kuruma verilmiş hususları hep birlikte değerlendirilip,
nizalı dönemin tamamında çalışmış ve re’sen seçilecek bordro tanıkları
da dinlenilerek, toplanan kanıtlar değerlendirildikten sonra elde edilecek
sonuca göre hüküm kurulmalıdır.
O halde davacılar vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

458

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 89 • Sayı: 3 • Yıl: 2015

SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle davacıların maddi hata isteminin kabulüyle, Dairemizin 29.05.2014 gün ve E.2014/9264 K.2014/11612 onama ilamının kaldırılmasına, Tunceli Asliye (İş) Hukuk Mahkemesi’nin
12.12.2013 gün ve Esas: 2013/131 K.2013/827 sayılı kararının yukarıdaki şekilde BOZULMASINA, karar düzeltme harcının istek halinde temyiz
eden davacılara iadesine 29.01.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
İŞYERİ DEVRİ
·
BİRLİKTE İSTİHDAM
·
İŞVERENLER ARASI ORGANİK BAĞ
·
FAZLA ÇALIŞMADA DİNLENME SÜRESİ
ÖZET: Mahkemece öncelikle davacının çalışma
kaydının gözüktüğü işveren kayıtlarının Sosyal
Güvenlik Kurumu'ndan getirtilerek davacının çalışma süresinin bir bütün olarak değerlendirilmesini gerektirecek olgu ya da olguların bulunup
bulunmadığı araştırılmalı ve sonucuna göre davalı işverenin sorumlu olduğu çalışma süresinin
tespiti ile davacının talepleri hakkında hüküm kurulmalıdır.
4857 Sayılı İş Kanunu'nun 63.maddesi hükmüne
göre, günlük çalışma süresi onbir saati aşamayacağından, 68.maddenin belirlediği yedibuçuk
saati aşan çalışmalar yönünden en az bir saatlik ara dinlenmesi süresinin, günlük en çok onbir
saate kadar olan çalışmalarla ilgili olduğu kabul
edilmelidir. Başka bir anlatımla günde on bir saate kadar olan çalışmalar için ara dinlenmesi en
az bir saat, onbir saat ve daha fazla çalışmalarda
ise en az birbuçuk saat olarak verilmelidir.
Y.22. HD. E.2012/6059 K.2012/25790 T.19.11.2012
Davacı vekili, müvekkilinin davalıya ait işyerinde 18.04.200712.02.2009 tarihleri arasında usta olarak en son aylık net 675,00 TL.
ücret ile çalıştığını, işyerinde yemek ve servis sosyal haklarının olduğunu, ücretlerinin sürekli olarak geç ödendiğini, 2008 yılı Ekim ayından
itibaren ücretlerinin hiç ödenmediğini, davacının 09.02.2009 tarihinde
ücretsiz izine çıkarıldığını ve 12.02.2009 tarihinde ise haksız ve hukuka
aykırı olarak işten çıkarıldığını, işyerinde fazla çalışma yaptıklarını ancak

460

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 89 • Sayı: 3 • Yıl: 2015

ücretlerinin ödenmediğini, hafta sonları ve ulusal bayram-genel tatil günlerinde de çalıştıklarını ancak ücretlerinin yine ödenmediğini, 2008 iddia
ederek kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ücret, fazla çalışma ücreti, vergi
iadesi, ulusal bayram ve genel tatil çalışması ücreti, hafta tatili çalışması
ücreti ve yıllık izin ücreti alacaklarının faiziyle beraber davalıdan tahsilini
talep etmiştir.
Davalı vekili; davacının işe giriş tarihinin 01.01.2008 ve aylık net ücretinin 550,00 TL. olduğunu, ekonomik kriz sebebiyle karşılıklı olarak
mutabakata varılarak davacının bir hafta dinlendirilmesine ve bu süre
içerisinde ücret ödenmemesine karar verildiğini, bir hafta sonra davacıyı
aradıklarını, ancak davacının gelip işe başlamadığını, davacının istifa ederek iş sözleşmesini sona erdirdiğini, daha sonra müvekkili şirkete başvuran davacının mağdur olduğunu beyan ettiğini, tüm işçilik alacaklarının
hesaplanıp kendisine ödendiğini, bunun ekte sunulan ibranameden de
açıkça anlaşıldığını, davalı şirkette ulusal bayram ve genel tatil günlerinde ve hafta tatili günlerinde çalışma yapılmadığını, fazla mesainin de söz
konusu olmadığını ve bu sebeplerle davacı tarafın taleplerinin yerinde olmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davalı işverenin iş sözleşmesini haklı bir sebep bulunmaksızın feshettiği ve
diğer taraftan davacının ücret, hafta tatili çalışması, genel tatil çalışması
ve fazla çalışma ücreti alacakları bulunduğu gerekçesiyle davanın kısmen
kabulüne karar verilmiştir.
Kararı davalı ve davacı vekilleri temyiz etmiştir.
1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni
gerektirici sebeplere göre davacı vekilinin tüm davalı vekilinin aşağıdaki
bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Davacı 18.04.2007 tarihinde işe başladığını iddia ederken davalı ise
davacının 01.01.2008 tarihinde işe başladığını savunmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına göre davacının 18.04.2007/31.05.2007 tarihleri arası 62802.16 sicil numaralı işyerinde, 01.06.2007/30.12.2007 tarihleri arası 1134960.16 sicil numaralı işyerinde, 01.01.2008/12.12.2009
tarihleri arasında ise 1142323.16 sicil numaralı davalı işyerinde çalıştığı
görülmektedir. Mahkemece davacının 18.04.2007 tarihinde davalı şirket
nezdinde çalışmaya başladığı kabul edilmiş ise de davacının çalışma süresinin bir bütün olarak değerlendirilmesini gerektirecek “işyeri devri” ve
“birlikte istihdam” ile “işverenler arası organic bağ” gibi olguların mevcudiyet olup olmadığı somut olayda anlaşılamamaktadır. Bu sebeple mahkemece öncelikle davacının çalışma kaydının gözüktüğü işveren kayıtlarının
Sosyal Güvenlik Kurumundan getirtilerek davacının çalışma süresinin bir
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bütün olarak değerlendirilmesini gerektirecek olgu ya da olguların bulunup bulunmadığı araştırılmalı ve sonucuna göre davalı işverenin sorumlu
olduğu çalışma süresinin tespiti ile davacının talepleri hakkında hüküm
kurulmalıdır. Belirtilen esaslara uyulmaksızın eksik araştırma ve inceleme ile hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
3-4857 Sayılı İş Kanununun 63.maddesi hükmüne göre, günlük çalışma süresi onbir saati aşamayacağından, 68.maddenin belirlediği yedibuçuk saati aşan çalışmalar yönünden en az bir saatlik ara dinlenmesi
süresinin, günlük en çok onbir saate kadar olan çalışmalarla ilgili olduğu
kabul edilmelidir. Başka bir anlatımla günde on bir saate kadar olan çalışmalar için ara dinlenmesi en az bir saat, onbir saat ve daha fazla çalışmalarda ise en az birbuçuk saat olarak verilmelidir.
Somut olayda, hükme esas alınan bilirkişi raporuna göre davacının
haftanın üç günü 08.00-22.00 arası çalıştığı kabul edilerek günlük bir
saat ara dinlenmesi düşülüp bu dönem için davacının otuzdokuz saat
çalışma süresi olduğu belirlenmiştir.
Ara dinlenmesinin eksik belirlenerek yüksek fazla çalışma süresi üzerinden fazla çalışma ücretlerinin hesaplanması da isabetsiz olup ayrıca
bozma sebebi yapılmıştır.
4-Öte taraftan hükme esas alınan bilirkişi raporunda makbuz hükmünde kabul edilen ibranamedeki net tutarların hesaplanan brüt tutarlardan indirilmesi de hatalıdır. Bu şekilde hesaplama yanlışlığı yapılarak
fazladan alacaklara hükmedilmiştir. Bu sebeple de kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ
Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerden BOZULMASINA,
peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 19.11.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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İŞÇİNİN ÜCRETİ · ÇIPLAK ÜCRET · GİYDİRİLMİŞ ÜCRET
ÖZET: Davacıya ödenen ücrete yol ve yakacak
yardımlarının da dahil olduğu anlaşıldığına göre,
yol ve yakacak yardımları ayrılmak suretiyle çıplak ücret belirlenmelidir.*
Y.22.HD. E.2013/16326 K.2014/24575 T.22.09.2014
Somut olayda; davalı işveren işyerinde 05.08.2008-29.04.2010 tarihleri arasında elektrik teknisyeni olarak çalışmış olan davacı, 799,00 TL.
net ücret ve bir öğün yemek karşılığı çalıştığını ileri sürerken; davalı işveren davacının 625,00 TL. net ücretle çalıştığını, asgari geçim indirimi, yakacak ve yol yardımı ile net 799,68 TL.ücret aldığını savunmuştur. Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının ücreti, 799,00
TL. net ücret, 13,96 TL. yakacak yardımı, 153,67 TL.yardımı ve 117,00
TL. yemek yardımı aldığı kabul edilerek belirlenmiştir. Dosyadaki bordrolar imzasız olup davalının savunmasını doğrular niteliktedir. Dinlenen
taraf tanıkları, işyerinde yol ücreti ve yemek verildiğini beyan etmişler ve
davacının 700,00 – 750,00 veya 800,00 TL. civarında ücret aldığını belirmişlerdir. Tanık anlatımlarından yol ücretinin, ödenen ücretin içinde
olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Bu durumda; davacı dava dilekçesinde
net 799,00 TL.+ yemek yardımı karşılığı çalıştığını belirttiğine ve ücret
bordrolarında yol ve yakacak yardımı ile birlikte ücretin 799,00 TL. olarak tahakkuk ettirildiğine göre, davacının 625,00 TL.net ücretle çalıştığı
ve yol ve yakacak yardımı ile birlikte ücretinin net 799,000 TL. olduğunun
(yol ve yakacak yardımının iddia edilen 799,00 TL.nin içinde olduğu) kabulü gerekir. Davacının çıplak ücreti net 625,00 TL.ve giydirilmiş ücreti
ise, net 625,00 TL. ile birlikte yol, yakacak ve yemek yardımı eklenince
bulunacak miktar olarak belirlenmeli, kabul edilen alacaklar da bu miktarlara göre yeniden hesaplanıp hüküm altına alınmalıdır. Eksik inceleme
ile sonuca gidilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 22.09.2014
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

*

Gönderenler: Av. Erengül Altan – Av. Kamil Günal Altan
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İSTİFA EDEN İŞÇİ · İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI
ÖZET: İşyerinden istifa ederek ayrılan işçi ihbar
ve kıdem tazminatına hak kazanamaz.*
Y22.HD. E.2013/25115 K.2014/35292 T.11.12.2014
Davacı İsteminin Özeti:
Davacı, iş sözleşmesinin haklı sebep olmaksızın işverence feshedildiğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatları ile, fazla çalışma ve genel
tatil alacaklarını istemiştir.
Davalı Cevabının Özeti:
Davalı, davacının istifa ederek ayrıldığını savunarak, davanın reddini
istemiştir.
Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacının istifa ettiğinin usulüne uygun ispatlanamadığı gerekçesi ile davanın
kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Temyiz:
Kararı taraflar vekilleri temyiz etmiştir.
Gerekçe:
Taraflar arasında, iş ilişkisinin işçinin istifası ile sona erip ermediği
konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır.
Genel olarak iş sözleşmesinin fesih hakkı, karşı tarafa yöneltilmesi
gereken tek taraflı bir irade beyanı ile iş sözleşmesini derhal veya belirli
bir sürenin geçmesiyle ortadan kaldırabilme yetkisi veren, bozucu yenilik
doğuran bir haktır.
Somut olayda davalı hastanede boyacı olarak çalışan davacı, iş sözleşmesinin haksız feshedildiğini iddia etmiştir. Davalı taraf ise, başhemşirenin unuttuğu telefonu yerinde bulamaması üzerine kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu telefonun bulunduğu yere davacının girdiğini,
telefonu görmediğini beyan etmesi üzerine yapılan aramada boyacıların
kullandığı deponun raflarında telefonun bulunduğunu, olay tespit tutanağı tutulduğunu, parmak izi alınarak savcılığa intikal ettirileceğinin bildirilmesi üzerine davacının istifa ettiğini savunmuştur. Davacının; hakkın*

Gönderenler: Av. Erengül Altan – Av. Kamil Günal Altan

464

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 89 • Sayı: 3 • Yıl: 2015

daki iddialara ilişkin olarak olayın ceza soruşturmasına konu olmasını
engellemek amacı ile kendi iradesi ile istifa ederek 18.06.2010 tarihinde
iş sözleşmesini sonlandırdığı dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Hal
böyle iken, kıdem ve ihbar tazminatının reddi yerine yazılı şekilde kabulü
hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine,
11.12.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ
SIRA CETVELİNE İTİRAZ · BONONUN YETERSİZLİĞİ
ÖZET: Her zaman düzenlenmesi mümkün olan
bono, tek başına sıra cetvelindeki alacağı kanıtlamaya yeterli değildir.
Y. 23. HD. E.2013/4006 K.2013/4526 T.28.06.2013
Taraflar arasındaki sıra cetveline itiraz davasının yapılan yargılaması
sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine
dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
Davacı vekili, borçlunun 3.kişi nezdindeki alacağının haczi sonrası
Adıyaman İcra Müdürlüğü’nün 2009/5633 E. sayılı dosyasında düzenlenen sıra cetvelinin 1.sırasında davalıya ayrılan payın gerçek bir alacağa
dayanmadığını ileri sürerek, davalıya ayrılan payın müvekkiline ödenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur. Mahkemece, iddia, savunma ve dosya kapsamına göre;
muvazaalı olduğu iddia edilen bononun, davacının alcağına hükmedilen
davanın açılış tarihinden 7 ay önce düzenlenmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu ve davalı ile asıl borçlu M. arasındaki ticari ilişkinin
varlığının gerek tanık beyanlarından, gerekse tüm dosya kapsamından
anlaşıldığı ve dolayısıyla bononun gerçek bir borç ikrarını içerdiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Kararı, davacı vekili temyiz
etmiştir. Dava, muvazaa iddiasına dayalı olarak sıra cetvelinin iptali istemine ilişkindir. Muvazaa iddiasına dayalı sıra cetveline itiraz davalarında ispat yükü alacağına itiraz edilen alacaklıya düşer. Alacaklı alacağının
gerçek bir hukuki ilişkiye dayandığını takipten önce düzenlenmiş ve birbirini teyit eden usulüne uygun delillerle ispatlamalıdır. Her zaman düzenlenmesi mümkün olan bono, alacağın varlığını ispatlamaya tek başına
yeterli değildir. Senetler ancak tarafları ve onların cüz’I ve külli halefleri
yönünden kesin delil niteliğinde olup, davacı ücüncü kişi bu nitelikte bir
ispat vasıtası olarak kabul edilemez. Somut olayda, ispat yükü kendisinden olan davalının, alacağının gerçek bir borç ilişkisine dayandığını yukarıda açıklandığı şekliyle ispat edememiş olmasına göre, davalının akibine
dayanak olarak gösterdiği bononun muvazaalı olarak düzenlendiğinin kabulü gerekir. Bu durumda mahkemece davanın kabulüne karar verilmesi
gerekirken yanılgılı gerekçeyle reddi doğru olmamıştır.

SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının
kabulü ile hükmün, davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde
karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 28.06.2013 tarihinde oybirliğiyle
karar verildi.

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ
·
GEÇERSİZ SÖZLEŞME
ÖZET: Sözleşmenin imzalandığı tarihte dahi kararlaştırılan şekilde inşaat yapılması mümkün
olmadığından sözleşmenin geçersiz olduğunun
tespitine karar verilmelidir.
Y.23.HD. E.2013/2939 K.2013/5423 T.16.09.2013
Davacılar vekili, arsa sahipleri müvekkilleri ile davalı yüklenici arasında 20.06.2003 tarihinde arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi akdedildiğini, temel ruhsatından itibaren 13 ay içinde dairelerin teslim edilmesi
gerekirken halen bile ruhsat alınarak inşaata başlanmadığını, bu nedenle
20.04.2005 tarihli fesihname ile sözleşmeyi feshettiklerini ileri sürerek,
sözleşmenin feshine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davacılara ait ayrı ayrı dört parselin imar durumlarının
alınması için çeşitli kurumlardan gerekli işlemlerin yapıldığını, bu arada
davacıların haksız fesih iradesinin kurumlardan gerekli işlemlerin yapıldığını, bu arada davacıların haksız fesih iradesinin kurumlardan gerekli
işlemlerin yapıldığını, bu arada davacıların haksız fesih iradesinin müvekkiline ulaştığını, gönderilen cevabı ihtar ile feshi kabul etmediğini,
sözleşmeye konu arsaların teslimini talep etmesine rağmen teslimin gerçekleşmediğini savunarak, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, toplanan deliller, benimsenen bilirkişi
raporu ve tüm dosya kapsamına göre, sözleşmeye konu parsellerden ikisinin konut alanında kalmasına rağmen diğer ikisinin kültürel tesis alanında kaldığı dava dışı 10 parsel ile davaya konu parsellerden olan 11
parsel arasında tevhit şartının bulunduğu, yapı ruhsatının alınabilmesi
için tevhit işlemlerinin yapılması gerektiği, tevhit işlemi henüz yapılmadan davacıların davalıya gönderdikleri ihtarname ile sözleşme fesih iradesinin bildirildiği gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.
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Kararı, davacılar vekili temyiz etmiştir.
Taraflar arasındaki 20.06.2003 tarihli düzenleme şeklinde arsa payı
karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca İstanbul ili, B…İlçesi, K..köyü, köy
üstü mevkiinde kain tapunun ..... pafta, 2954 (625) ada ve 9,11,12,13
parseller üzerine, bir bodrum, bir zemin, 3 normal kattan oluşan bir binanın inşa ve temel ruhsatı alımından itibaren 13 ay içinde kaba inşaat
olarak yapılarak teslimi kararlaştırılmıştır. Ne var ki, sözleşme tarihi itibariyle geçerli bulunan 2001 yılı imar planına göre 9 ve 11 nolu arsaların
konut alanında kaldığı halde, 12 ve 13 numaralı parsellerin kısmen konut, kısmen de belediye hizmet alanı olarak belirlendiği, bilahare bu imar
planının sözleşmeden sonra 19.12.2004’te değiştiği, bu plana göre ise 9
nolu parselin konut, 11 no’lu parselin kısmen konut, kısmen kültürel
tesis, 12 ve 13 numaralı parsellerin ise tümüyle kültürel tesis alanında
kaldığı ayrıca buraya inşaat yapılabilmesi için dava dışı 10 parsel ile 11
parsel sayılı taşınmazların tevhit şartı getirildiği, ancak bu planın da bilahare mahkeme kararı ile iptal edildiği, davadan sonra dahi bu bölgeyle
ilgili yeni imar planının hazırlandığı ve yapılaşmaya ilişkin yeni koşullar
getirildiği, dosya kapsamındaki belgelerden anlaşılmaktadır.
Görüleceği üzere, taraflarca sözleşmede kararlaştırıldığı şekliyle söz
konusu parseller üzerine inşaat yapılması sözleşmenin imzalandığı tarihte dahi mümkün bulunmamaktadır. Bu husus yanlar arasında düzenlenen akdin başlangıç itibariyle imkansız olduğunu gösterdiğinden 6098
sayılı TBK’nın 27. (818 sayılı BK.’nın m.20) maddesi uyarınca geçersiz
olduğunun kabulünü gerektirir. O halde, sözleşmenin geçersizliğinin tespitine karar verilmesi gerekirken, bu husus nazara alınmaksızın yazılı
şekilde kararverilmesi doğru görülmemiş, usul ve yasaya aykırı hükmün
bozulması gerekmiştir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin temyiz itirazlarının
kabulü ile hükmün, davacılar yararına BOZULMASINA, vekili Yargıtay
duruşmasında hazır bulunan davacılar yararına takdir edilen 990,00 TL.
duruşma vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacılara ödenmesine, peşin alınan harcın istek halinde iadesine kararın tebliğinden itibaren 15
gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 16.09.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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İNŞAAT SÖZLEŞMESİ · YÜKLENİCİNİN BORÇLARI
·
VADE KOŞULU · FAİZ
ÖZET: Yüklenicinin edimlerine ilişkin olarak belirli bir vade tespit edilmemiş ise, arsa sahiplerince
temerrüde düşürülmesinden sonra yükleniciden
talepte bulunulması gerekir.
İnşaat yapım işi ticari bir iş olup, davacının alacağına avans (ticari) faiz işletilmesi gerekir.
Y.23 HD. E.2013/3487 K.2013/5867 T.30.09.2013
Dava, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden doğan alacak istemine
iliştindir. Dava dilekçesinde, Y….K…, Y…K..İnş. Tur. Nak. San. ve Tic.
Ltd. Şti. (eski ünvan) ve Ü….Ulaşım İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. (yeni
ünvan); 20.12.2012 tarihli ıslah dilekçesinde ise Y….K…..İnş.Tur. Nak.
San. ve Tic. Ltd. Şti. (eski ünvan) ve Ü….Ulaşım İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd.
Şti. (yeni ünvan) davalı olarak gösterilmişlerdir. Gerekçeli kararda ise
davalı, Y….K…. – Ü….Ulaşım İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. yazılmıştır.
31.05.2007 tarihli arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi aralarında davacının da bulunduğu arsa sahipleri ile yüklenici Y…..K….İnş. Tur. Nak. San.
ve Tic. Şti. tarafından imzalanmıştır. Dava dilekçesinde ve gerekçeli karar
başlığında davalı gösterilen Y….K..’ın sözleşmede imza ve taahhüdü bulunmadığından, hakkında açılan davanın pasif husumet ehliyeti yokluğu
nedeniyle reddi gerekirken kabul hükmü kurulması doğru olmamıştır.
Bunun yanında, davalılar vekilince yargılama süresince yüklenici şirketle karar başlığında davalı olarak yazılan Ü….Ulaşım İnş.Tur. San.ve
Tic. Ltd. Şti.’nin aynı şirket olmadıkları savunulmuş olup, mahkemece bu
savunma üzerinde durulup bir araştırma yapılmamıştır. Temyiz aşamasında davalılar vekilince sunulan Ticaret Sicil Gazetesine göre de yüklenici şirket ünvanı S…Hayvancılık Hayvansal Ürünler ve İnş.San.Tic. Ltd.
Şti. olarak değiştirilmiş olup, karar başlığında davalı gösterilen şirketle
aynı değildir. Bu durumda mahkemece ticaret sicilinden sorulmak suretiyle bu husus araştırılmalı ve yüklenici şirketin son ünvanı belirlenmelidir. Bu belirlemeye göre, yüklenici sıfatı bulunmadığının anlaşılması halinde anılan şirket hakkında da pasif husumet ehliyeti yokluğu nedeniyle
davanın reddine karar verilmelidir.
Diğer yandan, 31.05.2007 günlü arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi
ile yapılacak inşaatın temel üstü vizesi alındıktan itibaren on sekiz ayda
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tamamlanıp teslim edilmesi kararlaştırılmıştır. Aynı sözleşmede arsa sahiplerinin de gerçekleştireceği ifade ve kabul olunmuştur. Ne var ki sözleşmede temel üstü vizenin hangi tarihe kadar alınacağı husununda belirli
bir vade kararlaştırılmış değildir. Hal böyleyken yüklenici tarafından tevhit işlemleri gerçekleştirilerek 03.06.2009 tarihinde tapuya tescili sağlanmıştır. Bu aşamadan sonra 14.12.2009 tarihinde diğer arsa sahiplerince
taşınmazdaki paylar satılmış ve sözleşmenin ifası dava dışı arsa sahiplerinin pay devri sonucu imkansız hale gelmiştir.
Anılan bu tarihe kadar arsa sahiplerinin yükleniciyi temerrüde düşürücü hiçbir ihtarı dosyakapsamında görülememiştir. Dava dışı diğer arsa
sahiplerinin tapuda pay devri yapmasından sonra, dava tarihinden önce,
davacı arsa sahibi 27.05.2010 günlü ihtarname ile sözleşmeyi feshettiğini
yükleniciye bilirmiş, yüklenici şirket de cevaben gönderdiği 14.07.2010
günlü ihtarname ile feshi kabul ettiğini bildirmiştir. Yukarıda yapılan özetten anlaşılacağı üzere, sözleşmenin sona ermesine sebebiyet veren taraf,
mahkemenin kabulünün aksine yüklenici değil, sözleşmenin arsa sahibi
tarafıdır Yüklenicinin sözleşmedeki edimlerini belirli olmayan bir vade
içinde yerine getirmemesi halinde arsa sahiplerince temerrüde düşürüldükten sonra talepte bulunulması gerekirken, böyle bir işleme girişildiği
ileri sürülüp kanıtlanamamıştır. Sonuç olarak, sözleşmenin bozulduğu ve
sona ermesinde yüklenici şirketin bir kusuru bulunmadığı anlaşılmakla
davadaki tüm taleplerin reddi yerine, yanılığılı değerlendirme ile yazılı
şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olmuştur.
Kabule göre de, davacı yanca talep edilen alacağına avans faizi istenmesine rağmen ve inşaat yapım işinin ticari bir iş olması, dolayısıyla bu
nitelikteki faizin hüküm altına alınması gerekirken yasal faize hükmedilmesi ve davacı yanca davanın ilk açılışında ve ıslahında yatırılan harcın
yargılama giderleri kapsamında davalı yükleniciden tahsili gerekirken bu
yatırılan harcın yargılama giderleri kapsamında davalı yükleniciden tahsili gerekirken bu konuda herhangi bir karar verilmemesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle taraf vekillerinin temyiz itirazlarının
kabulü ile hükmün taraflar yararına BOZULMASINA, vekilleri Yargıtay
duruşmasında hazır bulunan taraflar yararına takdir olunan 990,00 TL.
duruşma vekalet ücretinin birbirinden alınarak yek diğerine verilmesine
peşin alınan harçların istek halinde iadesine, akararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 30.09.2013
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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İNŞAAT SÖZLEŞMESİ · GECİKEN TESLİM
·
TAZMİNAT · ZAMANAŞIMI SÜRESİ
ÖZET: Gecikmeli teslimden dolayı kira kaybından
oluşan tazminat davasının zamanaşımı süresi
beş yıldır.
Y.23. HD. E.2013/4520 K.2013/6875 T.07.11.2013
Davacı vekili, müvekkili arsa sahibi ile davalı yüklenici arasında
05.04.1995 tarihinde “Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi ve
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi” imzalandığını, sözleşme uyarınca müvekkiline 8 daire ve 1 dükkan isabet ettiğini, sözleşme uyarınca 6 ay içinde inşaat ruhsatı alınması ve ruhtat tarihinden itibaren 3,5 yıl sonra da
müvekkiline ait bağımsız bölümlerin teslim edilmesi gerektiğini bu tarihin de 05.04.1999 olduğunu ancak davalının müvekkiline ait 5 daireyi
13.07.2004 tarihinde, 3 daire ve 1 dükkanı ise 19.07.2004 tarihinde teslim ettiğini, müvekkilinin ihtirazi kayıt koyarak bağımsız bölümleri teslim aldığını, müvekkilinin sözleşme uyarınca rayiç kira bedeli talep hakkı
doğduğunu ileri sürerek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere şimdilik 60.000,00 TL. nin yasal faizi ile davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir. Davacı vekili daha sonra davasını 77.873,86 TL. olarak islah etmiştir.
Davalı vekili, sözleşmenin konusunu oluşturan parsellerin iki kez imar
uygulaması gördüğünü, inşaat ruhsatlarınında iki kez tadil edildiğini, müvekkilinin 14 adet blok inşaatını tamamladığını ve yazılı belge karşılığında davacıya ait bağımsız bölümlerin teslim edildiğini, davacının talebinin
zamanaşımına uğradığını, talep edilen bedelin fahiş olduğunu savunarak,
davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi kurulu raporu ve tüm dosya içeriğine göre; davalının zamanaşımı def’inin yerinde olmadığı zira iskan belgesinin henüz alınmadığı ve kat irtifakının kurulmadığı, uyuşmazlığın davalı yüklenicinin davacı arsa sahibine teslim edilmesi gerekirken bağımsız
bölümleri geç teslim etmesinden kaynaklanan kira bedeline ilişkin alacak
davası olduğu, taraflar arasında aktedilen sözleşmeye göre sözleşme tarihinden itibaren 6 ay içinde inşaat ruhsatlarının alanması ve bu tarihten
3,5 yıl sonra ise bağımsız bölümlerin teslim edilmesi gerektiği, bu tarihin
de 05.04.1999 olduğu ancak davacının dava dilekçesinde 20.12.2000 tarihinden bağımsız bölümleri teslim aldığı 13.07.2004 tarihine kadar olan
dönem için kira bedeli talep ettiği ve alacakların muaccel olduğu tarihten
itibaren faiz talep ettiği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
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Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
Taraflar arasında imzalanan 05.04.1995 tarihli arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca işin teslim edilmesi gereken tarihin 05.04.1999
olduğu anlaşılmaktadır. Davacı arsa sahibi bağımsız bölümlerin sözleşme
hükümlerine aykırı şekilde gecikmeli olarak 13.07.2004 tarihinde teslim
edildiğini ileri sürerek 20.12.2000-13.04.2004 tarihleri arasındaki döneme ilişkin olarak kira kaybına uğradığından bahisle oluşan gecikme tazminatının tahsilini talep etmiştir. (818 sayılı BK.m.106/2)
Bilindiği üzere zamanaşımı kural olarak alacağın muaccel olduğu tarihte başlar (818 sayılı BK.m.128) Davadaki gecikme tazminatına konu
olan alacak da dönem itibariyle en son 13.07.2004 tarihinde muaccel hale
geldiğinden zamanaşımının bu tarihten itibaren başlatılması gerekir. 818
sayılı BK'nın 126/4 maddesi uyarınca ise, mevcut uyuşmazlıkta uygulanacak zamanaşımı beş yıldır. Bu durumda eldeki davanın açılma tarihi
15.12.2010 olmakla somut olayda zamanaşımı süresi dolmuş bulunmaktadır. O halde mahkemece yukarıda açıklanan nedenlerle davanın zamanaşımı nedeniyle reddi yerine yanılgılı şekilde zamanaşımının kat irtifakı
tesis tarihinde başlatılacağı gerekçesiyle hatalı değerlendirme sonucu yazılı şekilde davanın kısmen kabulünde isabet görülmemiştir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu
açık olmak üzere 07.11.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ
·
ŞEKİL KOŞULU · EK SÖZLEŞME
ÖZET: Resmi şekil koşuluna uygun olarak yapılmış olan sözleşmenin eki olan sözleşmenin de
aynı şekil koşuluna uyularak yapılması gerekir.
Y.23.HD. E.2013/5436 K.2013/6995 T.12.11.2013
Davacı vekili, taraflar arasında 21.11.2006 tarihinde arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandığını, sonrasında aynı tarihte müvekkili ile
davalı yüklenici arasında imzalanan adi yazılı ek sözleşme ile asıl sözleşmeye konu taşınmaz civarında en az 2+1 vesfında bir dairenin davalı yük-
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lenici tarafından satın alınarak, en geç 2008 Kasım ayında müvekkiline
tesliminin kararlaştırılmasına rağmen davalının ek sözleşmedeki edimini
ihtarlara rağmen yerine getirmediğini ileri sürerek, ek sözleşmeye konu
ve taahhüt edilen dairenin müvekkiline aynen teslimini, bu mümkün değilse daire bedelinin ve Kasım 2008 tarihinden bu yana uğranılan kira
kaybının yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, 21.11.2006 tarihinde noterde yapılan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine ek olarak hazırlanan sözleşmenin resmi geçerlilik
şartlarına uygun yapılmadığından geçersiz olduğunu, şayet ek sözleşme
geçerli sayılırsa ek sözleşme gereği müvekkilinin edimini ifa için gösterdiği dairelerin davacı tarafından kabul edilmediğini, alacaklı temerrüdü
oluştuğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma ve dosya kapsamına göre; taraflar arasında adi yazılı şekilde yapılan ek sözleşme asıl sözleşmenin tabi olduğu
zorunlu şekil koşuluna uygun olarak düzenlenmediğinden davacı yükleniciyi bağlayıcı olmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere,
delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin tüm temyiz
itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, alınması gereken harç peşin yatırıldığından yenide harç alınmasına yer olmadığına, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar
düzeltme yoluaçık olmak üzere, 12.11.2013 tarihinde oybirliğiyle karar
verildi.
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ARSA SAHİPLERİ · ASLİ MÜDAHALE
·
MÜLKİYETE İLİŞKİN UYUŞMAZLIK
ÖZET: Arsa sahiplerince eksik işlerin giderilmesi
ve gecikme tazminatı ödetilmesi istemiyle açılan
davaya harcını yatırarak asli müdahil olarak katılanın mülkiyet iddiası dikkate alınıp mülkiyete
ilişkin uyuşmazlık çözülmeden hüküm kurulması
doğru olmamıştır.
Y.23. HD. E.2013/4356 K.2013/6505 T.24.10.2013
Davacılar vekili, müvekkillerinin de hissedarı olduğu arsa üzerine bina
yapılması amacıyla davalı kooperatifle 14.02.1996 tarihli arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandığını, bu sözleşme gereğince inşaatın temel
üstü ruhsatının alındığı tarihten itibaren 36 ay içerisinde bitirilerek anahtar teslimi şeklinde teslim edilmesi gerekirken teslim edilmediğini, davalı kooperatifin Mart 2004 tarihinde dairelerin teslim edileceğini taahhüt
etmesine rağmen bu taahhüde uymadığını, dairelerde yapılmayan işler
bulunduğunu, su deposu, hidrofor ve çevre düzenlemesinde eksiklikler
bulunduğunu ileri sürerek, 113.500,00 TL.nin temerrüt faiziyle tahsiline
karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı Kooperatif vekili, davanın reddini istemiştir.
Davaya müdahale eden arsa sahiplerinden F. vekili, müvekkilinin arsa
sahiplerinden olduğunu, davacıların kendilerine ait olduğunu belirttikleri
D Blok 11 numaralı dairenin müvekkiline ait olduğunu, bu nedene dayalı
olarak da teslim aldıkları daire içerisinde müvekkilinin oğlu E.’nın oturduğunu ileri sürerek, D Blok 11 numaralı dairenin müvekkiline ait olması
nedeniyle bu daireye ilişkin davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
Davacılar vekili, asli müdahilin isteminin reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve dosya
kapsamına göre, taraflar arasındaki sözleşmenin eki olan vaziyet planına
göre, B Blok 3,7,11,12 C Blok, 2, D Blok 3,7,11 numaralı dairelerin davacılara, G Blok 8 ve 12 numaralı dairelerin tüm arsa sahiplerine ait olduğu, davalı kooperatifin zamanında daireleri yaparak davacılara teslim
etmediği, dairelerde eksikliklerin bulunduğu, çevre düzenlemesinin davanın açılmasından sonra yerine getirildiği, D Blok 11 numaralı dairenin
asli müdahile verildiğine dair delilin bulunmadığı, aksine bu yerin vaziyet
planına göre davacılara ait olduğu gerekçesiyle, asli müdahilin isteminin
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reddine, davacıların davasının kısmen kabulü ile kira ve eksik imalat nedeniyle belirlenen tazminatın davalı kooperatiften tahsili ile hisseleri oranında davacılara ödenmesine karar verilmiştir.
Kararı, davalı ile asli müdahiller vekilleri temyiz etmiştir.
1) Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı kooperatif ve asli müdahil vekillerinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında
kalan diğer temyiz itirazları yerinde değildir.
2) Arsa hissedarı olan davacılar ile davalı yüklenici kooperatif arasında imzalanan 14.02.1996 tarihli arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinde,
imal edilecek bağımsız bölümler taraflar arasında paylaştırılmakla beraber, arsa sahiplerine bırakılan bağımsız bölümlerin ne şekilde taksim
edileceği belirlenmiş değildir. Sözleşme eki vaziyet planında da arsa sahipleri ile yüklenici kooperatife ait bağımsız bölümler gösterilmiş ise de,
arsa sahiplerine düşen hangi bölümün hangi arsa sahibine ait olacağı işaretlenmemiştir. Mevcut davada davacı arsa sahipleri D Blok 11 numaralı
bağımsız bölümün de arasında bulunduğu toplam 10 adet bağımsız bölüm yönünden eksik işlerin giderilme bedeli ile gecikme tazminatı ödetilmesini istemiş, davaya harcını yatırarak asli müdahil olarak kabul edilen
F.ise, D Blok 11 numaralı bağımsız bölümün kendisine ait olduunun tespitini istemiştir. Şu halde D Blok 11 numaralı bağımsız bölüm açısından
mülkiyet ihtilafı ortaya çıkmış olup, bu bölüm yönünden mülkiyet ihtilafı
çözüme kavuşturulmadan, anılan bölüme ilişkin talep konusu bedellerin
hüküm altına alınması mümkün değildir.
Ne var ki, mahkemece, 25.10.2007 tarihli bilirkişi raporunda belirtilmesine rağmen, hangi bağımsız bölümün hangi arsa sahibine ait olduğu
hususu üzerinde yeterince durulamamış, asli müdahili bağlayıcı nitelikte bulunmayan, sadece davacılar arasında düzenlendiği anlaşılan taksim
sözleşmesine istinaden, bu bağımsız bölümün davacılardan M.’ya ait olduğunun kabulü ile sonuca varılması doğru olmamıştır.
Mahkemece yapılacak iş öncelikle değinilen mülkiyet ihtilafının, sözleşmenin tarafı olan diğer arsa sahipleri de davaya katılarak giderilmesi
ve buna uygun şekilde bir karar verilmesinden ibaret olup, yetersiz inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi yerinde görülmemiştir.
SONUÇ
Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalı kooperatif
ve asli müdahil vekillerinin diğer temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün,
davalı kooperatif ve asli müdahil yararına BOZULMASINA, peşin alınan
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haçların istek halinde temyiz edenlere iadesine, 990,00 TL. duruşma
vekalet ücretinin davacılardan alınarak davalı kooperatife ödenmesine,
kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık
olmak üzere 24.10.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İNŞAAT SÖZLEŞMESİ · EKSİK VE KUSURLU İŞLER
·
FAZLA YAPILAN İŞLER
ÖZET: Teslimde gecikme olduğuna göre buna
ilişkin tazminat hesaplanmalıdır.
Eksik ve kusurlu işler tespit edilmeli, iş sahibinin
bu eksiklikleri tamamladığına ilişkin iddiası değerlendirilmelidir.
Ortak yerlere yapılan fazla imalat için yüklenici
ilave bedel talep edemez.
Yüklenici kendine isabet eden daireler için de
fazla iş yapmış ise arsa sahiplerinin dairelerine
yaptığı fazla işler için ilave ücret isteyemez.
Y.23. HD. E. 2013/3829 K.2013/7006 T.12.11.2013
Davacılar vekili, müvekkillerinin murisi ile davalı yüklenici H….Ş…
arasında 12.12.1996 tarihinde anılanyüklenici ile diğer davalı arasında
ise 26.05.1998 tarihinde yapılan düzenleme şeklindeki arsa payı karşılığı
inşaat sözleşmesi uyarınca, arsa sahiplerine ait dairelerin temel üstü ruhsatı tarihinden itibaren 36 ay içinde teslimi gerekmesine rağmen aradan
geçen 13 yıla rağmen teslim edilmediğini, müvekkillerine ait dairelerdeki
eksik ve kusurlu işlerin 2009 yılında mahkemece yapılan tespitte belirlendiğini ileri sürerek, davacılara ait dairelerin sözleşmeye göre eksik ve
kusurlu imalatının davalılarca tamamlanmasına, aksi halde değerinin belirlenerek tahsiline, davacılara ait daielerin sözleşmede belirlenen sürede
teslim edilmemesi nedeniyle 14.08.2002 ile 02.07.2010 tarihleri arasındaki kira alacağı için şimdilik 30.000,00 TL.nin tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı S.S.G. Konut Yapı Kooperatifi vekili, davacılara ait dairelerin 12.04.2004 tarihinde tamamlanarak teslim edildiğini, dairelerin
12.04.2004 tariihned tamamlanarak teslim edildiğini, dairelerin uzun zamandır kullanılabilirhalde olduğunu, kat irtifakının davalıların eylemleri
nedeniyle kurulamadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
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Davalı H…Ş…davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve dosya
kapsamına göre; davacılara ait dairelerde 24.658,00 TL. eksik ve kusurlu iş bulunduğu, yüklenicinin ise 26.608,00 TL. fazla imalat yaptığı, davacılara ait dairelerin süresined teslim edilmemesi nedeniyle davacıların
17.400,00 TL. kira alacağı bulunduğu, anılan kalemlerin mahsubu sonucu davacının 14.506,00 TL. alacağı bulunduğu gerekçesiyle, anılan miktarın faiziyle birlikte davalılardan tahsiline, fazlaya ilişkin istemin reddine
karar verilmiştir.
Kararı, davacılar vekili temyiz etmiştir.
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere,
delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacılar vekilinin aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde
görülmemiştir.
2-Taraflar arasındaki 12.12.1996 tarihli arsa payı karşılığı inşaat
sözleşmesinde inşaatın, temel üstü ruhsatı tarihinden itibaren 36 aylık
süre içinde teslimi kararlaştırılmıştır. Davacı arsa sahipleri, yüklenicinin sözleşmede öngörülen bu hükme aykırı olarak teslimde temerrüde
düştüğünü ileri sürerek kendilerine isabet eden 7 bağımsız bölüm açısından 14.08.2002 ila dava tarihi arasındaki dönem içindeki oluşan gecikme tazminatının tahsilini istemişlerdir. Dosya kapsamındaki mevcut
yapı ruhsatı 14.04.1999 tarihlidir. Hükme esasalınan raporda gerekçesi
anlaşılmayacak şekilde 01.01.2003 tarihinden başlayarak 30.06.2010
tarihine kadar sadece 1 bağımsız bölüm için gecikme tazminatı hesabı
yapılmıştır. Davacı yan, inşaatı davalı yana 12.04.2004 tarihinde teslim
ettiğini ileri sürmüş ise de, 26.01.2011 tarihli dilekçede arsa sahiplerine
ait bağımsız bölüm için gecikme tazminatı hesabı yapılmıştır. Davacı yan,
inşaatı davalı yana 12.04.2004 tarihinde teslim ettiğini ileri sürmüş ise
de, 26.01.2011 tarihli dilekçede arsa sahiplerine ait bağımsız bölümlerin her birinin hangi tarihte teslim edildiğini açıklamıştır. Bunun yanında
yine, davacı yanca Mudanya 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2009/26 D. İş
sayılı dosyası ile yapılan tespit sonucu alınan 14.06.2009 tarihli bilirkişi
raporunda da, arsa sahiplerine ait bağımsız bölümler ile ortak alanlardaki eksik bırakılan işler tespit edilmiştir. Şu halde, izah edilen bilgilerden
anlaşılacağı üzere, yüklenicinin teslimde temerrüde düşürüldüğü tarihle,
arsa sahiplerine ait bağımsız bölümlerin tesliminde temerrüde düşürüldüğü tarihle, arsa sahiplerine ait bağımsız bölümlerin teslim edildiği tarih konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır. Hal böyle
olunca, tarafların ibraz ettiği deliller nazara alınarak işaret edilen ihtilafın
giderilmesi ve buna uygun gecikme tazminatı hesaplanması gerekirken
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yüklenicinin dahi 26.11.2011 tarihli dilekçesinde tüm daireler yönünden
teslimde gecikme bulunduğunu kabul etmesine rağmen tek bağımsız bölüm için hesaplama yapan bilirkişi raporuna itibar edilerek karar verilmesi doğru olmamıştır.
Bunun yanında, davadaki istek kalemlerinden biri de eksik ve kusurlu
iş bedelinin tahsili istemidir. Mahkemece yapılan keşifte belirlenen eksik
ve kusurlu işler bilirkişilerce bayındırlık birim fiyatları üzerinden hesaplanmış, sonrada yüklenicinin bir kısım fazla imalatı bulunduğu kabul edilerek bedelinin mahsubu yoluyla ulaşılan miktar hüküm altına alınmıştır.
Ne var ki, yukarıdaki bentte değinildiği üzere, davacıların yaptırdığı tespitte başka bir çok eksik ve kusurlu iş tespit edilmiş olup mahkemece bu
tespit raporuna karşı yüklenicinin diyecekleri sorulmamış, davacıların,
tespitte belirlenen eksik işlerin kendilerince tamamlandığı iddiası üzerinde durulmamıştır.
Keza, binanın önünde yapıldığı saptanan parke taşı imalatı ortak yerlere ilişkin bulunduğundan bu nitelikteki bir yere yapılan fazla imalat nedeniyle yüklenicinin bedel talep edemeyeceği gözden kaçırılarak arsa sahibinin alacağından mahsubu yoluna gidilmesi doğru olmadığı gibi, arsa
sahiplerine ait bağımsız bölümlerin salon dışındaki diğer odalarına da
laminant parke yapılması nedeniyle bu imalat kaleminin de fazla iş olarak
kabul edilerek davacı alacağından mahsubu yoluna gidilmekle beraber
yüklenicinin kendisine isabet eden bağımsız bölümlere de aynı şekilde
laminat parke imalatı gerçekleştirip gerçekleştirmediği incelenmemiştir.
Sözleşme dışı bir imalatın sadece arsa sahipleri için yapılması halinde
yüklenici lehine alacak hakkı doğuracağı da gözden kaçırılarak eksik incelemeye dayalı şekilde tesis edilen hükmün bozulması gerekmiştir.
SONUÇ
Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davacılar vekilinin
diğer temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davacılar
yararına BOZULMASINA, vekili Yargıtay duruşmasında hazır bulunan
davacılar yararına takdir olunan 990,00 TL. duruşma vekalet ücretinin
davalılardan alınarak davacılara verilmesine, peşin harcın istek halinde
iadesine, kararın tebliğinden 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık
olmak üzere, 12.11.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ
·
BORÇLUNUN İKTİSAP ETTİĞİ MALLAR
ÖZET: Alacaklı, borçlunun iktisap edip de henüz
tapu siciline tescil ettirilmeyen ayni haklarının
borçlu namına tescilini isteyebilir. (İİK.94)
Y.23. HD. E.2013/9185 K.2013/8249 T.20.12.2013
Davacı vekili, davalı şirket hakkında başlatılan icra takiplerinin kesinleştiğini, davalılar arasında imzalanan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi gereğince, inşaat tamamlandığı halde, davalı yüklenici şirketin
hak ettiği bağımsız bölümlerin tapularının, alacaklılardan mal kaçırmak
amacıyla, arsa sahipleri tarafından yükleniciye devredilmediğini ileri sürerek, İİK’nın 94/2.maddesi gereğince aldığı yetki belgelerine dayanarak,
dava konusu bağımsız bölümlerin tapu kayıtlarının iptal edilerek, davalı
şirket adına tescilini talepv e dava etmiştir.
Davalı arsa sahipleri vekili, yüklenici şirkete isabet eden üç adet bağımsız bölümün davalı arsa sahipleri tarafından satın alındığını, diğerlerinin ise satın alan 3. Kişilere devrinin yapıldığını savunarak, davanın
reddini istemiştir.
Mahkemece, tanık beyanları dikkate alınarak, davalı yüklenici şirkete
verilmesi gereken bağımsız bölümlerin muvazaalı olarak alacaklılardan
mal kaçırmak amacıyla diğer davalılara devredildiği gerekçesiyle, davanın
kabulüne karar verilmiştir.
Karar, davalılar Yıldız ve Saliha vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, İİK'nin 94/2.maddesine dayalı tapu iptal ve tescil istemine ilişkindir. Alınan madde hükmüne göre, davacı alacaklının bu davayı açabilmesi için, İcra Dairesinden alacağı yetki belgesini mahkemeye bildirmesi ve belge kapsamında da hangi taşınmaz için davayı açmaya yetkili
kılındığını yazılı bulunması gereklidir. Somut olayda davacı alacaklı takip başlattığı icra dairelerinden yetki belgeleri almış ise de, belgelerde,
yukarıda açıklandığı gibi yetki kapsamı bildirilmediğinden, söz konusu
yetkiler usulüne uygun değildir. Zira 27.09.2007 günlü sözleşmeden dolayı, yüklenicinin hakettiği bağımsız bölümlerin tescili hususunda yetki
verildiği yazılmıştır.
İİK’nın 94.maddesi uyarınca, alacaklı, borçlunun iktisap eyleyip de,
henüz tapu siciline tescil ettirilmeyen mülkiyet veya diğer ayni hakları
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borçlu namına tescilini isteyebilir. Eldeki davada, borçlunun yüklenici
sıfatıyla arsa sahipleri ile yaptığı 27.09.2007 günlü sözleşme gereğince
hakettiği, ancak, adına tescil ettirilmediği ileri sürülen 1,2 ve 9 numaralı bağımsız bölümlerin tescili üzerinde durulmuştur. Yüklenicinin, bu
bölümleri hakedip etmediğinin de sözü edilen arsa payı karşılığı inşaat
sözleşmesi hükümlerine göre değerlendirileceği tabiidir. Nitekim, sözleşmede yapı kullanma izin belgesinin alınması yükümlülüğü, davalı yüklenici şirkete verildiği gibi, iki adet bağımsız bölümün yükleniciye devri
şartı olarak da bu ruhsatın alınması öngörülmüştür. Ancak, dosya kapsamından, henüz yapı kullanma izin belgesinin alınmadığı anlaşılmaktadır.
Bu durumda, dava konusu iki adet bağımsız bölüm yönünden davanın
reddine karar vermek gerekirken, kabulü doğru olmamıştır. Bununla
birlikte, diğer bağımsız bölüm açısından ise, sözleşmede belirlenen devir
koşullarının oluşup oluşmadığı incelenip, denetlenmeksizin kabul kararı
verilmesi de hatalı olmuştur.
Öte yandan, davalı yüklenici ile sözleşme yapan iki ayrı arsa sahibi bulunduğu halde, davada bunlardan sadece Saliha’ya husumet yöneltilmiştir. Ne var ki dava konusu bağımsız bölümler, sözleşme gereği, arsa sahiplerinin teminatı niteliğinde olabilecek bölümlerdendir. Sözleşmedeki
diğer paydaş Eyüp, payını davalı Yıldız’a tapuda satmış ise de Yargıtay’ın
yerleşmiş içtihatlarına göre, tapudaki satış işlemi, sözleşmedeki hakların
da temliki anlamına gelmemektedir. Şu halde, mahkemece, davacı yana
süre verilerek, Eyüp aleyhine dava açmasının sağlanması, açtığında eldeki dava ile birleştirilip, yargılamaya devamla hüküm tesisi yoluna gidilmesi gerekirken bu hususun da nazara alınmaması usul ve yasaya aykırı
olmuştur.
Açıklanan nedenlerle mahkeme kararının bozulması gerekmiştir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalılar Y.ve S. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının BOZULMASINA, peşin alınan
harcın istek halinde temyiz edenlere iadesine, 990,00 TL. duruşma vekalet ücretinin davacıdan alınarak, davalılar Yıldız ve Saliha’ya ödenmesine,
kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık
olmak üzere, 20.12.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ · ŞEKİL KOŞULU
ÖZET: Karma nitelikli sözleşme olan ve taşınmaz
mülkiyeti devri borcunu doğuran kat karşılığı inşaat sözleşmesinin Noterde yapılması gerekir.
Ancak, tapuda devir yapılmış veya eserin tamamına yakın kısmı yapılmış ise, şekle aykırılık iddiasının ileri sürülmesi hakkın kötüye kullanılması
anlamına gelecektir.
Y.23. HD. E.2013/5641 K.2014/557 T.30.01.2014
Davacı vekili, mvekkili kooperatifin 1996 yılında kurulduğunu ve yaklaşık 100 üyesinin olduğunu, dava dışı üyelerin şimdiye kadar 140.000,00
TL. aidat ödediklerini, kooperatif kurucu ortakları dava dışı Nedim ve
Muhammet’in kendilerine menfaat temin etme amacı ile davalı arsa sahipleri ilea di yazılı şekilde kat karşılığı İnşaat Sözleşmesi imzaladıklarını,
bu kişilerin asıl amaçlarını ortağı ve yetkilisi oldukları dava dışı O…A.Ş.
isimli yapımcı firmaya menfaat sağlamak olduğunu, müvekkili kooperatifin o dönemdeki yönetim kurulu başkanı N. ile dava dışı M.’in yaptığı
sözleşmenin Kooperatifler Kanunu’na aykırı iş yapmaktan Konya 2. Asliye
Ceza Mahkemesince mahkum edildiklerini, haklarında zimmet, dolandırcılık ve görevi kötüye kullanma suçundan dava açılıp, mahkumiyet kararı
verildiğini, sözleşmenin resmi şekil şartlarına uyulmadan yapıldığı için
BK'nın 213 MK.nın 706, Tapu Kanununun 26. Ve Noterlik Kanunu’nun
60.maddeleri uyarınca geçersiz olduğunu, sözleşme yapılması hususunda
bir genel kurul kararı bulunmadığını, sözleşmede müvekkilini zarara sokacak hükümlere yer verildiğini, davalıların sebepsiz zenginleştiğini, fahiş
oranda cezai şartlar kabul edildiğini, sözleşmede gabin durumu bulunduğunu ileri sürerek, sözleşmenin butlanla geçersizliğinin tespiti ile yeniden
kurulmasını talep ve dava etmiştir.
Davalılar vekili, davanın haksız ve kötüniyetli açıldığını, müvekkilleri tarafından davacı kooperatif aleyhine sözleşmedeki yükümlülüklerinin
yerin getirilmemesinden dolayı takibe geçildiğini, itiraz üzerine açılan
dava sonucunda davanın kabulüne karar verildiğini, davacı kooperatifin
borçlarını ödememek için bu davayı açtığını, sözleşme uyarınca inşaatın
2001 yılında bitirilmesi gerekmesine rağmen aradan geçen 15 yıla rağmen
inşaatın bitirilemediğini, yaklaşık 8 yıl önce davacıya ihtarname keşide
edildiğini, davacının sözleşmeden sonra ilgili Belediye Başkanlığından inşaat ruhsatı alıp diğer resmi işleri de yaptığını, yeni sözleşmenin yürürlüğe girdiğini ve bu sözleşmenin geçersizliğinin söz konusu olmadığını,
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davacı kooperatif yönetiminin 2007 yılından beri görevde olup, bu zamana kadar sözleşme şartlarına itirazları olmadığını savunarak, davanın
reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, toplanan deliller ve tüm dosya içeriğine
göre; dava konusu sözleşmenin davacı kooperatifle davalılar R….F….. ve
D….arasında imzalandığı, kat karşılığı inşaat sözleşmesinin karma nitelikli sözleşme olduğu ve gayrimenkul mülkiyeti devir borcu doğurduğu
için 6098 sayılı TBKnın 237, TMK.nın 706, Noterlik Kanunu 60 ile Tapu
Kanununun 26.maddesi gereği Noterlikçe düzenleme şeklinde yapılması gerektiği, şekille ilgili kuralın emredici olduğundan mahkemece re’sen
gözönünde bulundurulması gerektiği, ancak resmi şekilde yapılmamış
olmakla birlikte arsa payı sahibi tarafından tapuda devir yapılması halinde veya eserin büyük ölçüde başka deyişle tamamına yakınının tamamlanmış ve iş sahibi tarafından kabule icbar edilebilecek düzeye getirilmiş
olması halinde şekle aykırılığın ileri sürülmesinin hakkın kötüye kullanılma niteliğinde sayıldığı, bu kapsamda dava konusu sözleşmenin davalılar R…F….ve D….nin taraf olduğu Konya 1.Asliye Ticaret Mahkemesinin
2004/484 E., 2009/507 K. sayılı ilamında da tartışılıp değerlendirildiği,
adı geçen dosyada davalı olan S.S.İ…Konut Kooperatifinin sözleşmenin
geçersizliğini savunduğu, ancak ilgili mahkemece tarafların karşılıklı
edimlerini yerine getirmeleri nedeni ile sözleşmenin geçerli olduğunun kabul edilip, bunlar hakkında Yargıtay denetiminden geçip kesinleştiği, bu
dava ile eldeki davanın tarafların aynı olup kesin delil niteliğinde olduğu
gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacı kooperatif vekili temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere,
delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA,
vekili Yargıtay duruşmasında hazır bulunan davalı yararına takdir olunan 1.100,00 TL. duruşma vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya
verilmesine, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına,
kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık
olmak üzere, 30.01.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ
·
GECİKME TAZMİNATI
ÖZET: Sözleşmede gecikme tazminatı belirlenmemiş olsa dahi en az aylık kira kadar gecikme
tazminatı istenebilecektir.
Sözleşmede maktu bir gecikme tazminatı belirlenmiş ise, bu tazminat ile aylık kiraya göre satacak olan tazminat karşılaştırılmalı ve mahrum
kalınan kira bedeli esas alınarak uygun bir tazminata hükmedilmelidir.
Y.23 HD. E 2014/5423 K 2014/6515 T.22.10.2014
Davacılar vekili, müvekkilleri ile davalı yüklenici Y.K. arasında imzalanan 20.08.1997 tarihli arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde, sözleşmelerden itibaren en geç 6 ay içerisinde inşaat ruhsatının alınacağı,
teslimin inşaat ruhsatından itibaren en geç 40 ay içerisinde gerçekleşeceği
ve teslimin gecikmesi halinde arsa sahiplerine ait olacak her bir bağımsız
bölüm için 100 Alman Markı gecikme bedeli ödeneceğinin kararlaştırıldığını, davalının sözleşmeyi 13.07.1998 tarihinde diğer davalı kooperatife
devrettiğini, aradan çok uzun zaman geçmiş olmasına rağmen henüz bağımsız bölümlerin teslim edilmediğini, sözleşmede kararlaştırılan gecikme bedelinin de zararlarını tümüyle karşılamaktan uzak oludğunu ileri
sürerek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla, geç teslim nedeniyle sözleşmede kararlaştırılan kira bedeli üzerinden 50.000,00 TL’nin sözleşme ile karşılanamayan kira kaybı için 10.000,00 TL’nin davalılardan
tahsinini talep ve dava etmiş, ıslah yoluyla, sözleşmede kararlaştırılan
bedel üzerinden kira kaybına ilişkin talebini 138.923,05 TL’ye yükseltmiştir.
Davalı Y.K. vekili, müvekkilinin, 13.07.1998 tarihinde sözleşmeyi tüm
hak ve yükümlülükleri ile birlikte diğer davalı kooperatife devrettiğini,
arsa sahiplerinin de bu devre onay verdiklerini, bu itibarla müvekkiline
husumet yöneltilemeyeceğini, öte yandan, davalı kooperatif, inşaatları bitirip teslime hazır hale getirmiş olmasına rağmen, daire seçimi konusunda anlaşmaya yanaşmadıklarından teslimin gecikmesinde arsa sahiplerinin de kusuru bulunduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.
Davalı S.S. S. Konut Yapı Kooperatif vekili, 17 Ağustos 1999 Marmara
Depremi nedeniyle inşaat süresinin uzadığını, 2006 yılı sonunda bağımsız
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bölümleri teslime hazır hale getirdiklerini, ancak arsa sahiplerinin teslimden imtina ettiğini, 20.06.2001 tarihinden 09.06.2006 tarihine kadar
65,6 aylık kira bedeli ödemeye hazır olduklarını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve dosya
kapsamına göre, taraflar arasında düzenlenen 20.08.1997 tarihli sözleşmede, inşaat süresinin ruhsattan itiaren 40 ay olduğu ve sözleşmeden
itibaren 6 ay içerisinde ruhsat alınmaz ise sürenin kendiliğinden işlemeye
başlayacağının kararlaştırıldığı, bu durumda, 10 gün deprem nedeniyle
oluşan gecikme de dikkate alındığında, teslimin en geç 30.06.2001 tarihinde gerçekleşmedi gerektiği ancak dava tarihi itibariyle teslimin henüz gerçekleşmediği, sözleşmede 100 Alman Markı maktu kira bedeli
belirlendiği gerekçesiyle, kira tazminatına ilişkin davanın kabulü ile davacı N.K. ve A.Ş. için 46.307,68’er TL’nin diğer davalılar için 9.261,53’er
TL’nin davalılardan tahsiline, sözleşme ile karşılanmayan kira kaybına
ilişkin istemin reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacılar ve davalı kooperatif vekilleri temyiz etmiştir.
1) Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve özellikle davalı kooperatifçe, cevap dilekçesinde 20.06.2001 tarihi ile 09.09.2006
tarihleri arasındaki dönem için kira bedeli ödemeye hazır olunduğunun
savunulmuş olmasına göre davalı kooperatif vekilinin aşağıdaki bendin
kapsamı dışında kaan diğer temyiz itirazları yerinde değildir.
2) Davacılar vekilinin temyiz itirazlarına gelince;
Dava, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine dayalı gecikme taminatının tahsili istemine ilişkindir.
Taraflar arasındaki 19.08.1997 tarihli sözleşmenin 3. maddesinde inşaat süresinin ruhsattan itibaren 40 ay olduğu ve sözleşmeden itiaren
6 ay içerisinde ruhsat alınmaz ise sürenin kendiliğinden başlayacağı, İl
Bayındırlık Müdürlüğü’nün belirleyeceği süreler ile mücbir sebeplerin bu
sürelere ekleneceği, 13. maddesinde de, yüklenicinin bağımsız bölümleri
zamanında teslim etmemesi halinde her bir bağımsız bölüm için arsa sahiplerine aylık 100 DM kira bedeli ödeyeceği kararlaştırılmıştır. Bu tazminat, dava tarihinde yürürlükte olan 818 Sayılı BK’nın 106/II. maddesinde
(TBK 125/1.) ifadesini bulan gecikme tazminatı olup maktu olarak karlaştırılmıştır. Davacı taraf, sözleşme ile bekirlenen DM cinsinden maktu gecikme tazminatı yanında, gecikme nedeniyle sözleşmede belirlenen bedel
ile karşılanmayan zararları içinde rayiç kira bedelleri üzerinden gecikme
tazminatı talep etmektedir.
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Arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmeleri karşılıklı taahhütleri
ihtiva eden, iki tarafa da borç yükleyen eser yapımı ile satış vaadinden
oluşan karma bir sözleşmedir. Bu sözleşmelerde yüklenicinin asli edimi
finansmanı kendisi tarafından sağlanarak arsa sahibinin arsası üzerinde
sözleşme ve ekleri daktikli projesi, ruhsatı ve imara uygun olmak üzere
inşaat yapıp teslim etmek, arsa sahibinin orcu da bedel olarak kararlaştırılan bağımsız bölüm-bölümler ya da arsa payının mülkiyetini yükleniciye
devretmekdir.
Bütün sözleşmelerde olduğu gibi arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde de taraflar sözleşmenin kendilerine yüklediği borçları elirlenen
zaan ve biçimde ifa etmek zorundadır. Buna göre borçlunun edimini
süresinde yerine getirmemesi halinde gecikmede kusuru bulunmadığını
kanıtlamadıkça ve alacaklının seçimlik hakkını 818 Sayılı BK’nın 106/
II. maddesinde belirtildiği gibi ifayı beklemek ve gecikmeden doğan zararlarını istemek şeklinde kullanması durumunda sözleşmede kararlaştırılan gecikme tazminatından sorumludur ve aksine düzenleme yoksa
bu miktarın değiştirilmeksizin uygulanması gerekir. Arsa payı karşılığı
inşaat sözleşmelerinde yüklenicinin edimini süresinde yerine getirmemesi halinde arsa sahibinin gecikmeden doğan tazminatı talep hakkı Kanundan doğan bir haktır (818 Sayılı BK. madde 106/II). İstenebilecek gecikme
tazminatı ise gecikme sebebiyle arsa sahibinin uğradığı tüm zararlar olup
uygulamada asgari olarak gecikilen her ay için mahrum kalınan rayiç kira
geliri karşılığı bir miktar para olarak kabul edilmektedir. Sözleşmede gecikme tazminatı belirlenmemiş olsa dahi en az aylık rayiç kira seviyesinde
gecikme tazminatının istenmesi mümkündür.
Sözleşmeye konulan maktu gecikme tazminatının amaçlarından biri
de (genellikle sözleşme yapılırken tatmin edici görülen) tazminat tehdidiyle yüklenicinin edimini süresinde ifaya zorlamaktır. Gecikme tazminatı sözleşmede hiç kararlaştırılmamış olsa bile teslimde gecikme halinde
arsa sahibi en az piyasa rayiçlerine göre belirlenecek kirayı gecikme tazminatı olarak isteyebileceğinden, bu halde arsa sahibi daha iyi konumda
olacaksa şartın amacına ulaştığından söz edilemez. Gecikme süresine bakılmaksızın arsa sahibinin maktu gecikme tazminatı ile bağlı tutulması
hakkaniye uygun olmadığı gibi yüklenicinin u yöndeki savunmaları iyi niyet kuralları ile bağdaşmaz, hakkın kötüye kullanılması siteliğindedir ve
hukuk tarafından korunmaz (TMK4nın 2. maddesi).
Bu halde maktu olarak kararlaştırılan gecikme tazminatı miktarının
uzun süreli gecikmelerde dahi taraflar için bağlayıcı olacağının kabul edilmesi sözleşmeyle beklenen yarara, tazminatın konuluş amacıyla iyi niyet
kuralları ve hakkaniyete aykırı olacaktır.
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Kararlaştırılan tazminatın süresiz uygulanamayacağı bu şekilde kabul
edildikten sonra maktu tazminatın ne kadar süreyle tarafları bağlayacağı
ve bu süreden sonra miktarın hangi yönteme göre hesaplanacağı hususuna gelince, gecikilen sürenin uzunluğu, öngörülen tazminat miktarı, geçen
süre içinde gerçekleşen enflasyon, fiyat artışları, diviz fiyatları ve faiz oranlarındaki artış ve eksilikler rayiçlere göre istenebilecek miktar ile maktu
tazminatın ödenmeye devam edilmesi halinde arsa sahibinin elde edeceği
miktarlar da göz önünde tutulmak süretiyle bu hususta bilirkişi görüşünden de rararlanılarak, sözleşmedeki düzenleme ve miktarın en az 1 yıl
süreyle mutlak ağlayıcı olacağı ve maktuen belirlenen miktar ile rayiçlere
göre saptanacak miktar arasında en az bir misli fark bulunması gerektiği
de dikkate alınarak hakkaniyete uygun biçimde hakim tarafından takdir
edilmelidir. Hakim tarafından belirlenen makul süreden sonraki gecikme
tazminatı miktarının da; her bir ağımsız bölüm için taşınmazın mevkii,
konumu, ülkenin ve inşaatın yapıldığı yerin sosyo ekonomik koşulları da
göz önünde tutulmak süretiyle ve sözleşmede kararlaştırılmış gecikme
tazminatı yokmuş gibi gecikme tazminatının en az mahalli piyara rayiçlerine göre mahrum kalınan kira bedeli kadar olacağı ilkesine göre bilir
kişiye hesaplattırılması gerekir.
Bu durumda, mahkemece, arsa sahiplerinden O.Ş.’in miraşçılık belgesi istenip, yurakıda açıklanan ilkeler ve davaılar vekilinin temyiz dilekçesinde, 5. yıldan sonra rayiç değerler üzerinden kira tazminatı verilmesi
gerektiği yolundaki beyanı da gözetilerek, bilirkişi kurulundan rapor alınması ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeye
ve yanılğılı gerekçeye dayalı olarak yazılı şekilde hüküm kurulması doğru
olmamıştır.
3) Bozma nadenine ve mahkemece sözleşmede belirlenen maktu bedel
ile karşılanmayan kira kaybı isteminin reddine karar verilmiş olmasına
göre davalı kooperatif ekilinin rayiç değerlere yönelik temyiz itirazlarının
şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.
Sonuç
Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalı kooperatif
vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan
nedenlerle, davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, davacılar yararına BOZULMASINA, (3) numaralı bentte açıkanan nedenlerle, davalı kooperatif vekilinin diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harçların istek halinde ifadelerine,
kararın teliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık
olmak üzere, 22.10.2014 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.
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ARSA SAHİPLERİNİN SORUMLULUĞU
∙
ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN HAKLARI
ÖZET: Yüklenici edimini tam olarak yerine getirip
inşaatı sözleşmeye uygun şekilde bitirmedikçe
arsa sahipleri yükleniciye ait dairelerin tapularını
yükleniciye devretmeye mecbur tutulamazlar.
Bu durumda, üçüncü kişilerin İ.İ.K. 94/2. maddesindeki davayı açmaları da olanaksızdır.
Y.23 HD E 2013/8789 K 2014/1710 T.7.3.2014
Davacı vekili, davalı şirket hakkıda icra takibi başlattıklarını, davalı
yüklenici şirket ile dahili davalılar arasında arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandığını, davalı yüklenicinin inşaat4ı tamamladığını, ancak
davalı arsa sahiplerinin, hakettiği halde bağımsız bölümlerin tapusunu
yükleniciye devretmediğini ileri sürerek, İİK4nın 94/2. maddesi gereğince, davalı yüklenici şirketin hakettiği bağızsız bölümlerin tespiti ve tapu
kayıtlarının iptali ile davalı şirket adına tescilini talep ve dava etmiştir.
Davalı S., F. Y., vekili, diğer davalı yükleniciye taşınmazların ferağının
gecikme cezası borcu bulunması nedeniyle verilmediğini bildirmiş; diğer
davalılar cevap vermemiştir.
Mahkemece, bilirkişi raporu dikkate alınarak, sözleşme konusu inşaatın tamanlandığı, davalılar arasındaki gecikme cezasına ilişkin davanın
eldeki davaya etkisi olmayacağı yükleniciye devri gereken 6 adet ağımsız
bölüm olduğu, anca 4 numaralı bağımsız bölüm için davacı vekiline icra
dairesi tarafından yetki verilmediği gerekçesiyle, eş adet bağımsız bölüm
yönünde davanın kabulüne karar verilmiştir.
1) Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici bebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmasına göre, temyiz eden
dahili davalılar vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer
temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
2) Dava, İİK’nın 94/2. maddesine dayalı tapu iptal ve tescil iştemine
ilişkindir. Davalılardan yüklenici ile diğer davalıların murisi arsa sahibi
arasında 12.03.2008 günlü arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi mevcuttur. Bu sözleşmeye göre, on adet daire ve bir adet dükkanın yükleniciye
ait olacağı, bu bağımsız bölümlerin, imalat aşamasına göre yükleniciye
ferağının yapılacağı, en son aşamada, sözleşme şartları tamamen yerine
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getirildiğinde kalan iki adet daire ve bir dükkan olmak üzere üç adet bağımsız bölümün ferağının verileceği ve yüklenicinin ön iskân iznini alacağı
düzenlenmiştir. Bu durumda, yüklenici, bu son üç adet bağımsız bölüme, ön iskân izni alındığında hak kazanacaktır. Yapılan yargılamada,
bu son üç adet bağımsız bölümün devri koşulu olan ön iskân izninin henüz alınmadığı, bunun yanında, yüklenicinin aleyhine açılan Alanya 3.
Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2010/695 esas sayılı davada, arsa sahibi
lehine gecikme tazminatına hükmedildiği ve verilen kararın kesinleştiği
anlaşılmaktadır. Şu halde, 12.03.2008 günlü sözleşme uyarınca şartları
oluşmadığından son üç adet bağımsız bölüm için tescil talebinin reddi gerekirken, tüm bağımsız bölümlerin tapu kaydının iptali ve yüklenici adına
tesciline karar verilmesi doğru olmamıştır.
Bunun yanında, davalı arsa sahiplerinin, sözleşme gereğince tüm
edimleri yerine getirmemesi ve davadan önce yüklenicinin kendilerini temürrüde düşürdüğüne dair herhangi bir delil bulunmaması karşısında
dava açılmasına neden olduklarından söz edilemeyeceğinden aleyhlerine
yargılama gideri ve vekalet ücretine hükmedilmesi de usul ve yasaya aykırı olmuştur.
Açıklanan nedenlerle kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ
Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, dahili davalılar A.,
F., Z., B. ve E., B., vekilinin diğer temyiz itirazlarının neddine, (2) numaralı bent uyarıncatemyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının temyiz eden davalılar yararına BOZULMASINA, Yargıtay duruşmasına gelen
olmadığından vekalet ücreti takdirine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde
karar düzeltme yolu açık olmak üzere 07.03.2014 tarihinde oybirliğiyle
karar verildi.
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YAPI RUHSATI İPTAL DAVASI ∙ İDARİ YARGI
∙
SAHTELİK İDDİASI
ÖZET: İdari işlem olan yapı ruhsatlarının iptal
edilmeleri için idari yargı yoluna başvurulmalıdır.
Ancak, sahtelik iddiası bulunuyor ise, bu iddianın
ve sonuçlarının değerlendirilmesi gerekecektir.
Y.23 HD E. 2014(4609 K 2014/6506 T.22.10.2014
Davcılar vekili müvekkilleri ile dava dışı İ. ve S. arasında 01.03.2000
tarihli arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi bulunduğunu, yapılan devirler
sonunda en son yüklenicinin davalı kooperatif oludğunu, 3194 sayılı İmar
Kanunu’nun 22. maddesi uyarınca yapı ruhsatı olmaya yetkili olan arsa
sahipleri yerine davalının başvurması ile yapı ruhsatı alındığını, bu ruhsatın sahte olduğunu ve hukuken yok olduğunu ileri sürerek, 26.04.2005
tarih ve 535 sayılı yapı ruhsatlarının yoklukla malül olduğunun tespitine
karar verilmesini istemiştir.
Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma ve dosya kapsamına göre, davacılardan
N. M.’ün diğer davacı A.’i 30.06.2003 tarihli vekaletname ile vekil tayin
ettiği, yine davacıların sırasıyla 19.10.2004 tarihli vekaletnamelerle dava
dışı A. ve T.’i vekil tayin ettikleri, davacıların 20.10.2006 tarihli azilname
ile Ali H. ve T.’i azlettikleri, davacıların 01.07.2003 tarihinde yapı ruhsatı talebinde bulundukları, yoklukla malül olduğunun tespiti istenen yapı
ruhsatının 26.04.2005 tarihli oludğu, ruhsatta yapı sahibi olarak davalı
kooperatifin, yüklenici olarak ise dava dışı E. Orkent İnşaat Ltd.Şti isminin yer aldığı, aynı konuya ilişkin olarak yapılan soruşturma sonucunda
takipsizlik kararı verildiği, esasen bu davanın idari yargıda görülmesi gerektiği, ne var ki, idare mahkemesine açılan davanın süre yönünden reddedildiği ve davacıların bu davayı açmakta hukuki yararlarının bulunmadığı gerekçesiyle, davanın HMK’nın8 114/1-h bendi gereğince davacıların
dava açmakta hukuki yararlarının bulunmasına dair dava şartı yokluğu
sebebiyle HKK’nın 115/2. maddesi uyarınca reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacılar vekili temyiz etmiştir.
Davacı arsa sahipleri ile yüklenici arasında 01.03.2000 tarihinde arsa
payı karşılığı inşaat sözleşmesi düzenlenmiş ise de, bilahare yüklenici tarafça bu sözleşmelerin devri sonunda en son yüklenici S. ile sözleşme
imzalanmıştır. Sözleşme konusu inşaatta yapı ruhsatı verilmesi için arsa
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sahiplerince 01.07.2003 tarihinde belediyeye başvuruda bulunulmuş, bu
müracaata istinaden düzenlenen 26.04.2005 tarihli altı adet yapı ruhsatında malik hanesinde davalı kooperatif, yüklenici hanesinde ise dava dışı
E. Orkent İnşaat Ltd. Şti. gösterilmiştir. Temyiz incelemesine konu dava
dosyasında da, davacı arsa sahiplerince yapı ruhsatlarının iptali ile sahte
olduklarının tespiti istenmiştir.
Yapı ruhsatları idari bir işlem neticesinde düzenlendiklerinden iptal
edilmeleri için mahkemenin de kabulünde olduğu üzere idari yargı yolunda dava açılması gerekmektedir. Nitekim, arsa sahiplerince bu yönde
dava açılmış, ancak süresinde yargı yoluna müracaat edilmediğinden davanın reddine karar verilmiştir. Az yukarıda değinildiği gibi, davacıların
diğer talebi ise, 26.04.2005 tarihli yapı ruhsatlarının sahte olduklarının
tespitine ilişkintir. Sahtelik iddiasında bulunulması halinde, taraflar arasında ne tür hukuki ilişkiler bulunduğu ve bu hukuki ilişkiler itibariyle
sahteliğin tespiti halinde hangi hukuki sonuçları doğurabileceği tartışılarak, somut uyuşmazlıkta davacıların böyle bir talepte bulunlarında hukuki yararlarının olup olmadığının değerlendirilmesi gerekmektedir. Ne var
ki, ahkemece bu yönde bir değerlendirilmeye gidilmeksizin, taraflara bu
hususta mevcut delilleri sunmaları ve bu deliller kapsamında ne tür bir
hukiki yararlarının bulunduğu incelenmeden, soyut olarak davacıların bu
davayı açmakta hukuki yararı olmadığı gerekçe gösterilerek davanın reddi cihetine gidilmiştir.
Şu halde, mahkemece, yukarıda açıklanan ilkeler çerçevesinde inceleme yapılarak sonucuna uygun şekilde bir karar verilmesi gerekirken,
yazılı şekilde hüküm tesisi yerinde görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacılar vekilinin temyiz itirazlarının
kobulü ile hükmün davacılar yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 1.100,00 TL duruşma vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacılara ödenmesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün
içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 22.10.2014 tarihinde
oybirliğiyle karar verildi.
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YETKİSİZ TEMSİL VERİLECEK ÜCRET • YEMİN
ÖZET: TTK m.22 doğrultusunda verilen hizmetin
rayici belirlenerek bir ücret takdirinin değerlendirilmesi gerekir.*
Y. 23. HD E. 2014/6282 K 2015/22 T.12.01.2015
Davacı vekili, 2007 yılı Elektrik Aydınlatma Makina Fuarı’na katılım
konusunda müvekkili ile davalı şirketin yetikilisi arasında sözleşme imzalandığını, davalının fuar katılım bedelini ödememesi üzerine bu alacağa
ulaşmak için başlatılan icra takibinin davalının haksız itirazı nedeniyle
durduğunu ileri sürerek, itirazın iptaline, takibin devamına ve icra inkâr
tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı vekili, X’in
davalı şirket çalışanı olmadığını, taraflar arasında sözleşme bulunmadığını savunarak davanın reddini istemiştir. Mahkemece, iddia, savunma,
benimsenen bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre; 30.05.2007 tarihli
sözleşmede dava dışının adı ve imzasının olduğu, davalının şirket kaşesinin ve imzasının ise bulunmadığı, sözleşmenin üst kısmında adı geçenin,
şirket yetkilisi olarak gösterildiği, sözleşmede davalı şirket adresi olarak
gösterien yer ile davalı şirket sicil adresinin farklı olduğu, sözleşmenin
davalı şirket adına şirket yetkilisi sıfatı ile veya vekaleten imzalanıp imzalanmadığının da sözleşmeye dercedilmemiş olduğu, SGK kaydına göre
Enerji Elk. San. Tic.Ltd.Şti. adına 15.01.2004 tarihinde 506 sayılı Kanun
kapsamına alınarak, 31.12.2010 tarihi itibarı ile faaliyetine son verildiği
e sigortalı bildiriminde bulunulmadığı, Teknik Elektrik Postası Dergisi’nden gelen cevapta WEM 15-18 Kasım 2007 Elektrik Aydınlatma Makine
Fuarı’na ilişkili olarak T. Aydınlatma San. Tic.Ltd.Şti. yetkilisi ile dergide röportaj ve haber yapılmadığının ve ayrıca sonrasında herhangi bir
tekzip olmadığının bildirildiği, Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün cevabına göre
de ortaklar ve şirket adresleri yönünden ortak bağ bulunduğunun tespit
edilemediği davalı tarafın, ödeme emrine itirazında davacı ile aralarında
hiçbir ticari ilişkinin olmadığını beyan ettiği, faturanın ne şekilde tebellüğ
edildiğinin ispatlanamadığı, davalı şirket kayıtlarında davacı yana yönelik
herhangi bir borç olarak ilişkisinin olmadığı, sözleşmede şirketin ismi ya
da unvanının geçmediği, sözleşmede adı geçen Y.’nin davalı ile ilgisinin
bulunmadığı, yetkisiz temsilcinin yaptığı sözleşmeye icaret verilidği iddiasının da gerek Teknik Elektrik Postası Dergisi cevabı, gerekse Ticaret Sicil
Memurluğu’nun cevapları ile ispatlanamadığı, davacı taraf delil listesinde
yemin deliline dayanmış olmakla davacı vekiline iddiasını ispat hakkının
hatırlatılmasına rağmen, süresi içerisinde yemin teklifinde bulunmadığı,
davaının ispat edilemediği gerekçesiyle, reddine karar verilmiştir.
* Gönderen: Av. Faruk ÖZEN
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Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerler gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı
vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları
yerinde görülmemiştir.
2- Dava, hizmet alın sözleşmesine dayalı hizmet bedelinin tahsili için
girişilen takibe vaki itirasın iptali istemine ilişkindir. Dava tarihi itibariyle
yürürlükte bulunan 6762 sayılı TTK’nın “Ücret İsteme Hakkı” başlıklı 22.
maddesi “Tacir olan veya olmayan bir kimseye, ticari işletmesiyle ilgili bir
iş veya hizmet görmüş olan tacir, münasip bir ücret isteyebilir. Bundan
başka, verdiği avanslar veya yaptığı masraflar için ödeme tarihinden itibaren faize de hak kazanır”. hükmünü içermektedir.
Dosya kapsamından davalının markası olduğu anlaşılan “Formel”
markalı ürünlerin sergilendiği bir standın Elektrokent Perpa Dergisi’nin
Kasım 2007 sayısının 166. sayfasında dava konusu fuara ya ilişkin fotoğrafta bulunduğu görülmektedir. Yine davacı tarafça dosyaya internet
adresi verilerek, çıktısı konulan röpürtajda davalı şirket (Team Aydınlatma) yönetim kurulu başkanı sıfatıyla A. isimli kişinin, Formel markalı
ürünlerle uyuşmazlığa konu fuara katıldığının belirtildiği anlaşılmıştır.
Bu durumda, mahkemece, taraflar arasında imzalandığı iddia edilen
sözleşmenin davalı şirket yetkilisi tarafından imzalanmadığı anlaşılmış
ise de davalı şirketin davacı tarafça organize edilen fuarda stand hizmeti
alması halinde TTK’nın 22. maddesi uyarınca bedelini ödemekle sorumluğu olduğu gözetilerek, anılan fotoğraftan davalı şirketin davacıdan hizmet aldığının kabulü gerektiği gibi, röportaj veren A.nın röportaj tarihinde davalı şirket yönetim kurulu başkanı, ortaklarından biri ya da çalışanı
sıfatıyla bağlantısı olduğunun belirlenmesi halinde röportajın hizmetin
verildiğine dair bir kanıt olarak ta kabulü gerekir.
Bu durumda, mahkemece emsal organizasyonlarda oluşan piyasa rayicine, verilen hizmetin nideliğine ve kapsamına uygun bir hizmet bedelinin
bilirkişi raporu ile belirlenip, hüküm altına alınması gerekirken, davacı tarafın bu yöndeki itirazları karşılanmadan, eksik incelemeye dayalı olarak,
henüz yemin deliline sıra gelmemesine rağmen davacı tarafa yemin teklif
etme hakkının hatırlatılması suretiyle sonuca ulaşılması doğru olmamıştır.
SONUÇ
Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davacı vekilin diğer temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle,
temyiz itirazlarının kabuli ile hükmün, davacı yararına BOZULMASINA,
peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15
gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 12.01.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

YARGITAY CEZA GENEL KURULU
ZORUNLU MÜDAFİİ ∙ SAVUNMA HAKKI
∙
ZORUNLU MÜDAFİİN HUZURUNDA VERİLEN HÜKMÜN
AYRICA SANIKLARA TEBLİĞİNİN GEREKİP GEREKMEDİĞİ
Özet: Kendisine zorunlu müdafi atandığından sanığın haberdar edilmediği durumlarda ise, zorunlu müdafiye yapılan tefhim ve tebliğ, kendisine
bağlanan hukuksal sonuçları doğurmaz.
YCGK E: 2011/6-235 K: 2012/110 T:20.03.2012
Nitelikli yağma suçundan sanık Talip ’in 5237 sayılı TCY’nın 149/1-a-c-h
maddesi uyarınca 12 yıl, sanık Onur’un ise aynı Yasanın 149/1-a-c-h ve
62. maddeleri uyarınca 10 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmalarına ve hak
yoksunluğuna ilişkin, Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesince 07.11.2005
gün ve 282-56 sayı ile verilen hükmün, sanıklar müdafileri tarafından
temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 6. Ceza Dairesince
03.03.2009 gün ve 6504-4302 sayı ile
“…Yağma suçunun bıçakla, birden fazla kişiyle ve konutta işlendiğinden 5237 sayılı TCY’nın 149/1-a-c-d bentleri yerine, eylemin gündüzleyin
gerçekleştirildiği gözetilmeden aynı maddenin (a)-(c)-(h) bentleriyle uygulama yapılması sonuca etkili olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.
…II- Sanıklar Talip , S.ve O. hakkındaki hükümlerin temyizine gelince:
Dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken
geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine
göre, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
Ancak; 5237 sayılı Yasa'nın 53/3. maddesi göz ardı edilerek, 53/1.
maddesinde belirtilen haklardan, sanığın mahkûm olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına karar verilmiş
olması,
Bozmayı gerektirmiş, sanıklar T, S. ve O.savunmanlarının temyiz
itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan
nedenle bozulmasına, bozma nedeni yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi aracılığıyla CMUK’un
322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, sanık hakkında TCY’nın 53.
maddenin uygulanmasına ilişkin hüküm fıkrasına ‘53/3. maddesi göze-
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tilerek, 53/1-c maddesi uyarınca kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından ise koşullu salıverilme tarihine kadar
yoksun bırakılmasına’ cümlesinin eklenmesi suretiyle eleştiri dışında diğer yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün düzeltilerek onanmasına” karar verilmiştir.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise 17.08.2011 gün ve 232450 sayı ile;
“…Müştekilerin oğlu olan sanık T. ve onun arkadaşı olan diğer sanıkların, olay gecesinde hep birlikte sanık T.in anne ve babasının ikamet ettiği eve gizlice girerek eşyaları toplamaya başladığı sırada müdahale eden
müştekilere tehditte bulunması ve kaçmaya çalıştıkları sırada suç eşyalarıyla birlikte yakalanmaları eyleminden sonra açılan kamu davası üzerine
mahkemece yapılan 08.06.2004 tarihli tensip tutanağında çocuk sanık
O.’a zorunlu müdafii tayin edilerek duruşmanın 05.07.2004 tarihine bırakılmasına karar verildiği, bu celseye katılan tüm tutuklu sanıkların ve
bu arada sanık O. ve S.ın huzurunda sanık O. zorunlu müdafii ve sanık
S. müdafıinin savunma yaptığı, diğer iki sanık T. ve O. için ise müdafii görevlendirilmediği gibi vekaletnameli müdafıilerinin de bulunmadığı, tüm
sanıkların 11.08.2004 tarihinde tahliye edilmesinden sonra duruşmalara
katılmadıkları ancak 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5271 sayılı Ceza
Muhakemesi Kanunun yürürlüğe girmesi üzerine sanıkların üzerine atılı
suça kanunen öngörülen ceza miktarı 5 yıldan fazla olduğu için mahkeme
CMK’nın 150/3. maddesi uyarınca zorunlu müdafii atanmasına karar vermiş ve 21.09.2005 tarihli celsede Baro Başkanlığına yazılan müzekkere
ile sanıklar T. ve O.’a müdafii atanması talep edilmiştir. Mahkemenin bu
yazısı üzerine Balıkesir Barosu Başkanlığı 28.09.2005 tarihli cevabi yazı
ile sanıklara ayrı ayrı müdafii tayin edildiğini ve duruşmaya katılacaklarını bildirmiştir. Nitekim 07.11.2005 tarihli sanıkların hazır olmadığı
celseye katılan müdafıilerin huzurunda sanıkların mahkûmiyetine karar
verilmiş ve hüküm müdafilere tefhim edilmiştir. Müdafiiler de ayrı ayrı
08.11.2005 ve 10.11.2005 tarihlerinde süresinde hükmü temyiz etmişlerdir. Yokluklarında verilen hükmün sanıklar T.ve O.’a tebliğ edildiğine
veya sanıkların temyiz aşamasından önce bu hükmü öğrendiklerine dair
dosya içerisinde bir bilgi ve belgeye rastlanmamıştır.
Burada çözülmesi gereken ve itiraza konu edilen sorun, sanıkların
kendilerine zorunlu müdafii atandığından haberdar olup olmadıkları ve
dolayısıyla savunma haklarının kısıtlanıp kısıtlanmadığıdır. Sanıklar T.
ve O. 11.08.2004 tarihli celsede diğer sanıklarla birlikte tahliye edilmelerinden sonra duruşmalara ve bu arada hüküm duruşmasına katılmamışlardır. Mahkemece zorunlu müdafii görevlendirilmesine dair kararın
alındığı 21.09.2005 tarihli celseye ve görevlendirilen müdafilerin hazır
bulunduğu 07.11.2005 tarihli hüküm celsesine iştirak etmemişlerdir.
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Konu ile ilgili bulunan 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 150/23, 156/1-b, maddeleri ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 149/1. maddesi
birlikte incelendiğinde; tayin olunan cezanın üst sınırının 5 yıldan fazla
(15 yıl) olması sebebiyle sanıklara zorunlu müdafii atanması gerektiği ve
buna uygun olarak zorunlu müdafıinin 5271 sayılı Yasanın 156/1-b maddesi gereğince mahkemenin istemi üzerine baroca zorunlu müdafi tayin
edilmiş olduğu işlemde bir usulsüzlük bulunmamaktadır. Yine Yargıtay
Ceza Genel Kurulunun 18.03.2008-13.05.2008 tarihi ve 2008/9-7-56 esas
ve 2008/10-101-113 karar sayılı içtihatlarında da belirtildiği gibi 5271 sayılı CMK’nın 261. maddesine göre avukat, müdafiliğini veya vekilliğini üstlendiği kişilerin açık arzusuna aykırı olmamak koşuluyla kanun yollarına
başvurabilir. Mahkemenin talebi üzerine baro tarafından görevlendirilen
müdafıinin sanık aleyhine verilen hüküm için kanun yoluna başvurması savunmanın gereği olduğu gibi yasal da görevidir. Kendisine zorunlu
müdafii atandığından sanığın haberdar edilmediği durumlarda ise; zorunlu müdafie yapılmış bulunan tefhim ve tebliğ kendisine bağlanan hukuki sonuçları doğurmaz. Bu durumda, velev ki zorunlu müdafii sanığın
lehine gibi görünen bazı işlemleri yapmış olsa -örneğin temyiz dilekçesi
vermiş olsa - dahi, hükmün sanığın kendisine de tebliğ edilmesi ve kendisine yapılan tebliğ üzerine sanık tarafından temyiz dilekçesi verilmesi
halinde, temyiz davasının kabul edilmesi gerekir. Ancak olayımızda sanık Talip’in öğrenme ile temyiz mahiyetinde sayılabilecek dilekçelerinden
önce hüküm, müdafıilerin temyizi üzerine Yüksek Daire’ce onanmış bulunmaktadır. Bu sebeple; sanıklar T.ve O. yönünden müdafilerine yapılan
tefhim üzerine yapılan inceleme ile verilen Yüksek Daire onama kararının
bozulması görüşüyle sanıkların lehine itirazda bulunma zorunluluğu doğmuş bulunmaktadır” görüşüyle itiraz yasa yoluna başvurarak, Özel Daire
düzelterek onama kararının kaldırılmasına ve yerel mahkeme hükmünün
bozulmasına karar verilmesi isteminde bulunmuştur.
Yargıtay Birinci Başkanlığına gönderilen dosya, Ceza Genel Kurulunca
değerlendirilmiş ve açıklanan gerekçelerle karara bağlanmıştır.
CEZA GENEL KURULU KARARI
İtirazın kapsamına göre inceleme, sanıklar Talip ve Onur hakkında
kurulan hükümlerle sınırlı olarak yapılmıştır.
Sanıkların yağma suçundan cezalandırılmalarına karar verilen somut
olayda, Özel Daire ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı arasında oluşan ve
Ceza Genel Kurulunca çözümlenmesi gereken uyuşmazlık, atandığından
haberdar olunmayan zorunlu müdafiin huzurunda verilen hükmün ayrıca
sanıklar Talip ve Onur’a da tebliğinin gerekip gerekmediğinin belirlenmesine ilişkindir.
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İncelenen dosya içeriğine göre;
Suç tarihinde onsekiz yaşından büyük olan sanıklar T. ve O. ile haklarındaki hükümler inceleme dışı olan sanık Süleyman ve yaşı küçük sanık
O. hakkında nitelikli yağma suçundan kamu davasının açıldığı,
08.06.2004 tarihli tensip tutanağı ile çocuk sanık O.a müdafii görevlendirilmesi için yazı yazılarak duruşmanın 05.07.2004 tarihine bırakılmasına karar verildiği,
05.07.2004 tarihli ilk oturumda sanık O.un zorunlu müdafii huzurunda
ve sanık Süleyman’ın da vekaletnameli müdafii huzurunda sorgularının
yapıldığı, sanıklar Talip ve Onur’un ise müdafii istemediklerini bildirmeleri
nedeniyle müdafii hazır bulunmaksızın savunmalarının alındığı,
Tüm sanıkların 11.08.2004 tarihinde tahliye edilmelerinden sonraki
duruşmalara katılmadıkları,
5237 sayılı TCY ve 5271 sayılı CYY’nın yürürlüğe girmesinden sonra
sanıkların üzerine atılı suça öngörülen ceza miktarına göre müdafii atanması zorunlu olduğundan, yerel mahkemece 21.09.2005 tarihli oturumda CYY’nın 150/3. maddesi uyarınca sanıklar Talip ve Onur’a da müdafii
görevlendirilmesi için yazı yazıldığı,
Balıkesir Barosu Başkanlığı'nın 28.09.2005 tarihli yazısı ile sanıklara
ayrı ayrı müdafii görevlendirildiğinin bildirildiği,
07.11.2005 tarihli son oturuma katılan sanıklar müdafilerinin sanıkların beraatine karar verilmesini ve lehe olan hükümlerin uygulanmasını
istediklerini belirttikleri,
Sanıklar müdafilerinin yüzüne karşı kurulan hükmün sanık O. müdafii tarafından 08.11.2005 ve sanık T. müdafii tarafından 10.11.2005
tarihlerinde temyiz edildiği,
Sanık O. müdafiinin temyiz dilekçesinde; delillerin birbiriyle örtüşmediğini, hırsızlık ya da lehe olan başka bir suçu oluşturma ihtimalinin tartışılmadığını ve diğer indirim sebeplerinin dikkate alınmadığını belirttiği,
Sanık Talip müdafiinin de; sanığın babasının evinden kendi eşyalarını
alması dolayısıyla suçun unsurlarının oluşmadığını, daha önce işlediği
gasp suçları dolayısıyla önyargılı davranıldığını ve lehe hükümlerin uygulanması gerektiğini belirttiği,
Hükmün sanıklara tebliğ edilmediği ve sanıkların kendilerine müdafii
atandığından haberdar olmadıkları,
Temyiz incelemesi sonucunda, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının
onama istekli tebliğnamesinin gönderildiği Özel Dairece hükmün düzeltilerek onanmasına karar verildiği,
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İnfaz sürecinde sanık Talip’in, karardan haberdar olmadığını, kendisine tebligat yapılmadan aleyhine olacak şekilde onama kararı verildiğini
belirterek 14.06.2010 tarihli dilekçesi ile infazın durdurulmasını istediği,
isteminin reddedilmesi üzerine yargılamanın yenilenmesini isteminde bulunduğu, bu isteminin de reddedilmesi üzerine yasa yararına bozma yasa
yoluna başvurulması isteminde bulunduğu, bu istemi de reddedildikten
sonra, 11.04.2011 ve 30.03.2011 tarihli dilekçeleri ile CYY’nın 308. maddesi uyarınca itiraz yasa yoluna başvurulmasını istediği,
Belirtilen dilekçelerinde; “…Bana iftira atıyorlar, kızımın kalbi delikti
onun için yaptım… Onur sadece bana balkondan girmem için yardım etmiştir, balkonda benim parmak izim çıkmamıştır, Onur’un çıkmıştır…O
tarihteki telefon kayıtlarım incelensin, görüşmelerim dinlensin…” şeklinde açıklamalarda bulunduğu,
Anlaşılmaktadır.
İncelemeye konu olayda sanıkların eylemleri, suç tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan 765 sayılı TCY’nın 497/1. maddesindeki yağma suçunu
oluşturmakta olup, yaptırımı da onbeş seneden yirmi seneye kadar hapis,
5237 sayılı TCY’nda bu maddenin karşılığı olan 149/1–a-c-d maddesinde
ise on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası olarak öngörülmüştür. Buna
göre, sanıklara baroca müdafi tayin edilen 28.09.2005 tarihi itibarıyla
yürürlükte bulunan 5271 sayılı Ceza Yargılaması Yasasının 150. maddesinin 3. fıkrası uyarınca sanıklara müdafi atanması zorunludur.
5271 sayılı CYY’nın 150. maddesinin 1, 2 ve 3. fıkraları birlikte değerlendirildiğinde; gerek sanığın mahkemeden talep etmesi ile baroca görevlendirilen müdafi ile zorunlu olarak atanan müdafi arasında, gerekse
aynı Yasanın 2. maddesindeki “şüpheli veya sanığın ceza muhakemesinde
savunmasını yapan avukatı” şeklindeki tanıma bakıldığında, Ceza Yargılaması Yasası anlamında zorunlu olarak atanan veya istek üzerine görevlendirilen müdafi ile vekâletnameli müdafi arasında her hangi bir fark
bulunmamaktadır. Bununla birlikte, 5271 sayılı Yasada ve 1136 sayılı
Avukatlık Yasasında baroca atanmış müdafilikle ilgili ayrıntılı bir düzenlemeye yer verilmemiş olup, 5271 sayılı CYY’nın 150/4. maddesi ile bu
konudaki ayrıntıların çıkarılacak yönetmelikle düzenleneceği belirtilmiş,
bu bağlamda Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin
Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin
Yönetmelik 02.03.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir.
Yönetmeliğin 5. maddesinin 3. fıkrasına göre sanıklara çıkarılmış bulunan duruşma davetiyesi; “tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içerisinde
müdafii olup olmadığını bildirmesi, bildirimde bulunmadığı takdirde ba-
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rodan müdafi görevlendirmesinin isteneceği” şeklindeki açıklamayı içermelidir.
Zorunlu müdafiin atanmış ve sanığın bunu kabul etmiş ya da atamaya
karşı herhangi bir itirazda bulunmamış olduğu durumlarda vekâletnameli müdafie yapılan tefhim ve tebliğde olduğu gibi, zorunlu müdafie yapılan
tefhim ve tebliğin de kendisine bağlanan tüm hukuksal sonuçları doğuracağını kabul etmek gerekir. Başka bir deyişle, böyle bir durumda ayrıca
asile tebligat yapılmasına gerek olmayacaktır.
Anılan Yönetmelik, somut olayda mahkemenin istemi üzerine baro tarafından müdafi görevlendirme tarihi olan 28.09.2005 ile hüküm tarihi
olan 07.11.2005 tarihinden sonra 02.03.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu nedenle zorunlu müdafiin çalışma,
görevinin sona ermesi, sorumluluğunun sınırları ve sanıklarla ilişkileri
hususunda yönetmelik hükümlerinin uygulanma olanağı bulunmamaktadır.
Yönetmeliğin hüküm tarihinden sonra yürürlüğe girmiş olması nedeniyle, sanıkların; “tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde müdafileri
olup olmadığını bildirmesi, bildirimde bulunmadığı takdirde barodan
müdafi görevlendirmesinin isteneceği” açıklamasını da içeren bir davetiye
ile duruşmaya davet edilmemiş olmasının önemi yoktur.
Olaya başka bir açıdan bakıldığında;
Anayasanın 36. maddesinde yer alan; “herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı
olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir” şeklindeki
hüküm, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin, “Adil Yargılanma Hakkı”nı
düzenleyen 6. maddesinin 3. fıkrasında;
“Her sanık en azından aşağıdaki haklara sahiptir:
a) …
b) Savunmasını hazırlamak için gerekli zamana ve kolaylıklara sahip
olmak,
c) Kendi kendini savunmak veya kendi seçeceği avukatın yardımından
yararlanmak ve eğer avukat tutmak için mali olanaklardan yoksunsa ve
adaletin selameti gerektiriyorsa mahkemece görevlendirilecek bir avukatın para ödemeksizin yardımından yararlanabilmek” biçimindeki düzenleme ile birlikte değerlendirildiğinde varılması gereken sonuç; savunma
hakkının temel insan hakları arasında yer alan hak arama hürriyetinin
gereği olduğu, avukat tutma hakkının da savunma hakkından ayrı düşünülemeyeceği gerçeğidir. Bu durumda mevzuatımızda zorunlu müdafilik
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sistemini öngören yasanın amacı, kendisini savunmak için yeterli maddi
olanağı bulunmayanların bu hakkı kullanamamalarından kaynaklanabilecek olası hak kayıplarının önlenmesi, dolayısıyla savunma hakkının
etkin kullanılabilmesinin sağlanması suretiyle, adil yargılanmanın gerçekleştirilmesidir. Bunun doğal sonucu olarak, maddi olanağı bulunan
sanık nasıl ki vekâletname verdiği avukatı serbestçe tayin edebiliyorsa,
maddi olanağı olmayan sanığın da aynı şekilde avukatını serbestçe belirleyebilmesi, en azından kendisine tayin edilen avukatı değiştirme hakkının
bulunması, daha da ötesi; görülmeye başlayacak davada, kendisine bir
avukat atandığının sanığa bildirilmesi gereklidir. Kendisine bir müdafi
atandığını bilmeyen ya da müdafi atanmakla birlikte bu avukatın değiştirilmesini isteme hakkına sahip olmayan bir sanığın, bu avukatın tüm
tasarruflarından sorumlu tutulması gerektiğini veya bu avukatın yaptığı
tüm işlemleri peşinen kabul etmiş sayılacağını söylemek nasıl olanaklı
değil ise, böyle bir durumda savunma hakkının tam anlamıyla kullanılabileceğini düşünmek de olası değildir.
Şu halde kendisine zorunlu müdafi atandığının sanığa bildirilmediği ve
bu konudaki iradesine değer verilmediği ya da bu konudaki görüşünün
dosya kapsamından anlaşılamadığı durumlarda, hükmün müdafi yanında sanığın kendisine de tebliğinin adil yargılanma hakkının gereği olduğu kabul edilmelidir. Özellikle vurgulamak gerekirse, bu durum tebligat
hukuku ile değil, münhasıran vazgeçilemez ve göz ardı edilemez nitelikteki savunma hakkı ve daha geniş anlamda da adil yargılanma hakkı ile
ilgilidir. Bu nedenle çözümün tebligata ilişkin hükümler yerine, savunma
hakkına ilişkin düzenlemelerde aranması gerekir.
Kendisine zorunlu müdafi atandığının sanığa bildirildiği ve sanığın da
buna itiraz etmediği durumlarda, zorunlu müdafie yapılmış bulunan tefhim veya tebliğ işlemlerinin, aynen vekâletnameli müdafide olduğu gibi
geçerli olacağı ve gerek tefhime, gerekse tebliğe bağlı olan sürelerin işlemeye başlayacağı hususunda duraksama bulunmamaktadır. Bu durumda
Tebligat Yasasının 11. maddesi uyarınca işlem yapılması gerekeceğinden,
tebligat asile değil müdafie yapılmalıdır. Aksi halde, zorunlu müdafiliğe
yasanın arzu etmediği ölçüde simgesel bir anlam yüklenmiş olur ki, bu
kabul birçok karmaşayı da birlikte getirecektir.
Konuya bu açıklamalar ışığında bakıldığında şu sonuçlara varılmaktadır:
1- Atamanın yapıldığı tarih itibarıyla yürürlükte bulunan usul hükümlerine göre tayin edilmiş zorunlu müdafie yapılan tefhim ve tebliğ, aynen
vekâletnameli müdafie yapıldığında olduğu gibi hukuksal sonuç doğurur.
Ancak bunun ön koşulu, kendisine zorunlu müdafi atandığından sanığın
haberdar edilmiş olmasıdır.
2- Kendisine zorunlu müdafi atandığından haberdar olan sanık buna
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itiraz etmez ise, zorunlu müdafiin yapmış bulunduğu ve kendisinin de
açıkça karşı çıkmadığı tüm tasarrufların sonuçlarına katlanmak durumundadır.
3- Kendisine zorunlu müdafi atandığından sanığın haberdar edilmediği durumlarda ise, zorunlu müdafie yapılan tefhim ve tebliğ, kendisine
bağlanan hukuksal sonuçları doğurmaz.
Nitekim Ceza Genel Kurulunun 18.03.2008 gün 7–56, 24.11.2009 gün
164–275 ve 12.07.2011 gün 155–172 sayılı kararları başta olmak üzere
birçok kararı bu doğrultudadır.
Somut olay bu açıklamalar ışığında değerlendirildiğinde;
Hüküm, baroca sanıklar T. ve O.için görevlendirilen, ancak sanıkların
hiçbir oturuma birlikte katılmadıkları ve atandığından haberdar da olmadıkları müdafilerinin hazır bulunduğu oturumda tefhim edilmiş, sanıklara tebliğ edilmemiştir.
Mahkemenin istemi üzerine baroca görevlendirilen müdafie yapılan
tefhim, kendisine müdafi atandığından haberi olmayan sanıklar açısından hukuksal bir sonuç doğurmayacaktır. Sanık T.infaz sürecinde hükümden haberdar olarak 14.06.2010 tarihli temyiz niteliğinde bir dilekçe
sunmuştur. Sanık Onur ’un ise hükümden haberdar olup olmadığı ya da
müdafii tarafından açılan temyiz davasına muvafakat edip etmediği bilinememektedir.
Bu itibarla, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının kabulüne, Özel
Daire düzelterek onama kararının sanıklar Onur ve Talip yönünden kaldırılmasına, hükmün sanık Onur’a tebliği ile sanığın temyize muvafakat
etmesi halinde inceleme yapılabilmesi için ve sanık Talip’in 14.06.2010
tarihli dilekçesi temyiz mahiyetinde kabul edilerek inceleme yapılmak
üzere dosyanın Özel Daireye gönderilmesine karar verilmelidir.
SONUÇ:
Açıklanan nedenlerle;
1- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının KABULÜNE,
2- Yargıtay 6. Ceza Dairesinin 03.03.2009 gün ve 6504-4302 sayılı düzelterek onama kararının sanıklar Talip ve Onur yönünden KALDIRILMASINA,
3- Balıkesir Ağır Ceza Mahkemesinin 07.11.2005 gün ve 282-56 sayılı hükmünün sanık Onur’a tebliği ile sanığın temyize muvafakat etmesi
halinde inceleme yapılabilmesi için ve sanık Talip ‘in 14.06.2010 tarihli dilekçesi temyiz mahiyetinde kabul edilerek inceleme yapılmak üzere
dosyanın Yargıtay 6. Ceza Dairesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 20.03.2012 günü yapılan müzakerede oybirliğiyle karar verildi.
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KAMU DAVASINA KATILMA · KATILMA USULÜ
Özet: Davaya katılma hakkının kullanılması için
dilekçe ile başvurma yönteminin yanı sıra sözlü
olarak yapılan istemin duruşma tutanağına geçirilmesi de yeterli görülmüş, hatta şikayetçi olduğunu bildiren kişiye mahkemelerce, davaya katılmak isteyip istemediğinin sorulması hususunda
zorunluluk getirilmiştir. Bu zorunluluk karşısında
duruşmaya katılan mağdur ve şikayetçiye öncelikle CMK’nın 234. maddesinde yazılı bulunan
haklarının anlatılması ve bu durumun duruşma
tutanağına yazılması gerekmektedir.
YCGK 2012/1-1568 , K: 2013/141, T: 16.04.2013
Kasten öldürme suçuna teşebbüsten sanık Sedir ‘in 5237 sayılı TCK’nın
25/1. maddesi uyarınca beraatine ilişkin, Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 03.11.2009 gün ve 177-321 sayılı hükmün, müşteki vekili
tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesince 18.04.2012 gün ve 4543-3040 sayı ile;
“...3-Temyiz kapsamına göre, mağdur-sanık Muhammed hakkında
mağdur Sedir’e karşı öldürmeye teşebbüs ve 6136 sayılı Yasaya aykırılık
suçlarından kurulan mahkumiyet hükümleri ile, sanık Sedir hakkında
mağdurlar Muhammed ve Osman’a karşı öldürmeye teşebbüs suçundan
kurulan beraat ve 6136 sayılı Yasaya aykırılık suçundan kurulan mahkumiyet hükümlerinin incelenmesinde;
Sanık Sedir’den şikayetçi olduğunu belirten ve kararı da vekili aracılığı ile şikayetçi sıfatıyla temyiz eden mağdur Muhammed ‘e 5271 sayılı
CMK’nın 234. maddesi uyarınca yasal hakları hatırlatılarak davaya katılmak isteyip istemediğinin sorulması, davaya katılmak istediği takdirde
ise 5271 sayılı CMK’nın 237 ve 238. maddeleri uyarınca bu konuda olumlu veya olumsuz bir karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
Usule aykırı olup mağdur sanık Muhammed müdafii ile sanık Sedir
müdafiinin ve Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde
görüldüğünden, sair cihetleri incelenmeksizin sanık Sedir hakkında mağdur Muhammed ‘i kasten öldürmeye teşebbüs suçundan kurulan hükmün bu nedenle diğer hükümlerin ise bağlantı nedeniyle tebliğnamedeki
düşünceye aykırı olarak CMUK'un 321. maddesi gereğince bozulmasına”

Yargıtay Kararları

501

karar verilmiştir.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise 02.07.2012 gün ve 153926 sayı
ile;
“...Mağdur sanık Muhammet C. Savcısı tarafından alınan 24.04.2009
tarihli ifadesinde ‘olay nedeniyle ben de mağdur olduğumdan şikayetçiyim’ şeklinde beyanda bulunmuş, yargılama sonucunda verilen hüküm
vekili tarafından müşteki sanık sıfatıyla temyiz edilmiş ve dilekçe içeriğinde ‘iş bu kararı hem sanık sıfatıyla aldığımız ceza yönünden hem de
müşteki mağdur olarak aleyhimize verilen tüm kararlardan dolayı esas
ve usûle yönelik tüm nedenlerle birlikte temyiz edeceğimizi’ şeklindeki
gerekçeyle 06.11.2009 tarihinde yasal süresinde temyiz edilmiştir.
Mağdur sanığın beyanı ve vekilinin temyiz dilekçesi içeriği kamu davasına katılma isteği-iradesi olduğunu açık olarak göstermektedir,
Bu nedenlerle hükmün, katılma talebi konusunda olumlu-olumsuz bir
karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle bozulmasına karar verilmesinin yerinde olmadığı” görüşüyle itiraz kanun yoluna başvurarak, bozma kararının kaldırılmasına, katılma talebi hususunda karar verilmesi ve esasa
ilişkin temyiz incelemesi yapılmak üzere dosyanın Özel Daireye gönderilmesine karar verilmesi isteminde bulunmuştur.
CMK’nın 308. maddesi uyarınca inceleme yapan Yargıtay 1. Ceza Dairesince 12.12.2012 gün ve 4378-9368 sayı ile, itiraz nedenlerinin yerinde
görülmediğinden bahisle, Yargıtay Birinci Başkanlığına gönderilen dosya,
Ceza Genel Kurulunca değerlendirilmiş ve açıklanan gerekçelerle karara
bağlanmıştır.
CEZA GENEL KURULU KARARI
İtirazın kapsamına göre inceleme, sanık Sedir ‘in müşteki sanık Muhammed ‘i kasten öldürme suçuna teşebbüsten kurulan hükümle sınırlı
olarak yapılmıştır.
Ceza Genel Kurulunca çözümlenmesi gereken uyuşmazlık; sanık Sedir
hakkında müşteki sanık Muhammed ‘i kasten öldürme suçuna teşebbüsten kurulan hükmün Özel Dairece, “davaya katılmak isteyip istemediğinin sorulması, davaya katılmak istediği takdirde ise 5271 sayılı CMK.
nun 237 ve 238. maddeleri uyarınca bu konuda olumlu veya olumsuz
bir karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi” gerekçesiyle bozulmasının
isabetli olup olmadığının belirlenmesine ilişkindir.
İncelenen dosya içeriğinden;
Müşteki sanık Muhammed ‘in arkadaşlarıyla birlikte K.Bar isimli yere
eğlenmeye gittikleri, müşteki sanık Muhammed ‘in burada çalışan önce-
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den tanıdığı Tuğba isimli bayanla karşılaştığı, kendisiyle oturması hususunda Tuğba’yı zorladığı ancak Tuğba’nın kabul etmediği, sabaha karşı
04.00 sıralarında müşteki sanık Muhammed, maktul Aytaç ve müdahil
Osman’ın birlikte barın dışında otomobil içerisinde Tuğba’nın çıkmasını
beklemeye başladıkları, bunu öğrenen Tuğba’nın diğer müdahiller Hülya
ve Dilek ile yanlarında sanık Sedir de olduğu halde bardan çıktıkları, bunun üzerine müşteki sanık Muhammed ve yanındakilerin içinde bulunduğu otomobil ile oradan ayrıldıkları, sanık Sedir ile beraberindeki bayanların bir çorbacıya gittikleri, buradan çıkışta müşteki sanık Muhammed
‘in kullandığı otomobil ile sanık Sedir’in kullandığı aracın bir sokakta
karşılaştıkları, aralarında çıkan silahlı çatışmada maktül Aytaç’ın başından yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede vefat ettiği, müdahil Osman’ın
da boynundan giren ve omzundan çıkan mermi çekirdeği ile yaralandığı,
müşteki sanık Muhammet ile sanık Sedir’in ise yaralanmadığı,
Müşteki sanık Muhammed ‘in Cumhuriyet savcısı tarafından alınan
24.04.2009 tarihli ifadesinde; “olay nedeniyle ben de mağdur olduğumdan şikayetçiyim” dediği,
Cezaevinden gönderdiği 30.04.2009 tarihli tutuklamaya itiraz dilekçesinde; “burada mağdur olan benim ama tutuklanan da. Benim de Aytaç
gibi vurularak ölmem mi lazımdı? Şahıs önce tabancasını bana çevirerek
ateş etmek istedi ama Aytaç ve Osman’ı vurdu, ben de bu şahıstan şikayetçiyim” şeklinde beyanda bulunduğu,
Düzenlenen iddianamede Muhammed ‘in “mağdur şüpheli” olarak yazıldığı,
Kovuşturma aşamasında da mahkemece mağdur sanık sıfatıyla beyanının alındığı, şikayetçi olup olmadığına dair bir beyanının bulunmadığı gibi, mahkemenin de bu konuda herhangi bir girişiminin olmadığı ve
CMK’nın 234. maddesindeki haklarını hatırlatmadığı,
Yargılama sırasında Muhammed ‘in müdafii olarak iki avukatın görev
yaptığı, Av. İsmail‘in 07.07.2009 ve 03.11.2009 tarihli celselerde; “müvekkilim olayın mağdurudur” şeklinde savunma yaptığı,
Mağdur sanık Muhammed ‘in diğer müdafii Av. Habip ‘in da 06.11.2009
tarihli süre tutum dilekçesinde; “bu kararı hem sanık sıfatıyla aldığımız
ceza yönünden hem de müşteki mağdur olarak aleyhimize verilen tüm
kararlardan dolayı esas ve usûle yönelik tüm nedenlerle birlikte temyiz
edeceğiz” ifadesini kullandığı,
Özel Dairece; “mağdur Muhammed ‘e yasal hakları hatırlatılarak davaya katılmak isteyip istemediğinin sorulması, davaya katılmak istediği
takdirde ise bu konuda olumlu veya olumsuz bir karar verilmesi gerekti-
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ğinin gözetilmemesi” isabetsizliğinden, sanık Sedir ‘in mağdur sanık Muhammed ‘e karşı eyleminden dolayı kurulan hükmün bozulmasına karar
verildiği, mağdur sanık Muhammed hakkında mağdur Sedir’e karşı kasten öldürmeye teşebbüs ve 6136 sayılı Kanuna aykırılık ile sanık Sedir
hakkında katılan Osman’a karşı kasten öldürmeye teşebbüs ve 6136 sayılı Kanuna aykırılık suçundan kurulan hükümlerin de bağlantı nedeniyle
bozulmasına karar verildiği,
Anlaşılmaktadır.
5271 sayılı CMK’nın mağdur ve şikâyetçinin haklarını düzenleyen 234.
maddesinin 1/1-b alt bendinde, mağdur ile şikayetçinin, kovuşturma evresinde; duruşmadan haberdar edilme, kamu davasına katılma, tutanak
ve belgelerden vekili aracılığı ile örnek isteme, tanıkların davetini isteme,
vekili yoksa, baro tarafından kendisine avukat atanmasını isteme, davaya
katılmış olma koşuluyla davayı sonuçlandıran kararlara karşı kanun yollarına başvurma haklarının bulunduğu hüküm altına alınmış, maddenin
son fıkrasında da, bu hakların mağdur ve şikâyetçiye anlatılıp, açıklanacağı ve bu hususun tutanağa yazılacağı belirtilmiştir.
Katılmaya ilişkin hükümlere ise CMK’nın 237 ila 243. maddelerinde
yer verilmiştir.
“Kamu Davasına Katılma” başlıklı 237. maddesinde;
“1) Mağdur, suçtan zarar gören gerçek ve tüzel kişiler ile malen sorumlu olanlar, ilk derece mahkemesindeki kovuşturma evresinin her aşamasında hüküm verilinceye kadar şikâyetçi olduklarını bildirerek kamu
davasına katılabilirler.
2) Kanun yolu muhakemesinde davaya katılma isteğinde bulunulamaz.
Ancak, ilk derece mahkemesinde ileri sürülüp reddolunan veya karara
bağlanmayan katılma istekleri, kanun yolu başvurusunda açıkça belirtilmişse incelenip karara bağlanır”,
“Katılma Usulü” başlıklı 238. maddesinde ise;
“1) Katılma, kamu davasının açılmasından sonra mahkemeye dilekçe
verilmesi veya katılma istemini içeren sözlü başvurunun duruşma tutanağına geçirilmesi suretiyle olur.
2) Duruşma sırasında şikâyeti belirten ifade üzerine, suçtan zarar görenden davaya katılmak isteyip istemediği sorulur.
3) Cumhuriyet savcısının, sanık ve varsa müdafiinin dinlenmesinden
sonra davaya katılma isteminin uygun olup olmadığına karar verilir.
4) Sulh ceza mahkemesinde açılmış olan davalarda katılma hususun-
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da Cumhuriyet savcısının görüşü alınmaz” şeklinde düzenlenlemeler yer
almaktadır.
Kanun yollarına ilişkin genel hükümlerin yer aldığı 260. maddesinde ise; “…bu Kanuna göre katılan sıfatını almış olanlar ile katılma isteği
karara bağlanmamış, reddedilmiş veya katılan sıfatını alabilecek surette
suçtan zarar görmüş bulunanlar için kanun yolları açıktır” hükmüne yer
verilmiştir.
5271 sayılı CMK’nın 237. maddesinde suçtan zarar gören gerçek ve
tüzel kişiler ile malen sorumlu olanların davaya katılabilecekleri kabul
edilmiş, ancak kanun yolu muhakemesinde bu hakkın kullanılamayacağı esası benimsenmiş, bununla birlikte istisnai olarak; “ilk derece mahkemesinde ileri sürülüp reddolunan veya karara bağlanmayan katılma
istekleri, kanun yolu başvurusunda açıkça belirtilmişse incelenip karara
bağlanır” hükmü getirilmiştir. Anılan kanunun 238. maddesi uyarınca;
davaya katılma hakkının kullanılması için dilekçe ile başvurma yönteminin yanı sıra sözlü olarak yapılan istemin duruşma tutanağına geçirilmesi
de yeterli görülmüş, hatta şikayetçi olduğunu bildiren kişiye mahkemelerce, davaya katılmak isteyip istemediğinin sorulması hususunda zorunluluk getirilmiştir. Bu zorunluluk karşısında duruşmaya katılan mağdur ve
şikayetçiye öncelikle CMK’nın 234. maddesinde yazılı bulunan haklarının
anlatılması ve bu durumun duruşma tutanağına yazılması gerekmektedir.
Bu bilgiler ışığında uyuşmazlık konusu değerlendirildiğinde;
Soruşturma aşamasında şikayetçi olduğunu beyan eden, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede “mağdur şüpheli” olarak gösterilen ve yerel mahkemece mağdur sanık sıfatıyla beyanı alınan Muhammed ‘e CMK’nın 234. maddesindeki haklarının hatırlatılması,
sanık Sedir’den şikayetçi olup olmadığı ve şikayetçi olduğunu bildirmesi
halinde ise davaya katılmak isteyip istemediğinin sorulması, sonucuna
göre katılma konusunda bir karar verilmesi gerekirken yargılamaya devamla hüküm kurulması usul ve kanuna aykırı olduğundan, yerel mahkeme hükmünün Özel Dairece; “Sanık Sedir’den şikayetçi olduğunu belirten ve kararı da vekili aracılığı ile şikayetçi sıfatıyla temyiz eden mağdur
Muhammed ‘e 5271 sayılı CMK’nın 234. maddesi uyarınca yasal hakları
hatırlatılarak davaya katılmak isteyip istemediğinin sorulması, davaya
katılmak istediği takdirde ise 5271 sayılı CMK’nın 237 ve 238. maddeleri
uyarınca bu konuda olumlu veya olumsuz bir karar verilmesi gerektiğinin
gözetilmemesi” gerekçesiyle bozulmasında bir isabetsizlik bulunmamaktadır. Zira, kovuşturma aşamasında şikayetçi olduğuna ilişkin bir beyanı
olmayan, avukatının temyiz dilekçesinde de şikayete ve davaya katılmaya
ilişkin bir açıklık bulunmayan müşteki sanığın, davaya katılması husu-
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sunda CMK’nın 237/2. maddesi uyarınca temyiz aşamasında Özel Dairece
bir karar verilmesi mümkün değildir.
Bu itibarla, Yargıtay C.Başsavcılığı itirazının reddine karar verilmelidir.
Çoğunluk görüşüne katılmayan Genel Kurul Başkanı ve sekiz Genel
Kurul Üyesi; “mağdur sanık Muhammed ‘in soruşturma aşamasında şikayetçi olduğu, yerel mahkemece mağdur sanığa haklarının hatırlatılmadığı,
şikayetçi olup olmadığının sorulmadığı ve temyiz aşamasındaki vekilinin
beyanlarının katılma istemi mahiyetinde olduğu göz önüne alınarak, bu
katılma talebi konusunda Özel Dairece karar verilmesinin isabetli bir uygulama olacağı ve yargılamanın daha fazla uzamasına engel olacağı” düşüncesiyle itirazın kabulü gerektiği yönünde karşı oy kullanmışlardır.
SONUÇ:
Açıklanan nedenlerle;
1- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının REDDİNE,
2- Dosyanın, mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 09.04.2013 günü yapılan müzakerede gerekli çoğunluk sağlanamadığından 16.04.2013 günü yapılan müzakerede oyçokluğuyla karar verildi.

ADİL YARGILANMA HAKKI ∙ MÜDAFİİ ∙ TEBLİGAT
ÖZET: Avukatın değiştirilmesini isteme hakkına sahip olmayan bir sanığın, bu avukatın tüm
tasarruflarından sorumlu tutulması gerektiğini
veya bu avukatın yaptığı tüm işlemleri peşinen
kabul etmiş sayılacağını söylemek nasıl olanaklı
değil ise, böyle bir durumda savunma hakkının
tam anlamıyla kullanılabileceğini düşünmek de
olası değildir.
YCGK. E: 2011/6-249 K: 2012/1 T: 31.01.2012
“İçtihat Metni”Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca hazırlanmıştır. İzinsiz olarak kopyalanması ve dağıtılması hukuki sorumluluk
gerektirir.
Hırsızlık suçundan sanık B.’ın 765 sayılı Türk Ceza Yasası'nın 491/ilk
ve 522. maddeleri uyarınca 1 yıl, sanık Mehmet’in ise aynı Yasanın 491/
ilk, 522, 55/3 ve 40. maddeleri uyarınca 8 ay hapis cezası ile cezalandırıl-

506

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 89 • Sayı: 3 • Yıl: 2015

malarına ve mahsuba ilişkin, Konya 2. Sulh Ceza Mahkemesince verilen
09.09.2004 gün ve 926–1085 sayılı hükmün, sanıklar müdafii tarafından
sanık Mehmet yönünden temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 7. Ceza Dairesince 25.10.2005 gün ve 1681–19381 sayı ile;
“Hükümden sonra 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5252 sayılı
Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun
12. maddesinin (b) fıkrası ile 765 sayılı Türk Ceza Kanunu bütün ek ve
değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmış olup, aynı tarihte yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 7. maddesi uyarınca lehe
olan yasa belirlenip, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu da gözetilerek
sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması” nedeniyle bozulmasına ve “bozmanın niteliğine
göre CYUY’nın 325. maddesi uyarınca sanık Bayram ’e sirayetine” karar
verilmiştir.
Konya 2. Sulh Ceza Mahkemesince 30.12.2005 gün ve 1764–2071 sayılı görevsizlik kararıyla dosyanın gönderildiği Konya 7. Asliye Ceza Mahkemesince 14.12.2006 gün ve 287–797 sayı ile;
Sanık Mehmet hakkında açılan kamu davasının, 5271 sayılı CYY’nın
253 ve 5237 sayılı TCY’nın 73. maddeleri gereğince şikâyetten vazgeçme
nedeniyle düşürülmesine, sanık Bayram ’in ise 765 sayılı TCY’nın 491/
ilk, 522, 40 ve 647 sayılı Yasanın 4. maddeleri uyarınca 240 Lira adli para
cezası ile cezalandırılmasına ve mahsuba hükmolunmuştur.
Bu hükmün de sanıklar müdafii tarafından ve yalnızca sanık Bayram
yönünden temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 6. Ceza Dairesince 27.06.2011 gün ve 8880–8786 sayı ile;
“Suçun niteliği, cezanın türü ve süresine göre; hükümden sonra yapılan değişiklikler dikkate alınarak, 5271 sayılı CMK’nın 231. maddesi uyarınca hükümlünün hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesi
zorunluluğu” nedeniyle diğer yönleri incelenmeksizin bozulmasına karar
verilmiştir.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise 26.08.2011 gün ve 25274 sayı ile;
“Sanık Bayram hakkında verilen ilk hüküm usulüne uygun tebligat yapılmaması karşısında henüz kesinleşmemiştir. Zira karar, sanık Mehmet
savunmanının temyizinin sanık Bayram hakkında olduğu kabul edilse
dahi sanığa atanan ve kendisinin haberdar olmadığı savunmanı tarafından temyiz edilmiş olmakla, Ceza Genel Kurulunun 18.03.2008 tarih ve
7–56 sayılı kararında belirtilen ‘kendisine zorunlu müdafi atandığından
sanığın haberdar edilmediği durumlarda, zorunlu müdafie yapılmış olan
tefhim ve tebliğ kendisine bağlanan hukuki sonuçları doğurmaz’ hükmü
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uyarınca henüz kesinleşmemiştir. Ceza Genel Kurulunun 18.09.2007 tarih ve 125–186 sayılı kararında da ‘lehe yasa değerlendirmesi kapsamında verilen bozma kararının, önceki hükmün kesinleşmiş olması halinde
CMK’nın 325. maddesi yönünden hukuki değerden yoksun olacağı’ belirtilmiştir. Dosya kapsamı ele alındığında Yargıtay 7. Ceza Dairesince, verilen ilk hükmün CMK’nın 325. maddesi kapsamında bozulmasına işaret
edilmesi doğru değildir.
Bu itibarla, mahkemece lehe yasa değerlendirmesi için verilen bozma
kararı sonrası sonuçlandırılan ikinci hüküm yok hükmündedir. Yargıtay’ca temyiz incelemesinin ilk hüküm hakkındaki eksikler giderildikten sonra ve buna ilişkin yapılması gerekir” görüşüyle itiraz yasa yoluna
başvurarak, Özel Daire kararının kaldırılmasına ve ilk hüküm yönünden
tebligat eksikliği giderildikten sonra temyiz incelemesi yapılmak üzere
dosyanın Özel Dairesine gönderilmesine karar verilmesi isteminde bulunmuştur.
Yargıtay Birinci Başkanlığına gönderilen dosya, Ceza Genel Kurulunca
değerlendirilmiş ve açıklanan gerekçelerle karara bağlanmıştır.
CEZA GENEL KURULU KARARI
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının kapsamına göre inceleme,
sanık Bayram hakkında kurulan hükümle sınırlı olarak yapılmıştır.
Sanığın hırsızlık suçundan mahkûmiyetine karar verilen olayda, Özel
Daire ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı arasında oluşan ve Ceza Genel
Kurulunca çözümlenmesi gereken uyuşmazlıklar;
1) Baroca görevlendirilen sanıklar müdafii Avukat Nazik’in 10.09.2004
tarihli temyizinin sanık Bayram ’ı de kapsayıp kapsamadığı,
2) Kendisine müdafi tayini zorunluluğu bulunmayan sanığa yerel mahkemece yanılgılı bir uygulama ile görevlendirilmiş bulunan müdafi huzurunda verilen hükmün kesinleşmesi için ayrıca sanığın kendisine de tebliğ edilmesinin gerekip gerekmediği, yerel mahkeme hükmünün Tebligat
Yasasının 35. maddesi uyarınca sanığa tebliğinin geçerli olup olmadığı ve
buna bağlı olarak hükmün kesinleşip kesinleşmediği,
Noktalarında toplanmaktadır.
İncelenen dosya içeriğinden;
Sanıklar B. ve M. hakkında hırsızlık suçundan soruşturma başlatıldığı, sanık B.ın 17.07.2001 günlü Cumhuriyet savcılığı ifadesi ve aynı tarihli sorgusunda, suç tarihi itibarıyla onsekiz yaşından büyük olmasına
karşın yaşının küçük olduğu gerekçesiyle baroca görevlendirilen Avukat
Mehmet’in hazır bulunduğu ve sanığın adı geçen müdafi huzurunda savunmasının alındığı,
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Sanık Bayram’ın Cumhuriyet savcılığınca ifadesinin alındığı ve tutuklanması istemiyle sevk edildiği mahkemece sorgusunun yapıldığı tarihte
yakalanamayan ve incelemeye konu olmayan sanık Mehmet hakkında ise
gıyabi tutuklama kararı verildiği,
01.08.2001 tarihinde sanıklar hakkında hırsızlık suçundan kamu davası açıldığı, yerel mahkemece 07.08.2001 günü Konya Barosu Başkanlığına yazı yazılarak sanıklara soruşturma aşamasında görev yapan Avukat
Mehmet’in müdafi olarak atanmasının istenildiği,
Konya Barosu Başkanlığınca 17.08.2001 tarihinde sanık Bayram müdafii olarak Avukat Mehmet’in görevlendirildiği,
Sanık B.’ın 06.09.2001 tarihli sorgusunun, baroca tayin olunan Avukat M.in tebligata rağmen duruşmaya gelmemesi nedeniyle adliyede hazır
bulunan ve mahkemece sanığın tutuklu olması nedeniyle resen görevlendirilerek “yaşı nedeniyle sanık müdafii olarak kabulüne” karar verilen ve
bu durumu daha sonra baroya bildirilen Avukat Şenay huzurunda yapıldığı, hakları hatırlatılan sanığın, avukatının hazır olduğunu ve savunmasını yapacağını beyan ettiği,
Konya Barosu Başkanlığınca 07.09.2001 tarihli yazı ile sanık B. müdafii olarak Avukat Mehmet görevlendirilerek kendisine 20.11.2001 günlü
duruşmanın tebliğ edildiğinin yerel mahkemeye bildirildiği,
31.10.2001 tarihli oturuma katılan ve sanıklar müdafii olduğu belirtilen, ancak ismi tutanağa geçirilmeyen avukatın, sanıklar arasında menfaat çatışması bulunduğunu, bu nedenle yeni bir müdafi atanması gerektiğini beyan ettiği,
Konya Barosunca 01.11.2001 tarihinde incelemeye konu olmayan sanık Mehmet müdafii olarak Avukat Nazik’in görevlendirildiği,
Yerel mahkemece 06.04.2004 tarihinde baroya yazı yazılarak, daha
önce görevlendirilen sanık M. müdafii Avukat N. ile sanık B.müdafii Avukat M.’in 22.04.2004 tarihli duruşmada hazır edilmelerinin istenildiği,
Konya Barosu Başkanlığınca 08.04.2004 tarihinde, sanıklar M. ve B.a
müdafi olarak Avukat Nazik’in görevlendirildiğinin ve görev yazısının da
adı geçen avukata tebliğ edildiğinin yerel mahkemeye bildirildiği,
22.04.2004 günlü duruşmada sanıklar müdafiinin hazır bulunduğunun belirtildiği, ancak isminin tutanağa geçirilmediği,
09.09.2004 tarihli hükmün “sanıklar M. müdafiinin yüzüne karşı”
açıklaması ile kurulduğu,
Bu hükmün sanık M. müdafii Avukat N. tarafından temyiz edildiği,
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temyiz dilekçesinin başında ve sonunda sanık M.’in ismine yer verildiği,
içeriğinde ise sanıkların isnat edilen suçu işlemediklerinden söz edildiği,
Sanık B.’a gerekçeli kararın ekli olduğu tebligatın yapılamaması nedeniyle hükmün, Tebligat Yasası'nın 35. maddesi uyarınca sanığın tüm
aşamalarda beyan ettiği adresine tebliğe çıkarıldığı, tebligat parçasında;
tebligatın 03.12.2004 günü anılan Yasa maddesi uyarınca yapıldığı ve en
yakın komşusuna haber verildiğinin yazıldığı,
Anılan hükmün Özel Dairece, sanık M.yönünden incelendiği ve sanık
lehine olan yasanın belirlenmesi gerektiğinden bahisle bozularak, bozmanın sanık Bayram’a de sirayet ettirilmesine karar verildiği,
Bu aşamadan sonra davaya bakan sulh ceza mahkemesince görevsizlik kararı verilerek dosyanın asliye ceza mahkemesine gönderildiği, asliye
ceza mahkemesinin istemi üzerine bu kez baroca sanıklar müdafii olarak
Avukat Güneş’in görevlendirildiği, sanık B.'ın savunmasının da adı geçen
müdafi huzurunda alındığı,
Yapılan yargılama sonucunda incelemeye konu olmayan sanık M. hakkındaki kamu davasının şikâyetten vazgeçme nedeniyle düşmesine, sanık
B.ın ise 765 sayılı TCY’nın 491/ilk, 522 ve 647 sayılı Yasanın 4. maddeleri
uyarınca sonuç olarak 240 Lira adli para cezası ile cezalandırılmasına
karar verildiği, sanıklar müdafii Avukat Güneş’in yalnızca sanık Bayram
hakkındaki mahkûmiyet hükmünü temyiz ettiği,
Özel Dairece hükmün, “5271 sayılı Yasa'nın 231. maddesi uyarınca
hükümlünün hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesi” gerektiğinden bahisle bozulmasına karar verildiği,
Anlaşılmaktadır.
Uyuşmazlık konularının sırasıyla değerlendirilmesinde yarar bulunmaktadır.
1) Baroca görevlendirilen sanıklar müdafii Avukat N’in 10.09.2004 tarihli temyizinin sanık B’Yı kapsayıp kapsamadığına ilişkin uyuşmazlığın
değerlendirilmesinde;
Konya Barosu Başkanlığınca 08.04.2004 tarihinde mahkemeye yazı
yazılarak, sanıklar M. ve B.’a müdafi olarak Avukat N.’in görevlendirildiği ve görev yazısının da adı geçen avukata tebliğ edildiği bildirilmiş,
09.09.2004 günlü oturumda hüküm; “sanıklar M. müdafiinin yüzüne
karşı” açıklaması ile kurulmuş ve bu hüküm adı geçen müdafi tarafından temyiz edilmiştir. 10.09.2004 tarihli temyiz dilekçesi incelendiğinde
temyiz dilekçesinin başında ve sonunda açıkça sanık Mehmet ’in ismine
yer verildiği, içeriğinde ise sanıkların isnat edilen suçu işlemediklerinden
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söz edildiği görülmektedir. Temyiz dilekçesinin “temyiz eden” bölümünde
yalnızca sanık M.’in ismine yer verilmiş olması, “netice–i talep” kısmında
yalnızca sanıktan bahsedilmesi ve söz konusu dilekçenin “sanık müdafii”
olarak imzalanması karşısında, anılan temyizin yalnızca sanık Mehmet
hakkında kurulan hükümle sınırlı olduğu kabul edilmelidir.
Çoğunluk görüşüne katılmayan beş Genel Kurul Üyesi; “Avukat N.’in
her iki sanık yönünden de savunma yaptığı, bu nedenle temyizin iki sanığı
da kapsadığı” görüşü ile karşı oy kullanmışlardır.
2) Kendisine müdafi tayini zorunluluğu bulunmayan sanığa yerel mahkemece yanılgılı bir uygulama ile görevlendirilmiş bulunan müdafi huzurunda verilen hükmün kesinleşmesi için ayrıca sanığın kendisine de tebliğ edilmesinin gerekip gerekmediği, yerel mahkeme hükmünün Tebligat
Yasasının 35. maddesi uyarınca sanığa tebliğinin geçerli olup olmadığı ve
buna bağlı olarak hükmün kesinleşip kesinleşmediğine ilişkin uyuşmazlığın değerlendirilmesine gelince:
İncelemeye konu olayda sanıkların, mağdurun elindeki çantayı çekip
almak şeklindeki eylemleri, 765 sayılı TCY’nın 491/ilk maddesindeki hırsızlık suçunu oluşturmakta, yaptırımı da 6 aydan 3 seneye kadar hapis;
5237 sayılı TCY’nda bu maddenin karşılığını teşkil eden 142/2–b maddesinde ise 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası olarak öngörülmektedir.
Sanıklara müdafi tayin edilen 08.04.2004 tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan 1412 sayılı CYUY’nın 138. maddesi uyarınca suç tarihi itibarıyla
onsekiz yaşından büyük olan sanık Bayram için bir müdafiin atanması
zorunluluğu bulunmamakta olup, hüküm de 5271 sayılı CYY’nın yürürlüğe girmesinden önce kurulmuştur.
5271 sayılı CYY’nın 150. maddesinin 1, 2 ve 3. fıkraları birlikte değerlendirildiğinde, gerek sanığın mahkemeden talep etmesi üzerine baroca
görevlendirilen müdafi ile zorunlu olarak atanan müdafi arasında; gerekse aynı Yasanın 2. maddesindeki tanıma bakıldığında, Ceza Yargılaması
Yasası anlamında zorunlu veya istek üzerine atanan müdafi ile vekâletnameli müdafi arasında her hangi bir fark görülmemektedir. Bununla
birlikte, 5271 sayılı Ceza Yargılaması Yasasında ve 1136 sayılı Avukatlık Yasasında baroca atanmış müdafilikle ilgili ayrıntılı bir düzenlemeye
yer verilmemiş olup, 5271 sayılı CYY’nın 150/4. madde ve fıkrası ile bu
konudaki ayrıntıların çıkarılacak yönetmelikle düzenleneceği belirtilmiş,
bu bağlamda Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin
Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin
Yönetmelik 02.03.2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir.
Anılan Yönetmeliğin 5. maddesinin 3. fıkrasına göre sanıklara çıkarılmış olan duruşma davetiyesi “tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içerisin-
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de müdafii olup olmadığını bildirmesi, bildirimde bulunmadığı takdirde
barodan müdafi görevlendirmesinin isteneceği” açıklamasını içermelidir.
Zorunlu müdafiin atanmış ve sanığın bunu kabul etmiş ya da bu atamaya karşı herhangi bir itirazda bulunmamış olduğu durumlarda; vekâletnameli müdafie yapılan tefhim ve tebliğde olduğu gibi, zorunlu müdafie
yapılan tefhim ve tebliğin de kendisine bağlanan tüm hukuksal sonuçları
doğuracağını kabul etmek gerekir. Başka bir deyişle, böyle durumlarda
ayrıca asile tebligat yapılmasına gerek olmayacaktır.
Anılan Yönetmelik, somut olayda mahkemenin istemi üzerine baro tarafından müdafi görevlendirme tarihi olan 17.08.2001 ve hüküm tarihi
olan 09.09.2004’den sonra 02.03.2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu nedenle somut olayda, zorunlu müdafiin
çalışma, görevinin sona ermesi, sorumluluğunun sınırları ve sanıkla ilişkileri konusunda bu yönetmelik hükümlerinin uygulanma olanağı bulunmamaktadır.
Olaya başka bir açıdan bakıldığında;
Anayasanın 36. maddesinde yer alan; “herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı
olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir” şeklindeki düzenlemenin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin, “Adil Yargılanma
Hakkı”nı düzenleyen 6. maddesinin 3. fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde;
“Her sanık en azından aşağıdaki haklara sahiptir:
a) …
b) Savunmasını hazırlamak için gerekli zamana ve kolaylıklara sahip
olmak,
c)Kendi kendini savunmak veya kendi seçeceği bir avukatın yardımından yararlanmak ve eğer avukat tutmak için mali olanaklardan yoksunsa ve adaletin selameti gerektiriyorsa mahkemece görevlendirilecek bir
avukatın para ödemeksizin yardımından yararlanabilmek” biçimindeki
düzenleme ile birlikte değerlendirilmesi neticesinde varılması gereken sonuç; savunma hakkının temel insan hakları arasında yer alan hak arama
hürriyetinin gereği olduğu, avukat tutma hakkının da savunma hakkından
ayrı düşünülemeyeceği gerçeğidir. Bu durumda mevzuatımızda zorunlu müdafilik sistemini öngören yasanın amacı, kendisini savunmak için
yeterli maddi olanağı bulunmayanların bu hakkı kullanamamalarından
kaynaklanabilecek olası hak kayıplarının önlenmesi dolayısıyla savunma
hakkının etkin kullanılabilmesinin sağlanması suretiyle, adil yargılanmanın gerçekleştirilmesidir. Bunun doğal sonucu olarak, parası bulunan
sanık nasıl ki vekâletname verdiği avukatı serbestçe tayin edebiliyorsa,
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parası olmayan sanığın da aynı şekilde avukatını serbestçe belirleyebilmesi, en azından kendisine tayin edilen avukatı beğenmediğinde değiştirme
hakkının bulunması, daha da ötesi, görülmeye başlayacak davada kendisine bir avukat atandığının sanığa bildirilmesi gereklidir. Kendisine bir
müdafi atandığını bilmeyen ya da müdafi atanmakla birlikte beğenmediği
takdirde bu avukatın değiştirilmesini isteme hakkına sahip olmayan bir
sanığın, bu avukatın tüm tasarruflarından sorumlu tutulması gerektiğini
veya bu avukatın yaptığı tüm işlemleri peşinen kabul etmiş sayılacağını
söylemek nasıl olanaklı değil ise, böyle bir durumda savunma hakkının
tam anlamıyla kullanılabileceğini düşünmek de olası değildir.
Şu halde kendisine zorunlu müdafi atandığının sanığa bildirilmediği ve
bu konudaki iradesine değer verilmediği ya da bu konudaki görüşünün
dosya kapsamından anlaşılamadığı durumlarda, hükmün müdafi yanında sanığın kendisine de tebliğinin adil yargılanma hakkının gereği olduğu
kabul edilmelidir. Özellikle vurgulamak gerekirse, bu durum tebligat hukuku ile değil, münhasıran vazgeçilemez ve gözardı edilemez nitelikteki
savunma hakkı ve daha geniş anlamda da adil yargılanma hakkı ile ilgilidir. Bu nedenle çözümün tebligata ilişkin hükümler yerine, savunma
hakkına ilişkin düzenlemelerde aranması gerekir.
Kendisine zorunlu müdafi atandığının sanığa bildirildiği ve sanığın
buna itirazının bulunmadığı durumlarda, zorunlu müdafie yapılmış bulunan tefhim veya tebliğ işlemlerinin, aynen vekâletnameli müdafide olduğu
gibi geçerli olacağı ve gerek tefhime, gerekse tebliğe bağlı olan sürelerin
işlemeye başlayacağı hususunda duraksama bulunmamaktadır. Bu durumda Tebligat Yasasının 11. maddesi uyarınca işlem yapılması gerekeceğinden, tebligat asile değil müdafie yapılmalıdır. Aksi halde, zorunlu
müdafiliğe yasanın arzu etmediği ölçüde simgesel bir anlam yüklenmiş
olur ki, bu kabul birçok karmaşayı da birlikte getirecektir.
Konuya bu açıklamalar ışığında bakıldığında şu sonuçlara varılmaktadır:
1- Atamanın yapıldığı tarih itibarıyla yürürlükte olan usul hükümlerine göre tayin edilmiş zorunlu müdafie yapılan tefhim ve tebliğ, aynen
vekâletnameli müdafie yapıldığında olduğu gibi hukuksal sonuç doğurur.
Ancak bunun ön şartı, kendisine zorunlu müdafi atandığından sanığın
haberdar edilmiş olmasıdır.
2- Kendisine zorunlu müdafi atandığından haberdar olan sanık buna
itiraz etmez ise, zorunlu müdafiin yapmış olduğu ve kendisinin açıkça
karşı çıkmadığı tüm tasarrufların sonuçlarına katlanmak durumundadır.
3- Kendisine zorunlu müdafi atandığından sanığın haberdar edilme-
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diği durumlarda ise, zorunlu müdafie yapılan tefhim ve tebliğ, kendisine
bağlanan hukuksal sonuçları doğurmaz.
Nitekim Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 18.03.2008 gün ve 7–56,
24.11.2009 gün ve 164–275 ile 12.07.2011 gün ve 155–172 sayılı kararları başta olmak üzere birçok kararı da bu doğrultudadır.
Bu aşamada sanık Mehmet hakkındaki lehe yasanın karşılaştırılması
zorunluluğuna işaret eden bozmanın sanık Bayram ’a sirayetinin olanaklı
olup olmadığı hususu da ele alınmalıdır.
5320 sayılı Yasanın 8. maddesi uyarınca halen yürürlükte bulunan
1412 sayılı CYUY’nın 325. maddesinde; “hüküm, cezanın tatbikinde kanuna muhalefet edilmesinden dolayı sanık lehine olarak bozulmuşsa ve
bozulan cihetlerin temyiz talebinde bulunmamış olan diğer sanıklara da
tatbiki kabil olursa bu sanıklar dahi temyiz talebinde bulunmuşçasına
hükmün bozulmasından istifade ederler” hükmüne yer verilmiş, 01 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5271 sayılı CYY’nın 306. maddesinde
de; “hüküm, sanık lehine bozulmuşsa ve bu hususların temyiz isteminde bulunmamış olan diğer sanıklara da uygulanması olanağı varsa, bu
sanıklar da temyiz isteminde bulunmuşçasına hükmün bozulmasından
yararlanırlar” şeklinde benzer bir düzenleme getirilmiştir.
Temyiz incelemesinin yapılabilmesi için kural olarak süre ve istek
koşullarının yerine getirilmesi gerekir. Sanıklardan birinin talebi diğer
sanıkların da isteği yerine geçemez. İlgililer tarafından yasa yoluna başvurulmadığı takdirde hüküm kesinleşecektir. Ancak yasa koyucu, temyiz etmeyen sanıkların, hükmü temyiz edenlerden daha ağır bir ceza ile
cezalandırılmasını önlemek, adli yanılgılara engel olmak ve adaleti sağlamak için genel kuraldan ayrılmış, temyiz isteminde bulunulmuş gibi
inceleme yapılmasında yarar görmüş ve bu amaçla “bozmanın sirayetini” kabul etmiştir. 1412 sayılı Yasanın 325. maddesi uyarınca, “cezanın
uygulanmasında kanuna aykırılık nedeniyle hüküm bozulduğu takdirde,
temyiz etmeyen sanıklar dahi temyiz isteminde bulunmuş gibi hükmün
bozulmasından yararlanacaklardır.”
1412 sayılı CYUY’nın 325. maddesine benzer şekilde düzenlenmiş bulunan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonunca, “cezanın belirlenmesinde hukuka aykırılıktan dolayı” ibaresi metinden çıkartılmak
suretiyle kabul edilen 5271 sayılı Ceza Yargılaması Yasasının 306. maddesinin uygulanma koşulları, anılan madde gerekçesinde; “mahkemece
verilen hüküm, temyiz etmeyen sanık yönünden kesinleşir ve infaz edilebilir hâle gelir. Kural bu olmakla beraber aynı mahkemece aynı hükümle
cezalandırılan sanıklar hakkında birbiriyle çelişen sonuçların doğmasının önlenmesi, adalet düşüncesiyle ve bazı koşullarda Yargıtay’ın bozma
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kararından temyiz etmeyen sanıkların da yararlandırılması uygun görülmüştür.
Bunun için;
1. Aynı mahkemece aynı kararla birden çok sanığın hükümlendirilmesi,
2. Sanıkların fiilinde 8 inci maddede tanımlanan nitelikte bağlantı bulunması,
3.Hükmün Cumhuriyet savcısı, katılan veya sanıklardan bir veya birkaçınca ve sanıkların tümünü kapsamayacak şekilde temyiz edilmiş olması,
4.Hükmün cezanın belirlenmesinde hukuka aykırılık nedeniyle sanık
yararına bozulması,
5. Bu bozmanın hükmü temyiz etmeyen veya kendileriyle ilgili temyiz
bulunmayan sanıklara da uygulanma olanağına sahip olması gerekecektir.
Suç unsurlarının oluşmaması, fiilin suç olmaması, cezanın azaltılması
veya ortadan kaldırılmasını gerektiren nedenler de cezanın belirlenmesinde hukuka aykırılıktır.
Temyiz etmeyen deyimine; temyiz yoluna hiç başvurmayan, süresinden sonra başvuran, temyiz istemi reddolunanlar dâhildir.
Yargıtay, bozma kararında, temyiz etmeyen sanıklardan hangilerinin
yararlanacağını gösterir; ancak gösterilmemiş olması yararlanmayı önlemez. Mahkeme kanun gereği olarak bu durumu gözetmek zorundadır.
Bu bozmayla temyiz yoluna başvurmayan sanıklar hakkında kesinleşen hüküm de ortadan kalkar, aynı sanıklarla ilgili olarak yeniden hüküm
kurmak gerekir” şeklinde ifade edilmiştir.
Görüldüğü gibi, 1412 sayılı CYUY’nın 325 ve 5271 sayılı CYY’nın 306.
maddesinde düzenlenen sirayet kurumunun; “aynı hükümle cezalandırılan sanıklar hakkında birbirileriyle çelişen hükümlerin verilmesinin önlenmesi ve temyiz yoluna başvurmamış bulunanlar aleyhine doğabilecek
adaletsizliklerin önlenmesi” olmak üzere başlıca iki amacı bulunmaktadır.
Lehe olan yasanın saptanmasında başvurulacak yöntem, 5252 sayılı
Yasanın “lehe olan hükümlerin uygulanmasında usul” başlıklı 9. maddesinin üçüncü fıkrasında; “lehe olan hüküm, önceki ve sonraki kanunların
ilgili tüm hükümleri olaya uygulanarak, ortaya çıkan sonuçların birbirleriyle karşılaştırılması suretiyle belirlenir” şeklinde düzenlenmiş olup, bu
hüküm uyarınca kesin yargı haline gelmiş bir hükümde uyarlama ya da
bir diğer ifadeyle değişiklik yargılaması yapılması, önceki hükümde sabit
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kabul edilen olaya her iki yasanın ilgili tüm hükümleri birbirine karıştırılmaksızın uygulanmak suretiyle ayrı ayrı sonuçlar belirlenmesini ve
bunların karşılaştırılmasını gerekli kılmaktadır.
Yasa koyucu, sonradan yürürlüğe giren yasa hükümleri uyarınca yapılacak uyarlama yargılaması ve sonuçlarını özel olarak düzenlemiş bulunduğundan, 1412 sayılı CYUY’nın 325 ve 5271 sayılı Yasanın 306. maddesi
hükmünün lehe yasanın değerlendirilmesi gerekçesiyle yapılan bozmalarda uygulanması olanağı bulunmamaktadır. Her iki yargılamanın koşulları
ve sonuçları birbirinden farklı olduğundan, haklarındaki hüküm kesinleşenlerle, yargılamaları devam edenlerin birlikte yargılanması da yasal
olarak olanaklı değildir.
5252 sayılı Yasa'nın 9. maddesindeki ilkelere uygun olarak yapılacak
uyarlama ile aynı suçun şerikleri hakkında farklı hükümlerin verilmesi ve
adaletsizliğin giderilmesi yöntemi yasa koyucu tarafından özel olarak düzenlenmiş olduğundan, hakkaniyet, adalet ve usul ekonomisi mülahazalarıyla da olsa, yasa koyucunun açık bir düzenleme ile konuyu çözüme kavuşturduğu konularda, bu iradeye aykırı bir çözüm tarzı benimsenemez.
Yasa koyucu tarafından 5252 sayılı Yasanın 9. maddesinde uyarlama
yargılaması açıkça düzenlenmemiş olsaydı, 1412 sayılı CYUY’nın 325 ve
5271 sayılı CYY’nın 306. maddeleri uyarınca hükmü temyiz etmemeleri
veya temyiz istemlerinin reddine karar verilmek suretiyle haklarındaki
hüküm kesinleşmiş bulunan hükümlülere, bozmanın sirayeti suretiyle,
aynı suçun şerikleri arasında doğabilecek çelişkiler ve olası hak kayıplarının önlenmesi benimsenebilirdi. Ancak yasa koyucu, doğabilecek tüm
olumsuzlukları giderecek tarzda yasal bir düzenleme yapmış bulunduğundan, sirayet suretiyle hükümlülerin yeniden yargılanarak haklarında
hüküm tesisine olanak bulunmamaktadır.
Nitekim Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 18.09.2007 gün ve 125–186,
26.01.2010 gün ve 260–2 ile 30.11.2010 gün ve 229–240 sayılı kararlarında da aynı sonuca ulaşılmıştır.
Somut olay bu açıklamalar ışığında değerlendirildiğinde;
Sanık B., Cumhuriyet savcılığında, tutuklanması istemiyle sevk edildiği sulh ceza mahkemesinde ve yargılama aşamasında savunmasını baroca atanan müdafii Av. M.ın huzurunda yapmıştır. Buna karşın kendisine
daha sonra müdafi olarak atanan ve hüküm tefhim edilen Avukat Nazik’in
görevlendirildiğinden haberdar edilmemiş, adı geçen müdafiin hazır bulunduğu hiç bir duruşmaya da katılmamıştır.
Mahkemenin istemi üzerine baroca görevlendirilen müdafie yapılan
tefhim, kendisine müdafi atandığından haberi olmayan sanık açısından
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hukuki bir sonuç doğurmayacağından bu hükmün sanığın kendisine tebliğ edilmesi gerekmektedir. Olayımızda ise yokluğunda kurulan hüküm
03.12.2004 tarihinde sanığın tüm aşamalarda beyan ettiği adresine Tebligat Yasasının 35. maddesi uyarınca tebliğ edilmiştir.
Bu durum karşısında sanığın, kendisine zorunlu müdafi atandığından
ve hakkındaki mahkûmiyet hükmünün varlığından haberdar olmadığından söz edilemeyeceğinden, Konya 2. Sulh Ceza Mahkemesince kurulan
09.09.2004 günlü hükmünün, sanık Bayram yönünden kesinleştiğinin
kabulü gerekmektedir.
Diğer taraftan, incelemeye konu olmayan sanık Mehmet hakkındaki
karar, 5237 sayılı Yasa hükümleri uyarınca sanığın hukuki durumunun
değerlendirilmesi amacıyla bozulmuş olup, bu bozmanın, hakkındaki hüküm temyiz edilmeksizin kesinleşmiş olan sanık Bayram’a sirayeti olanaklı değildir. Bu aşamadan sonra, Cumhuriyet savcısının, sanığın veya
varsa müdafiinin istemi üzerine veya yerel mahkemece dosya ele alınarak
uyarlama yargılaması yapılması olanağı da bulunmaktadır.
Sanıklara ilişkin yargılama ile hükümlülere ilişkin uyarlama yargılamasının usulü ve sonuçlarının birbirinden tamamen farklı olması ve
infazda doğabilecek sorunlar göz önüne alınarak hükümlü Bayram hakkında yerel mahkemece yapılan yargılama neticesinde kurulan sonraki
hüküm ve bu hükme yönelik olarak Özel Dairece verilen bozma ilamına
hukuksal sonuç bağlanamayacaktır.
Bu itibarla, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının değişik gerekçeyle kabulüne, Yargıtay 7. Ceza Dairesinin 25.10.2005 gün ve 1681–
19381 sayılı kararından “CYUY’nın 325. maddesi uyarınca bozmanın sanık Bayram sirayetine” ilişkin bölümün çıkartılmasına, hukuki değerden
yoksun bulunan ve yok hükmünde olan Konya 2. Sulh Ceza Mahkemesinin görevsizlik kararı ile Konya 7. Asliye Ceza Mahkemesinin 14.12.2006
günlü mahkûmiyet hükmü ve Yargıtay 6. Ceza Dairesinin bozma kararının sanık Bayram yönünden kaldırılmasına, sanık Bayram hakkındaki
Konya 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 09.09.2004 tarihli hükmünün infazına karar verilmelidir.
SONUÇ:
Açıklanan nedenlerle;
1- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının değişik gerekçeyle KABULÜNE,
2- Yargıtay 7. Ceza Dairesinin 25.10.2005 gün ve 1681–19381 sayılı
kararından “CYUY’nın 325. maddesi uyarınca bozmanın sanık Bayram ’e
sirayetine” ilişkin bölümün ÇIKARTILMASINA,
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3- Hukuki değerden yoksun bulunan ve yok hükmünde olan Konya 2.
Sulh Ceza Mahkemesinin 30.12.2005 gün ve 1746–2071 sayılı görevsizlik
kararı ile Konya 7. Asliye Ceza Mahkemesinin 14.12.2006 gün ve 287–
797 sayılı mahkûmiyet hükmü ve Yargıtay 6. Ceza Dairesinin 27.06.2011
gün ve 8880–8786 sayılı bozma kararının sanık Bayram yönünden KALDIRILMASINA,
4- Sanık Bayram hakkındaki Konya 2. Sulh Ceza Mahkemesinin
09.09.2004 gün ve 926–1085 sayılı hükmünün İNFAZINA,
5- Dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 31.01.2012 günü yapılan müzakerede bir nolu
uyuşmazlıklar yönünden oyçokluğu, iki nolu uyuşmazlık yönünden ise
oybirliğiyle karar verildi.

DANIŞTAY KARARLARI

DANIŞTAY 3. DAİRE KARARI
TEMİNAT GÖSTERME
ÖZET: Vergi inceleme elemanının talebi bulunmadan kendiliğinden teminat istenemez.*
D.3 Daire E. 2011/3698 K 2015/547 T.09.02.2015
İstemin Özeti
Davacı şirketin 2005 yılı işlemlerinin incelenmesi sonucu salınan vergi ve kesilen ceza ile hesaplanan gecikme faizi için teminat istenmesine
ilişkin adına tesis edilen 21.12..2010 tarih ve 58126 sayılı işlemin iptali
istemiyle dava açılmıştır. İzmir 2. Vergi Mahkemesinin 27.4.2011 gün ve
E:2010/2524, K:2011/867 sayılı kararıyla; davacı şirket adına vergi inceleme raporuna dayanılarak yapılan tarhiyatların duyurulduğu 17.12.2010
tarihli ihbarnamelerin 20.12.2010 tarihinde tebliğ edilmesinden sonra
dava konusu teminat isteme işleminin tesis edildiği, teminat, ancak vergi
incelemesinin devam ettiği durumlarda yapılan ilk hesaplamalara göre istenebilecek tarhiyatlara hazırlayıcı mahiyette ve alacağın korunmasına yönelik tedbir olup, inceleme sonuçlanıp tarhiyatlar yapıldıktan sonra teminat estenilmesine olanak bulunmadığı, öte yandan, Türkiye’de ikametgahı bulunan mükelleflerden vergi inceleme elemanının talebi bulunmadan
kendiliğinden teminat istenemeyeceği, olayda vergi inceleme elemanının
önerisi olmaksızın incelenenin sonuçlanması ve tarhiyatların tebliğinden
sonra tesis edilen teminat istenmesine ilişkin işlemde hukuka uygunluk
görülmediği gerekçesiyle işlem iptal edilmiştir. Davalı idare tarafından;
tarhiyat yapılmadan önce ve tarhiyat yapıldıktan sonra teminat estenilmesinde hukuken farklılık bulunmadığı ileri sürülerek kararın bozulması
istenmiştir.
Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.
Tetkik Hakimi: E.Y.
Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar Vergi Mahkemesi kararının bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz
isteinin reddi gerektiği düşünülmektedir.

*

Gönderen: Nazlı Gaye ALPASLAN, İzmir Barosu
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TÜRK MİLLEDİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Üçüncü Dairesince işin gereği görüşülüp düşünüldü.
Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan
Vergi Mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de, uygun görülmüş olup, temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar
sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından
temyiz isteminin reddie ve kararın ONANMASINA, 9.2.2015 gününde oyçokluğuyla karar verildi.

DANIŞTAY 9. DAİRE KARARI
ÖZET: Süresinde tebliğ edilmeye ceza tarhiyatı
zaman aşımına uğrar.*
E: 2011/2275 K: 2014/9424 T.23.12.2014
İstemin Özeti
Davacı adi ortaklık adına, takdir komisyonu kararına dayanılarak
2004/Arallık dönemi için re’sen tarh edilen katma değer vergisi ile kesilen vergi ziyaı cezasının kaldırılması istemiyle açılan davayı kısmen kabul eden, kısmen de karar verilmesine yer olmadığına karar veren İzmir
3. Vergi Mahkemesi’nin 11/11/2010 tarih ve E:2010/1054, K:2010/1451
sayılı kararın kabule ilişkin kısmının: dilekçede ileri sürüln sebeplerle
bozulması istenilmektedir.
Cevabın Özeti: Cevap verilmemiştir.
Tetkik Hakimi Ümit Alim’in Düşüncesi: Anayasa Mahkemesi’nin
15.10.2009 tarih ve E:2006/124, K:2009/146 sayılı kararıyla iptal edilen,
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu4nun 114’üncü maddesinin 2’inci fıkrasının, zaman aşımının tespitinde dikkate alınması mümkün olmadığından,
tarh zaman aşımının dolduğu 31.12.2009 tarihine kadar tebliğ edilmesi gereken cezalı vergilere ilişkin ihbarnamelerin, 24.05.2010 tarihinde
davacı adi ortaklığa tebliğ edildiği dikkate alındığında, cezalı tarhiyatın
kaldırılması yolunda verilen kararda sonucu itibarıyla hukuka aykırılık
bulunmadığı düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Dokuzuncu Dairesi’nce işin gereği görüşüldü:
Davacı adi ortaklık adına takdir komisyonu kararına dayanılarak 2004/
Aralık dönemi için re’sen tarh edilen katma değer vergisi ile kesilen vergi
ziyaı cezasının Vergi Mahkemesi’nce kaldırılan kısmı temyiz edilmiştir.
213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun takdir komisyonuna sevk tarihi ile
takdir komisyonu kararının idareye tevdi tarihi arasında geçen süre için
tarh zaman aşımının duracağına ilişkin 114’üncü maddesinin 2’nci fıkrası, Anayasa Mahkemesi’nin, 8.1.2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 15.10.2009 gün ve E:2006/124, K:2009/146 sayılı kararıyla iptal edilmiş olup, iptal hükmünün, kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasından
başlayarak altı ay sonra yürürlüğe girmesine karar verilmiştir.
Gönderen: Nazlı Gaye ALPASLAN
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Anayasa’nın 153’üncü maddesinin altıncı fıkrasında, Anayasa Mahkemesi kararlarının Resmi Gazete’de hemen yayımlanacağı ve yasama,
yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri
bağlayacağı hükme bağlanmıştır
Aynı maddenin üçüncü fıkrasında, kanun, kanun hükmünde kararname ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü’nün veya bunların hükümlerinin, iptal kararlarının Resmi Gazete’de yayımlandığı tariht yürürlükten kalkacağı, gereken hallerde, Anayasa Mahkemesi’nin, iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca kararlaştırabileceği öngörülmüşse
de; Anayasa Mahkemesi’nce bir kanunun veya kanun hükmünde kararnamenin tümünün veya belirli hükümlerinin Anayasa’ya aykırı bulunarak iptal edildiği bilinmesin rağmen idari işlemlerin Anayasa’ya aykırılığı
saptanmış olan kurallara göre tesis edilmesinin, Anayasa’nın üstünlüğü
prensibine ve Hukuk Devleti ilkesine aykırı düşeceği kabul etmek gerekir.
Bu bakımdan, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararıyla ortadan kaldırılan 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 114’üncü maddesinin 2’nci fıkrasının, zaman aşımının tespitinde uygulanamayacağı dikkate alındığında,
tarh zaman aşımının dolduğu 31.12.2009 tarihine kadar tebliğ edilmesi
gereken cezalı vergilere ilişkin ihbarnamelerin 24.5.2010 tarihinde davacı adi ortaklığa tebliğ edildiği anlaşıldığından, cezalı tarhiyatın zaman
aşımına uğradığı gerekçesiyle kaldırılması gerekirken, yazılı gerekçeyle
kaldırılması yolunda verilen kararda sonucu itibarıyla hukuka aykırılık
görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddine ve kararın yazılı gerekçe ile onanmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde kararın
düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 23/12/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYGULAMADAN DOSYALAR

UYGULAMADAN DOSYA 1
İŞE İADE DAVASI · İŞÇİNİN İŞE DAVET EDİLMESİ
ÖZET: İşe iade davası açıldıktan sonra işverenin
işçiyi işyerine davet etmesi yeni bir hizmet akdinin kurulması için icap anlamında olup, mevcut
feshi ortadan kaldırmaz.
YARGITAY İLAMI (Y.7. HDE: 2013/11430 K:2013/7648 T:25.04.2013)
Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca
incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü.
Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayandığı maddi delillere ve özellikle bu
delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalı vekilinin
yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna
uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz harcının temyiz
edene yükletilmesine, 25.04.2013 gününde oybirliğiyle KESİN olarak karara verildi.
YEREL MAHKEME (İst. 12. İş M.E: 2012/571 K:2013/31 T: 21.01.2013)
DAVA: Davacı vekili 31.05.2012 harç havale tarihli dava dilekçesi ile
müvekkilinin 01.12.2009 tarihinde davalı şirkette “makastar” olarak işe
başladığını ve iş akdinin fesih tarihine kadar aynı ünvanla çalıştığını, davacının 25.05.2012 tarihinde işyerine gittiğinde, iş akdinin feshedildiği,
davalı işverenin muhasebe bölümüne uğrayarak istenilen evrakları ve ibranameyi imzaladıktan sonra haklarının ödeneceğini, bird aha işyerine
gelmemesi gerektiğinin bildirildiğini, davacının ibranameyi imzalamadığını, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 19/1.maddesine göre, işverenin fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde
belirtmek zorunda olmasına karşın işverenin bu zorunluluğu yerine getirmediğini, hiçbir gerekçe göstermeden iş akdini feshettiğini beyan ederek
iş akdinin feshinin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
CEVAP:
Davalı vekili 28.06.2012 havale tarihli cevap dilekçesi ile davacının
çalışmasına ihtiyaç olmasına rağmen işi kendisinin bıraktığını, işe gel-
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memesine rağmen devamsızlık tutulmadığını ve iş akdinin feshedilmeyip sigortasından da devam etirildiğini, ihtilafın söz konusu olmadığını,
davacının işine başlayabileceğini, işine son verilmeden açmış bulunduğu
davanın reddini talep etmiştir.
GEREKÇE:
Dava, 4857 sayılı yasanın 21.maddesi kapsamında feshin geçersizliğinin tespiti ve işe iade istemine ilişkindir.
4857 sayılı İş Kanunu 18.ve devamı maddeleri uyarınca, iş güvencesinin kapsamına giren davacının iş sözleşmesini, süreli fesih bildirimiyle
fesheden işveren, geçerli bir nedene dayanmak, iş sözleşmesini yazılı bildirimle feshetmek ve fesih bildirminde fesih sebebini açık ve kesin olarak
belirtmek, davranışlarına dayanan geçerli nedenle fesihten önce ise savunma almak zorundadır.
Celb olunan belgeler, dinlenen tanık beyanları ve tüm dosya muhtevasına göre davacının iş sözleşmesi davalı işveren tarafından yazılı bir fesih
bildirimi yapılmadan feshedilmiştir. Davacı bir aylık süre içinde feshin
geçersizliği isteminde bulunmuştur. Dava açıldığını öğrenen davalı işveren, davacıya işe davet yazısı göndererek, davacının çıkışının yapılmadığını, halen işçileri olarak görüldüğünü, davacının istediği zaman işe başlayabileceğini, devamsızlıktan dolayı iş akdinin de feshedilmediği, yazının
tebliğinden itibaren 3 gün içinde işe dönemediği takdirde, çıkış işlemini
yapmak mecburiyetinde kalacaklarını belirtmiş olduğu görülmektedir.
Dosya kapsamı nazara alındığında, davalı tarafın cevap dilekçesinde
işe iade talebinin kabul edilerek davacının işe davet edildiği anlaşılmaktadır.
Dava devam ederken, davacının işe davet edilmesi aksi ileri sürülmedikçe, davalı işverenin feshin geçerli bir sebebe dayanmadığını kabul ettiği şeklinde değerlendirilmelidir. Davacının işe davet edildiği davalının
kabulündedir. İş akdinin feshi tek taraflı bozucu yenilik doğuran bir eylem olup, karşı tarafa ulaştıktan sonra tek taraflı olarak geri alınması
mümkün değildir. Davacı tarafından temyiz incelemesine konu işe iade
davası açıldıktan sonra davalı işveren tarafından davacının işe davet edilmesi yeni bir hizmet akdir için icap niteliğinde bulunmaktadır. Bu davetin
feshi ortadan kaldırmadığı anlaşılmış olmakla; süresinde açıldığı anlaşılan davanın kabulüne ve feshin geçersizliğinin tespitine, davacının işe
iadesine, işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminatın hizmet
süresi ve yaptığı iş gözetilerek 4 aylık brüt ücreti tutarında belirlenmesine
karar vermek gerektiği sonuç ve kanısına varılarak aşağıdaki gibi hüküm
kurulmuştur.
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HÜKÜM:
Davanın kabulüne, işverence yapılan feshin geçersizliğine ve davacının
İŞE İADESİNE,
Davacının yasal sürede başvurusuna rağmen davalı işverence süresi
içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının
fesih sebebi ve hizmet süresi gözetilerek takdiren 4 aylık ücreti tutarında
belirlenmesine,
Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içerisinde müracaatı halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya
kadar ücret ve diğer hakların davalıdan tahsiline,
Davacı tarafından yapılan 121.10 TL.yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
Karar ilan harcı olan 24,30 TL.’den peşin yatan harcın mahsubu ile
bakiye 3,15 TL.ilam harcının davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,
Avukatlık asgari ücret tarifesi gereğince takdiren 1.320.00 TL.ücreti
vekaletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
Davacı ve davalı tarafından yatırılan gider avansından kullanılmayan
miktarın kararın kesinleşmesinden sonra ve talep halinde davacıya ve davalıya iadesine,
Dair tefhimden itibaen 8 gün içinde Yargıtay yolu açık olmak üzere
taraf vekillerinin yüzlerine karşı verilen karar açıkça okunup anlatıldı.
21.01.2013

UYGULAMADAN DOSYA 2
ÖZET: Depreme dayanıklı olmayan mecur için
kiracının kira sözleşmeni feshetmek için süre
vermesine gerek yoktur. Sürekli borç ilişkisi olan
kira sözleşmesinin de edimlerinin ifasına başlanılmamışsa yapılan fesih dönme niteliğindedir.*
YARGITAY KARARI (Y.6.HD 2014/9116 E. 2014/12987 K.)
Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası
yazılı menfi tespit ve alacak davasına dair kararın temyiz incelemesi duruşmalı olarak davalı-karşı davacı tarafından süresi içinde istenilmekle
gün tayin edilerek taraflara gönderilen davetiyelerin tebliğ edilmesi üzerine belli günde davalı-karşı davacı vekili ile davacı-karşı davalı vekili geldiler. Hazır bulunanların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra dosyadaki
bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Dosya kapsamına, toplanan delillere, mevcut deliller mahkemece takdir edilerek karar verilmiş olmasına ve takdirde de bir isabetsizlik bulunmamasına göre yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usul
ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, Yargıtay duruşması için
kendisini vekille temsil ettiren davacı-karşı davalı yararına takdir olunan
1.100 TL. vekalet üretinin davalı-karşı davacıdan alınarak davacı-karşı
davalıya verilmesine ve aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz edenden
alınmasına 25.11.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Mahkememizde görülmekte bulunan menfi tespit, alacak davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
YEREL MAHKEME KARARI
(Bakırköy 1. Atm. 2008/854E 2014/115 K.)
Davacı vekili dava dilekçesi ile müvekkili ile davalı arasında 16.06.2008
tarihli kira sözleşmesinin akdedildiğini, müvekkilinin davalıya ait Keresteciler Sitesi, Karadal Sokak, İstanbul adresinde bulunan gayrimenkulün kiracısı olduğunu, müvekkilinin söz konusu binada tekstil üretimi
yapmayı düşündüğünü, bunun için binada bir kısım tadilata başladığını,
tadilat esnasında ustaların uyarmasıyla binanın küçük bir sarsıntıyla yıkılabilecek derecede zayıf olduğu hissine kapıldığını, İTÜ Yapı ve Deprem
Araştırma Merkezine başvurduğunu, binanın kullanıma elverişli olup olmadığının incelenmesini istediğini, üniversite tarafından gerekli incelemenin yapıldığını, 05.09.2008 tarihli rapor ile binanın kullanıma uygun
olmadığı ve güçlendirme yapılması gerektiğinin bildirildiğini, bunun üze-
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rine müvekkilinin 12.09.2008 tarihli ihtarname yapılması gerektiğinin
bildirildiğini, bunun üzerine müvekkilinin 12.09.2008 tarihli ihtarname
ile kira sözleşmesini haklı nedenle feshettiğini, zararlarının da tazminini
talep ettiğini, müvekkilinin Haziran 2008 ayına ait 5.000 Euro ve Temmuz 2008 ayına ait 10.000 Euro, Ağustos 2008 ayına ait 10.000 Euro
olmak üzere toplam 25.000 Euroyu davalıya ödediğini, bu nedenlerle müvekkili tarafından ödenen ve durum itibarı ile sebepsiz zenginleşme teşkil
eden 25.000 Euronun 15.09.2008 fesih bildirimi tarihinden itibaren mevduata ilişkin en yüksek faiz uygulanmak ve fazlaya ilişkin hakları saklı
olmak üzere, davalı tarafından fiili ödeme günündeki döviz kuru karşılığının, davalıdan alınarak davacıya verilmesini, bilirkişi marifetiyle tespit
edilen ve kiralanan gayrimenkuldeki tadilat masrafı bedeli olan 65.088
TL.’nin, yerine fesih tarihi olan 15.09.2008 tarihinden itibaren, bankalarca uygulanan en yüksek ticari faiz uygulanmak suretiyle ve fazlaya ilişkin
hakları saklı tutularak, davalıdan alınarak müvekkiline verilmesini, yine
10.000 Euro bedelli ve kira sözleşmesinin teminatı olması amacıyla davalıya verilen senedin teminat senedi olduğunu, ödenmesine yer olmadığının tespitini, ödeme halinde faiz ve istirdat, fazlaya ilişkin hakları saklı
olmak koşuluyla söz konusu senedin kayıtsız şartsız bir borç ikrarı ihtiva
etmediğini, dolayısıyla kambiyo senedi vasfı taşımadığını, müvekkilinin
yaşadığı mağduriyet nedeni ile senedin teminat olarak verildiğini, yazılı
belgeyle de sabit olduğunu, davalı ya da ciro yoluyla senedi devir alabilecek kişilerce senedin icra takibine konu edilememesi amacıyla ihtiyati
tedbir kararı verilmesini talep etmiştir.
Davalı vekili cevap dilekçesi ile davanın HUMK.ve TTK.amir hükümlerine aykırı olarak açıldığını, iş bölümü itirazında bulunduklarını, müvekkilinin durumun tespiti ve açılacak davalara esas olmak üzere Bakırköy
7.Sulh Hukuk Hakimliğinin 2008/485 D. iş sayılı dosyasından 27.10.2008
tarihinde tespit talebinde bulunduğunu, zira müvekkilinin mükemmel,
kullanmaya hazır, boya ve badanası tertemiz olarak kiraladığı mecurda
davacının akde aykırı olarak müvekkilinin izninialmadan keyfe keder tadilatlar yapmaya kalkıştığını, bu meyanda birçok oda bölümlerini yıktırdığını, kartonpiyer ışıkandırmalı tavanları söktürdüğünü, oda, kapı ve
bölmelerini yok ettiğini, mevcut tuvalet ve lavaboları yıktırdığını, başladığı
tüm işleri yarım bıraktığını, inşaat artıklarını dahi mecurda bıraktığını,
müvekkilini mağdur ettiğini, tespit talebi doğrultusunda tanzim edilecek
bilirkişi raporunun beklendiğini, iş bu rapor ile müvekkilinin uğradığı
zararların açıkça tespit edileceğini, mağdur durumda olan müvekkilinin
bir de huzurdaki dava ile karşılaştığını, İstanbul’daki binalaran hemen
hemen %95’inin depremden önce yapılmış olduğunu, binaların eski yönetmeliklere göre yapılmış olduğunun herkesçe bilinen bir gerçek olduğunu, kaldı ki davacı tarafın tacir olduğu göz önüne alınırsa vasat, orta se-
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viyede bir insandan daha fazla bu hususları bildiğini, bilmesi gerektiğinin
kesin olduğunu, iş bu fiili gerçek karşısında, İstanbul’da eski yapı satın
alacak veya kiralayacak kişilerin bu binaların mevcut durumunu bilerek
gerekli incelemeleri sözleşmeden önce yapmaları-yaptırtmalarının söz konusu olabileceğini, davacı tarata açıklanan bu gerçekleri bilerek mecuru
kiraladığını, davacının haksız fesih sebebi ile müvekkilinden herhangi bir
talepte bulunmasının mümkün olmadığını, davacının 16.06.2008 tarihli
kira akdi ile mecuru kiraladığını, aleyhe kabul anlamına gelmemek üzere
bir an için davacının feshinin haklı nedene dayalı olduğu kabul edilse bile,
hukuken fesih tarihine kadar mecurun işlemiş kira bedellerini ödemek
zorunda olduğunu, bu nedenle davacının ödemiş olduğu toplam 25.000
Euronun iadesine ilişkin talebinin BK amir hükümleri, taraflar arasındaki sözleşme ve iyi niyet kuralları gereği redde mahkum olduğunu, davacı
kiracının talep ettiği 65.088 TL. tadilat masraf bedelinin müvekkilinden
talep edilemeyeceğini, kira akdinin 14.maddesinde, mecurun durumu
her bir kat için ayrı ayrı belirtilmek sureti ile tespit edildiğini, mecurun
mükemmel durumda olduğunun açık olduğunu, 18.09.2008 tarihli bilirkişi raporunun 3.maddesinde, katlarda seramik (hangi kata olduğu belirli değil) döşeme, ihzarat, tavan alçıpan kaplama alçıpan duvar, ihzarat,
havalandırma kanalı, tuvalet sıhhi tesisat imalat işlerinin inşa halinde olduğunu, masrafların belirtildiğini, raporda da görüldüğü gibi masrafları
istenen işlerin, hem yarım bırakılmış, hem de ne kadar keyfi işler olduğunun açık olduğunu, bilirkişi tarafından ihzarat olarak nitelendirilen yani
stokta atıl olarak bekletildiği beyan edilen inşaat malzemelerini bıraktığını, bunların masraf kapsamında değerlendirilemeyeceğini, asıl davanın
reddini savunmuştur.
Karşı davada karşı davacı vekili, 2008 Eylül-Ekim-Kasım ayı dahil olmak üzere kira bedellerini dahi ödemediğini, bunun haricinde kira kontratının her iki tarafı bağlayan hukuki bir işlem olduğunu, bu durumun
göz önüne alınarak yasa ve usul gereğince karşı davalının (kiracının) akdin hitamına kadar olan kira bedellerinin tümünden sorumlu olduğunu,
kiracıdan dava tarihine kadar işlemiş ve akdin hitamına kadar işleyecek
kira bedellerinden şimdilik 2.000 Euronun tahsilini talep etmek zorunluluğunun hasıl olduğunu, karşı davalı (kiracı) tarafından mecura bir çok
zarar verildiğini, mevcut halinin bozulduğunu, binada bulunan ana elektrik panosunun söküldüğünü, jenaratör sisteminin çalışmaz durumda bırakıldığını, duvarların yıkıldığını, bir çok kapının söküldüğünü, bilgisayar
network, elektrik ve telefon tesisatının kullanılamaz hale geldiğini, bazı
yerlerde mozaik olan yer döşemesi üzerine fayans döşendiğini, döşenen
fayansların söküldüğünü, yer döşemesine çok zarar verildiğini, Bakırköy
7.Sulh Hukuk Hakimliğinin 2008/485 D. İş sayılı dosyasında yargılamanın ilerleyen aşamalarında davacının taraflar arasındaki kira kontratının
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14.maddesinde durumu belirlenen mecura vermiş olduğu zararların açığa çıkacağını, karşı davalıdan iş bu zararlardan şimdilik 1.000 TL.nin
tazminini de talep etmek zorunluluğu hasıl olduğunu, açıklanan nedenlerle, asıl dava yönünden haksız ve yasal dayanaktan yoksun davanın reddi
ile yargılama masrafı ve ücreti vekaletin davacılara tahmilini, karşı dava
yönünden, fazlaya ilişkin hak ve alacakları saklı kalmak kaydı ile karşı
davalı-davacının kira akdini haksız feshi sebebi ile dava tarihine kadar
işlemiş ve kontratın hitamına kadar işleyecek kira bedelleri için şimdilik
1.000 TL. nin ticari faizleri ile birlikte karşı davalı-davacıdan tahsilini
talep etmiştir.
Karşı davalı ise dava dilekçesinde ve diğer dilekçesindeki beyanlarını
tekrar ile sözleşmenin feshinde haklı olduğunu, binanın depreme dayanaklı olmadığını, bu nedenle kendisinden herhangi bir talepte bulunamayacağını, bu çerçevede karşı davanın reddini savunmuştur.
Dosya kapsamına göre, asıl dava dosyasındaki davacının kiracı, karşı
davacının kiraya veren konumunda olduğu, taraflar arasında 16.06.2008
tarihli kira sözleşmesi yapıldığı, bu sözleşme çerçevesinde kiracı tarafından kiraya verene 10.000 Dolar bedelli bononun verildiği, kira sözleşmesinden sonra kiracının tadilat işlerine giriştiği, tadilat işlerinin devam ettiği esnada sözleşmenin fiilen sona erdiği taraflar arasında tartışmasızdır.
Taraflar arasındaki gerek asıl dava gerek karşı dava açısından tartışılması gereken husus, binanın yapıldığı tarih itibari ile halihazırda kiracının kullanmasına elverişli halde kiralanıp kiralanmadığı, bu suretle mecurun yapım tarihi gözetildiğinde deprem nedeni ile yıkılma riski taşıyıp
taşımadığı, taşımakta ise kiracının asıl dava dilekçesindeki taleplerinin
kabul edilip edilemeyeceği, yine bu çerçevede karşı davacının taleplerinin
kabul edilip edilemeyeceği noktasında toplanmaktadır.
Taraflar arasındaki uyuşmazlığın, mahallinde keşif icrası ile bilirkişi
incelemesi yapılarak araştırılması için ara karar oluşturulmuştur.
İlk bilirkişi kurulundaki inşaat mühendisi bilirkişi ile Bahçeşehir
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğr. Üyesi bilirkişi tarafından ayrık olarak
sunulan 02.06.2009 tarihli rapor içeriğine göre, yapı elemanlarından alınan örselenmiş karot örnekleri üzerinde, deneylerle, yapının sağlamlığı
hakkında bilgi sahibi olmak mümkün ise de on yıl önce gerçekleşen ve
asırlar sonra belki bir kez daha tekrar edebilecek depremi hasarsız geçiren yapının güçlendirilmesinin istemeyeceği, yapının bu hali ile güven
içinde kullanılmaya uygun olduğu, BK.249.maddesi gereğinin, kiralayan
tarafından yerine getirilmemiş olduğu iddiasıyla sözleşmenin feshinin uygun olmadığı, davacının sözleşmeyi feshinin haksız olduğu, ödenen kiraların geri istenmesinin mümkün olmadığı, kiracının, kullanım amacına
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uygunluğunda mükemmellik sağlamak üzere mecurda yaptığı tadilat ve
mükemmelleştirme harcamaları tutarının 70.918.00 TL.faturanın sözleşmenin maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, yapıya değer katan natamam haldeki imalatın, kiralayan mal sahibince sonuçlandırılarak
tamamlandığı, bu durumun yapılan harcamaların uygun bulunduğunun
kabulü anlamına geldiği yönünde görüş bildirmiş, diğer bilirkişi ise farklı
yönde görüş bildirmiştir.
Dava konusu mecurun ve yer aldığı binanın inşaat mühendisliği açısından tehlike arz edip arz etmediği, karşı davacının tazminatına konu olan
hususların faydalı veya lüks masraf kabilinden olup olmadığı, yapılan bu
masrafların sözleşme kapsamında kiracının yapmış olduğu masraflardan
sayılıp sayılamayacağı hususunun tayin ve tespiti açısından yapı ve deprem uygulamaları konusunda iki uzman inşaat mühendisi ile bir hukuk
bilirkişisinden oluşan üçlü heyet ile birlikte keşfen araştırma yapılmasına
karar verilmiştir.
Bilirkişi heyeti tarafından müşterek hazırlanan 21.12.2009 tarihli rapor içeriğine göre, kiracının kullanım amacına uygunluğunda mükemmellik sağlamak amacıyla yaptığı tadilat ve mükemmelleştirme harcamaları
tutarı olan 70.918 TL. bedelli faturanın sözleşmenin 5.maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, tespit raporuna göre kiracı tarafından
yapılan faydalı imalatın seramik kaplama, asma tavan, havalandırma kanalı imalatı tutarı olan 48.060 TL.nin davalı tarafından ödenmesi gerektiği, karşı dava ile ilgili görev verilmediğinden bu konuda bir değerlendirme
yapılmadığının ifade edildiği, davacı-karşı davalı vekili dava dilekçesi ile
kiralananda yapılan faydalı imalat nedeni ile 65.088 TL. talep ettiği, tespit raporunda seramik kaplama+işçilik, seramik ihzaratı, alçıpan duvar,
asma tavan yapılması, havalandırma kanal ve tuvalet sıhhi tesisat malzemesi bedeli olarak KDV dahil 65.088 TL.hesaplandığı, seramik kaplama,
asma tavan, havalandırma kanalı ve sıhhi tesisat malzemesinin dava konusu gayrimenkul için faydalı imalat olduğu, taşınma sırasında bu imalatın sökülüp başka yerde kullanılamayacağı, bu nedenle seramik ihzaratı dışındaki imalat bedelinin ödenmesi gerektiği, bu durumda davacının
dava konusu gayrimenkulde yaptığı imalatın değerinin, seramik döşenmesi: 302,50 m2 x 35.00 TL/m2=10.587,50 TL; tavan alçıpan kaplama
(1 ve 3 kat) 480 m2=11.040,00 TL; havalandırma kanalı 70,00 m2 x150
TL/m2=10.500,00 TL; tuvalet sıhhi tesisat malzemesi 420 TL; toplam
32.547,50 TL, %18 KDV=5.858,55 TL; KDV’li toplam 38.406,05 TL.olduğu, tespit raporunda ihzarat olarak davacının ihzarat olarak bıraktığını
beyan ettiği, 198 kutu seramiğin davalı – karşı davacı mal sahibi tarafından kullanılmış olması halinde bunların değeri de raporda belirtildiği gibi
12.000 TL+%18 KDV = 14.160 TL. olduğu, bu durumda davacı karşı
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davalının talep edebileceği alacak miktarının KDV dahil 38.406,05 TL.
+ 14.160 tl. = 52.566,05 TL. olduğu, bu mealde şimdilik 2.000 Euro
talep ettiği, bu talebin kira akdinin haklı veya haksız feshine bağlı olduğu, feshin haklı olup olmadığının teknik açıdan yapılacak beton mukavemeti testi sonucunda belirlenebileceği, bu nedenle bu konuda beyanda
bulunulmayacağı, davalı – karşı davacının ayrıca, kiracının yaptığı tadilat
sonucunda bir takım hasar verdiğini ve bu hasarı ödenmesini talep ettiği,
Bakırköy 7. Hukuk Hakimliğinin 2008/485 D.İş sayılı dosyasına verilen
raporda, ana elektrik panosu sökülmüş, jeneratör sisteminin çalışmaz
durumda bırakılmış, duvarların yıkılmış, bir çok kapının sökülmüş, bilgisayar network, elektrik ve telefon tesisatının kullanılmaz hale gelmiş,
bazı yerlerde mozaik olan yer döşemesi üzerine fayans döşenip, döşenen
fayansların sökülmüş ve yer döşemesine zarar verilmiş olması gibi çok
zarar verildiğinin ifade edildiği, verilen zarar nedeni ile şimdilik 1.000.00
TL. talep edildiği, tespit raporunda davacı-karşı davalı kiracının verdiği
zararın toplam 46.700 TL. olarak tespit edildiği, raporda belirlenen zarar
miktarını control etme olanağının bulunmadığı, yapılan tetkik ve incelemelere göre söz konusu Merter, Keresteciler Sitesi, Güngören/İstanbul
adresindeki mecur, kiralayan davalı-karşı davacı tarafından, davacı – karşı davalı kiracıya 14.06.2008 başlangıç tarihinde beş yıl kira süresi ile
tekstil ürünlerinin satışı, depolanması ve üretimi için kiralandığı, kiracının gördüğü lüzum üzerine Bakırköy 27.Noterliğinden 12.08.2008 tarihli
ihtarname ile kira akdini fesih ettiğini bildirdiği, yapılan tetkik ve incelemeler neticesi elde edilen verilere göre teşekkül eden teknik rapora göre,
kiracının binaya yaptığı onarım işinin gereği meydana getirdiği, tadilat ve
imalatın lüks olmadığı, zaruri ve faydalı masraflar olduğu, binanın ayakta
durması, akde hizmet edettirmesi için gerekli olduğu, esasen, davalı kiralayan, kira akdinin gereği binayı, kiracının kira akdi mevzuuna hizmet
edebilecek şekli ile kiracısına hazır bulundurmaya mecbur olduğu, bu
bakımdan, davacı kiracının binaya yapmış olduğu tadilat ve onarıma ait
masraflarının bu mevzuda yazılı izin olmamasına rağmen talep edeceği,
ödediği kira paralarını istirdat edemeyeceği yönünde görüş ve kanaatine
varıldığı bildirilmiştir.
Dava konusu İstanbul İli, Güngören İlçesi, Keresteciler Sitesi, Karadal
Sokak, sayılı yerde bulunan taşınmazın, taşıyıcı sisteminin yapıldığı yıl
itibariyle ve mevcut hali ile static ve olası bir deprem karşısında dayanımı
konusunda raporlar bilimsel araştırma, bilimsel veri açısından eksik ve
yetersiz olduğundan yeniden ve keşfen inceleme yapılmıştır.
Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Öğretim Üyeleri bilirkişi kurulu tarafından müşterek sunulan 29.04.2013 tarihli rapor içeriğine göre,
yerinde yapılan incelemeler, malzeme inceleme ve değerlendirmeleri, be-
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ton kalitesinin belirlenmesi, labaratuarda yapılan çalışmalar, donate incelenmesi, malzeme inceleme sonuçları, zemin incelemesi, bilgisayar static
betonarme analizleri, 1975-ABYYHY esaslarına göre hesap sonuçları (A),
1. Kısım 2007-DBYYHY esaslarına göre hesap sonuçları (B1), 2. Kısım
2007-DBYYHY esaslarına göre hesap sonuçları (B2) ve teknik inceleme
sonucunda, dava konusu olan binanın, taşıyıcı sistemini meydana getiren
kolon ve kirişlerin mahkeme dosyasındaki projesinden farklı boyutlarda
yapıldığı, inşa edildiği yıl itibariyle yürürlükte olan Betonarme ve Deprem
Yönetmeliklerine göre kolon donatılarının yetersiz olduğu, ayrıca beton sınıfının hem projesine göre hem de günümüz Betonarme ve Deprem Şartnamelerinin minimum kriterlerine (C20/25) göre çok düşük olduğu, hatta
en düşük beton sınıfı olan C8/10 sınıfının da altında olduğu, donatılarda
çeşitli safhalarda korozyon olduğu, mevcut durumu ile günümüz 2007/
DBYYHY şartnamesine Bölüm 7’ye göre can güvenliği performans düzeyine ulaşmadığı, olası bir şiddetli depremde yıkılma riski taşıdığı yönünde
görüş bildirilmiştir.
Uyuşmazlık konusu binanın 1999 yılı depremi ile öncesi ve sonrası geçirmiş olduğu depremler karşısında yıkılmama ve halihazırda fiilen kullanılma durumu, davacı vekilinin dava dilekçesinde belirttiği 05.09.2008
tarihli İTÜ rapor örneğine göre binada güçlendirme yapılması gerektiğine ilişkin beyanı gözetildiğinde ve taraf vekillerinin dayanmış oldukları
tüm tespitler ve beyan içerikleri de değerlendirildiğinde, binada yapılan
teknik analiz sonuçlarına göre binanın güçlendirilmesinin teknik olarak
mümkün olup olmadığı, güçlendirme mümkün ise güçlendirme sırasında
binanın mal ve insandan arındırılması hususunda, günümüz teknolojisi
gözetildiğinde teknik olarak zorunluluk bulunup bulunmadığı, binanın
güçlendirilmesi için iş gücü, malzeme, finansman ve güçlendirme için gerekli olan diğer tüm unsurlar tam ve eksiksiz olarak sağlandığı takdirde
binanın en erken kaç ay içinde tamamlanabileceği, davacı kiracı tarafından tadilat masrafı olarak talep olunan 65.088 TL.alacak tutarı ile ilgili
alacak kalemlerinin halihazırda mecurda bulunup bulunmadığı, malik
tarafından yapılanların kullanılıp kullanılmadığı konularını da kapsayacak şekilde öncelikle son bilirkişi kurulundan ek rapor alınmasına karar
verilmiştir.
Bilirkişi kurulu tarafından sunulan 12.03.2014 tarihli rapor içeriğine
göre, dava konusu İstanbul İli, Merter adresinde ve sayılı yerde bulunan
taşınmazın, gerek 05.09.2008 tarihli İTÜ raporu gerekse heyetçe yapılan teknik analizler sonucunda depremlerde can güvenliğini sağlamadığı,
buna göre yapının ya güçlendirilmesi ya da yıkılıp yeniden yapılması gerektiği, binanın güçlendirilmesinin teknik olarak mümkün olduğu, güçlendirme esnasında binanın, güvenlik ve inşaatın zorluğu nedeniyle, hem
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iş makinelerinden ve maldan hem de insandan arındırılması gerektiği,
bununla birlikte, eğer binanın güçlendirme masrafları, yıkılıp yeniden yapılması durumundaki masrafların %60’ını aşarsa finansal olarak genellikle yeniden yapılması yoluna gidildiği, binanın güçlendirilmesi için ise;
öncelikle bir güçlendirme projesi olmakszıın süre vermek zor olmakla
birlikte, tecrübeye dayanarak, temelin radye temele çevrilmesi, deprem
perdelerinin teşkil edilmesi, kolonların mantolanması ve ince işler düşünüldüğünde inşaatın 4-5 ay süreceğinin tahmin edildiği, binanın toplam
alanının yaklaşık olarak 3500-4000 m. arasında ve yeni binanın yapım
masrafı-arsa masrafı hariç-m2 başına yaklaşık 700 TL. olduğuna göre yeniden yapım maliyetinin 2.450.000-2.800.000 TL.arasında olacağı, yıkım
dahil yaklaşık 5-6 ay süreceği, binanın güçlendirme masrafı 1.470,0001.680,000 TL.arasında olursa ekonomik olmaktan çıkacağı, yapılan açıklamalar muvacehesinde, tarafların beyanları ve delilleri ışığında, binanın
güçlendirilmesinin teknik olarak mümkün olup güçlendirme esnasında
binanın, güvenlik ve inşaatın zorluğu nedeniyle hem iş makinelerinden ve
maldan hem de insandan arındırılması gerekeceği, temelin radye temele
çevrilmesi, deprem perdelerinin teşkil edilmesi, kolonların mantolanması
ve ince işler düşünüldüğünde inşaatın 4-5 ay süreceği, kiracının ayıbın
giderilmesi için meyil vermesi gerektiği açıklanmış, diğer hususlarda
16.03.2011 tarihli raporlarına atıf yapmakla yetindikleri yönünde görüş
bildirilmiştir.
Yukarıda ayrıntılı olarak açıklanan birinci ve ikinci bilirkişi raporunda
mecurun yapıldığı tarihte ve halihazırda can ve mal güvenliği açısından
depreme dayanıklı olup olmadığı konusunda bilimsel ve yeterli verinin
bulunmadığı açıktır. Esasen bu nedenle deprem mühendisliği konusunda
ehil, akademisyen ve teknik üniversiteden inşaat mühendislerinin denetiminde, mecurun yer almış olduğu binada ayrıntılı inceleme, labaratuar
çalışmaları yapılmıştır. Bilimsel verilere uygun olarak yapılan denetime
elverişli rapor sonucuna göre, mecurun yer aldığı binanın inşa edildiği
yıl itibari ile dahi yürürlükte olan betonarme ve deprem yönetmeliklerine
göre kolon donatılarının yetersiz olduğu, beton sınıfının belirtilen kriterlere göre dahi çok düşük olduğu, hatta en düşük beton sınıfında olduğu,
korozyon olduğu, bilimsel açıdan can güvenliği performansına ilişkin kesin ve açıktır. Esasen bu raporun varlığını ortadan kaldırabilecek herhangi bir veri ve gerekçeli beyan da bulunmamaktadır. Nitekim tespitler
tamamen bilimsel inceleme ve labaratuar çalışmaları sonucunda hazırlanmıştır.
6101 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanun’un 1.maddesi uyarınca “Türk Borçlar Kanunu’nun
yürürlüğe girdiği tarihten önceki fiil ve işlemlere, bunların hukuken bağ-
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layıcı olup olmadıklarına ve sonuçlarına, bu fiil ve işlemler hangi kanun
yürürlükte iken gerçekleşmiş ise, kural olarak o kanun hükümleri uygulanır. “O halde 818 sayılı BK.nun uygulanma kabiliyeti olacağı açıktır.
818 sayılı Kanunun m.249 uyarınca, kiracı kendisi yahut kendisi ile
birlikte olan işçilerin sağlığı için ciddi tehlike içeren durum söz konusu
ise, kiracı bu tehlikeyi akdi yaparken bilse veya fesih hakkından feragat
etse dahi, kira sözleşmesini feshedebilir. O halde onbirlerce vatandaşını
depreme dayanıksız binaların yapılması nedeni ile kaybetmiş bir ülkede
halen kiracının, somut olayda olduğu üzere inşaat mühendisliği açısından
minimum şartları dahi taşımadığı anlaşılan ve depreme dayanıksız bulunan mecur ile ilgili yapılan kira sözleşmesinin feshedilmesi için kiracının
kiraya verene süre vermesi gerektiğini kabul etmek, kanun metninin lafzına, ruhuna ve dahi amacına açıkça aykırıdır. Üçüncü bilirkişi raporundaki bu yöne ilişkin görüşe mahkememizce itibar edilebilmesi mümkün
değildir. Nitekim kiraya veren davanın açıldığı tarih itibari ile ve öncesinde, mecurun deprem nedeni ile yıkılma riski konusundaki beyanları
karşısında, kiracının, kiraya verene süre vermesinde de herhangi bir fiili
ya da hukuki yarar zaten bulunmamaktadır.
Yerleşik Yargıtay kararlarında da açıklandığı üzere, mülga 818 Sayılı Borçlar Kanunu’nun 249/1 maddesi (6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 301.maddesi) hükmü gereği kiraya veren, kiralananı kararlaştırılan tarihte, sözleşmede amaçlanan kullanıma elverişli bir durumda teslim
etmek ve sözleşme süresince bu durumda bulundurmakla yükümlüdür.
Kira, sürekli bir akit olduğundan hem sözleşmenin kurulmasından önce
var olan, hem de akdin devamı süresince kiracının bir kusuru olmaksızın
ortaya çıkan ayıplar kiralayanın tekeffülü altındadır. Diğer bir anlatımla,
kiraya veren sözleşme süresince kiralananın kullanmaya elverişli halde
bulunması için gerekli önlemleri almak durumundadır. Bu yükümlülüğe
aykırı davranıldığı takdirde kiracının bu nedenle oluşan zararının tazmini
sorumluluğu gündeme gelir. Teslim borcunu gereği şekilde yerine getirmeyen ya da kiralananı tahsis amacına uygun surette arz etmeyen kiraya
verene karşı borçlunun temerrüdü hükümleri uygulanabileceği gibi bundan dolayı doğan bir zarar varsa bunun da tazmini yoluna gidilebilir.
Somut olayda asıl dosyadaki davacı kiracının, davada sözleşme uyarınca kiraya verene ödemiş olduğu 25.000 Euro kira bedelinin tahsilini,
ayrıca mecura yapmış olduğu imalat bedelinin tahsilini ve yine sözleşme
gereği vermiş olduğu teminat amaçlı bonodan dolayı borçlu olmadığının
tespitini istediğine göre mülga 818 Sayılı Borçlar Kanunu’nun 106.maddesi (6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 125.maddesi) ndeki seçimlik
hakkını sözleşmeden dönme yolunda kullandığının kabulü gerekir.
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Kiracı sözleşmeden dönmekle sözleşme ilişkisi geçmişe etkili olarak
ortadan kalkmıştır. Dönme ile sona eren sözleşme ilişkisi artık bir borç
doğurmayacağı gibi önceden doğmuş olan borçlar da son bulacağından
tarafların birbirlerine verdikleri şeyler var ise, bunların karşılıklı olarak
geri verilmesi gerekir. Bu durumda asıl davada davacı kiracının döndüğü kira sözleşmesine dayanarak davalıya ödediği tartışmasız olan 25.000
Euro kira bedelinin davalıdan tahsil edilmesi gerekeceği açıktır.
Yine aynı gerekçe ile kira sözleşmesi gereği, kiracının, kira verene vermiş olduğu 10.000 Euro bononun, kira ilişkisi nedeni ile verildiği, kira
sözleşmeside bononun veriliş amacının belirlendiği, esasen bu hususta
taraflar arasında herhangi bir tartışmanın bulunmadığı açıktır. Mahkememizce kiracı tarafından kira sözleşmesinden, alınan son teknik rapor
içeriği de gözetildiğinde haklı olarak dönüldüğü kabul edilmiştir. Zira
sözleşmeden dönüldüğü mahkememizce kabul edilmekle, kira sözleşmesi artık kiracı için hiçbir borç doğurmayacaktır. Bu durum karşısında,
herkes verdiğini talep edebileceğinden kiracı da vermiş olduğu bonoyu
talep edebilecektir. O halde adı geçen bonodan dolayı da davacının borçlu
olmadığının tesbiti gerekir.
Asıl davada, davacı kiracının diğer talebi, imalat bedeline yöneliktir.
İmalat bedeline ilişkin ilk bilirkişi raporundaki belirlemeler taraflarca
itiraza konu olmuştur. Yapılan itiraz çerçevesinde, içlerinde İTÜ inşaat
Fakültesinden akademisyen bilirkişilerin de yer almış olduğu heyet tarafından ilk bilirkişi raporunda irdelenen hususlar incelenmiş, teknik
bilirkişi kurulu, kiracının binaya yapmış olduğu onarım ve işlerin, işin
niteliği gereği yapılması gerektiği, bu nedenle tadilat ve imalatların lüks
olmadığı, zaruri ve faydalı masraf olduğu, kiracının mecuru akdin amacına hizmet edecek şekilde bulundurmak zorunda bulunduğu, bu çerçevede yapılmış olan masraf kalemlerinin toplamlarının ise 38.406,05 TL.
olduğunu belirtmişlerdir. Kiracının mecura getirdiği ve alması mümkün
198 kutu seramiği almadığını iddia etmesi kendi takdiri dahilinde olup
esasen bu yöne ilişkin açık itiraz olduğu gibi ispat dahi yoktur. Esasen
imalat bedeline ilişkin miktara kiracı dahi itiraz etmemiş, bu yönü itibari
ile miktarlar da kesinleşmiştir. Bu suretle adı geçen bedeller, asıl davada
davalı kiraya veren yönünden sebepsiz zenginleşme niteliğinde bulunduğundan, yapıldığı tarih itibari ile bu giderlerden dolayı kiraya verenin BK.
vekaletsiz iş görmeye ilişkin hükümler çerçevesinde bu imalattan faydalandığı ve zenginleştiği bu oranda sorumlu olması gerekir. Nitekim rapor,
giderin yapılmış olduğu tarih itibari ile hesaplanmış olup kiraya veren
yönünden açık sebepsiz zenginleşme teşkil etmektedir. İmalat bedelinin
zaruri ve faydalı masraf olduğu da ortaya çıkmış olup en başta açıklandığı
üzere, tarafların birbirine vermiş oldukları şeyleri karşılıklı olarak geri
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vermeleri gerektiğinin kabulü karşısında, kiracının, 38.406,05 TL.imalat
bedelini tahsil etmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
Karşı dava yönünden, kiraya veren karşı davacı, kira akdinin haksız
feshi nedeni ile dava tarihine kadar işlemiş kira bedelinden fazlaya ilişkin
haklar saklı kalmak surety ile 2000 Euro bedeli talep etmiştir. Öncelikle
belirtmek gerekir ki somut davada, dönme koşullarının oluştuğu kabul
edilmiştir. Bu çerçevede, elbette kiraya verenin kural olarak verdiklerini
talep edebilmesi gerekecektir. Ne var ki deprem açısından can ve mal güvenliği olmayan mecuru kiracıya kiralayıp mevcut ayıbın varlığını kabul
etmeyen kiraya verenin, karşı dava açısından kira sözleşmesinin fiilen
sona erdiği tarih ile dava tarihi dönemi için herhangi bir kira bedeli talep
edebilmesi mahkememizce mümkün görülmemiştir. Zira bu dönemde kiraya verenin kiracıya verdiği bir değer bulunmamaktadır. Elbette kiraya
verenin bu dönem içinde maddi açıdan mağdur olduğu ve bu yöne ilişkin
beyanlarının kendi içinde bir değerinin olduğu düşünülebilir ise de somut olaydaki açıklamalar ve gerekçeler çerçevesinde kiraya verenin bu
talebinin kabul edilmesi mümkün görülmemiştir.
Karşı davada, yönünden, kiraya verenin diğer talebi ise mecura verilen
zararın fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere 1000 TL. bedelin tahsiline ilişkindir. Yukarıdaki gerekçede ayrıntılı olarak irdelendiği üzere,
kiracı, kiralayana verdiklerini talep edebileceği gibi kiraya verenin de mecuru kiracıya vermiş olduğu tarih itibari ile mevcut değer açısından hangi
durumda ise aynı halde almak ve bu suretle verdiği şeyi talep etme hakkı
vardır. Elbette faydalı ve zaruri masraflar bu halin dışında tutulmalıdır.
Zira bu masraflar kiraya verilenin değerini azaltan değil arttıran değerlerdir.
İkinci bilirkişi raporunda, zaruri ve faydalı masraf olduğu kabul edilen
masraflar dışında, kiracının mecurda yapmış olduğu ve tespit raporunda da açıklanan bir çok kalem bulunmaktadır. Bunlardan faydalı imalat
olarak kabul edilmediği açık olan giriş kata yapılan bir kısım hasarla
ilgili kalemler ve yine binanın genelinde yapılan tespitler kapsamında kalan bir kısım kalemlerin toplam değerleri gözetildiğinde, karşı davacının
mevcut mecurdaki zararın giderilmesi için en az 1000 TL.tutarında zararın olduğu kadri maruftur. O halde bu yöne ilişkin karşı davacının, kiracıdan uğramış olduğu zararın giderilmesini talep edebilmesi, bu suretle
mecurun ilk haline göre mutlak anlamda değerini azaltan durum mevcut
olduğundan bu kabil masrafı karşı davalıdan talep edebilmesi hukuken
kabul edilmelidir. Bu şartlarda karşı davacının 1.000 TL. bedelli talebinin kabulü gerekmiştir.
Toplanan deliller ve yapılan açıklamalar gözetilerek, asıl dava yönün-
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den, davacının davasının kısmen kabulüne, 25.000 Euro’nun temerrüt
tarihi olan 23.09.2008 tarihinden itibaren ve kademeli olarak 3095 sayılı
kanunun 4/a maddesinde öngörülen ve devlet bankalarının Euro cinsinden bir yıllık vadeli mevduat hesabına uyguladıkları en yüksek faiz ile
birlikte fiili ödeme veya tahsil tarihindeki TL.karşılığının davalıdan tahsil
edilerek davacıya ödenmesine; 10.000 Euro bedelli, taraflar arasındaki
16.06.2008 tarihli kira sözleşmesi uyarınca düzenlenen, düzenleyeni T.,
lehtarı Z. olan, ödeme günü yazılmamış bulunan, “teminat senedi” ibaresinin yer aldığı, bonodan dolayı davacının davalıya borçlu olmadığının
tespitine; bononun davalı tarafından icra takibine konulmasının İİK 72/2
maddesi uyarınca ve mevcut dosya kapsamı karşısında, gerekli teminatın
da yatırılmış olduğu gözetilerek ve tedbiren engellenmesine, 38.406,05
TL. imalat bedelinin 23.09.2008 tarihinden itibaren ve değişen oranlarda
işleyecek ticari faizi ile birlikte davalıdan tahsil edilerek davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine; karşı dava yönünden, karşı davacının davasının kısmen kabulüne, karşı davacının fazlaya ilişkin hakları
saklı kalmak üzere 2.000 Euro’ya ilişkin kira bedelinin tahsiline yönelik
açtığı davanın sübut bulmaması nedeniyle reddine, karşı davacının fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere 1.000 TL. hor kullanma tazminatı
alacağının ticari faizi ile birlikte karşı davalıdan tahsili ile karşı davacıya
verilmesine karar vermek gerekmiştir.
HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;
1-ASIL DAVA
1-Davacının davasının KISMEN KABULÜNE,
25.000 Euro’nun temerrüt tarihi olan 23.09.2008 tarihinden itibaren
ve kademeli olarak 3095 sayılı kanunun 4/a maddesinde öngörülen ve
devlet bankalarının Euro cinsinden bir yıllık vadeli mevduat hesabına uyguladıkları en yüksek faiz ile birlikte fiili ödeme veya tahsil tarihindeki
TL.karşılığının davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,
10.000 Euro bedelli, taraflar arasındaki 16.06.2008 tarihli kira sözleşmesi uyarınca düzenlenen, düzenleyeni T. Giyim San. ve Tic. Ltd. Şti.,
lehtarı Z. olan, ödeme günü yazılmamış bulunan, “teminat senedi” ibaresinin yer aldığı, bonodan dolayı davacının davalıya borçlu olmadığının
tespitine; bononun davalı tarafından icra takibine konulmasının İİK 72/2
maddesi uyarınca ve mevcut dosya kapsamı karşısında, gerekli teminatın
da yatırılmış olduğu gözetilerek ve tedbiren engellenmesine,
38.406,05 TL.imalat bedelinin 23.09.2008 tarihinden itibaren ve değişen oranlarda işleyecek ticari faizi ile birlikte davalıdan tahsil edilerek
davacıya verilmesine,
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Fazlaya ilişkin talebin reddine,
2-Alınması gereken 7.171,39 TL.harçtan peşin alınan 1.792,00 TL.
harcın mahsubu ile bakiye 5.379,39 TL. harcın davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,
3-Peşin yatan 1.792,00 TL.nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
4-Davanın kısmen kabulü nedeni ile davacı lehine A.A.Ü.T. gereği takdir edilen 10.798,65 TL. vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya
verilmesine,
Davanın kısmen reddi nedeni ile davalı lehine A.A.Ü.T. gereği takdir
edilen 3.201,84 TL.vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
5-HMK. 333.maddesi uyarınca hükmün kesinleşmesinden sonra yatırılan avansın kullanılmayan kısmının mahkemece kendiliğinden iadesine; iade kararının icrası için gerekli tebliğ giderinin iade edilecek avanstan karşılanmasına,
II-KARŞI DAVA
1-Karşı davacının davasının KISMEN KABULÜNE,
Karşı davacının fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere 2.000
Euro’ya ilişkin kira bedelinin tahsiline yönelik açtığı davanın sübut bulmaması nedeniyle reddine,
Karşı davacının fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere 1.000 TL.
hor kullanma tazminatı alacağının ticari faizi ile birlikte karşı davalıdan
tahsili ile karşı davacıya verilmesine,
2- Alınması gereken 68,31 TL. harçtan peşin alınan 67,00 TL. harcın
mahsubu ile bakiye 1,31 TL. harcın davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,
3- Peşin yatan 67,00 TL. nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
4- Davanın kısmen kabulü nedeni ile davacı lehine A.A.Ü.T. gereği takdir edilen 1000 TL. vekalet ücretinnin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
Davanın kısmen reddi nedeni ile davalı lehine A.A.Ü.T. gereği takdir edilen 1.500 TL.vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
5-HMK.333.maddesi uyarınca hüküm kesinleşmesinden sonra yatırılan avansın kullanılmayan kısmının mahkemece kendiliğinden iadesine;
iade kararının icrası için gerekli tebliğ giderinin iade edilecek avanstan
karşılanmasına,
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III-Asıl davada, davacı tarafından harcanan 14.00 TL. başvuru harcı,
4,60 TL. vekalet harcı, 0,60 TL. dosya masrafı, 22.205,00 TL. bilirkişi
ücreti, 181,75 TL. keşif harcı, 140 TL. araç masrafı, 428,50 TL. posta
masrafı, Bakırköy 6. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2008/413 D.İş Tespit
dosyasında harcanan, 22,90 TL. peşin harç, 6,60 TL. başvuru harcı, 2,30
TL. vekalet harcı, 0,60 TL. dosya masrafı, 150,00 TL. bilirkişi ücreti,
86,12 TL. keşif harcı, 9 TL. posta masrafı olmak üzere toplam 23.252,00
TL. yargılama giderinin asıl davanın %80 kabul oranına isabet eden
18.601,60 TL. nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
Bakiye kısmın davacı üzerinden bırakılmasına,
Karşı davada, davacı tarafından harcanan 3,45 vekalet harcı, 18.060,00
TL. bilirkişi ücreti, 62,50 TL. dosya masrafı, Bakırköy 7. Sulh Hukuk
Mahkemesinin 2008/485 D. İş Tespit dosyasında harcanan, 22,90 TL.
peşin harç, 6,60 TL. başvuru harcı, 2,30 TL. vekalet harcı, 0,60 TL. dosya masrafı, 175,00 TL. bilirkişi ücreti, 86,12 TL. keşif harcı, 9 TL. posta
masrafı olmak üzere toplam 18.428,47 TL. yargılama giderinin karşı davanın %20 kabul oranına isabet eden 3.685,70 TL. nin davalıdan alınarak
davacıya verilmesine,
Bakiye kısmın davacı üzerinden bırakılmasına,
IV-6100 sayılı HMK nın Geçici Madde 3/2 yollamasıyla 1086 sayılı Kanunun 26.09.2004 tarihli ve 5230 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten
önceki 427 ila 454 üncü madde hükümleri uyarınca kararın tebliğinden
itibaren on beş gün içinde Yargıtay nezdinde kararı temyiz etme hakları
olduğunun taraf vekillerine hatırlatılmasına,
Taraf vekillerinin huzurunda karar verildi. 22.05.2014
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Yararlı Bilgiler

YARGITAYA GÖRE KiRA ARTIŞLARINDA UYGULANACAK ORANLAR
AYLAR

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Ocak

1.14

8.89

11.11

5.33

5.22

9.59

Şubat

1.20

9.23

10.96

4.72

6.11

8.79

Mart

1.63

9.36

10.79

4.23

6.95

8.03

Nisan

2.52

9.17

10.72

3.74

7.89

7.36

Mayıs

3.50

9.21

10.57

3.27

8.66

6.98

Haziran

4.30

9.42

10.24

3.18

9.03

Temmuz

5.33

9.59

9.88

3.23

9.26

Ağustos

6.18

9.76

9.33

3.39

9.55

Eylül

6.89

10.03

8.60

3.58

9.84

Ekim

7.71

10.26

7.80

3.93

10.11

Kasım

8.27

10.72

6.98

4.10

10.32

Aralık

8.52

11.09

6.09

4.48

10.25
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Yıllara Göre Üfe / Tüfe Endekslerinde Bir Önceki
Aya Göre Artış Oranı
AYLAR

ÜFE

TÜFE

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

Ocak

2.36 0.38 0.18 3.32 0.33 0.41 0.56 1.65 1.98 1.10

Şubat

1.72 -0.09 0.13 1.38 1.20 0.73 0.56 0.30 0.43 0.71

Mart

1.22 0.36 0.81 0.74 1.05 0.42 0.41 0.66 1.13 1.19

Nisan

0.61 0.08 -0.51 0.09 1.43 0.87 1.52 0.42 1.34 1.63

Mayıs

0.15 0.53 1.00 -0.52 1.11 2.42 -0.21 0.15 0.40 0.56

Haziran 0.01 -1.49 1.46

0.06

-1.43 -0.90 0.76 0.31

Temmuz -0.03 -0.31 0.99

0.73

-0.41 -0.23 0.31 0.45

0.26 0.04 0.42

0.73 0.56 -0.10 0.09

Eylül

1.55 1.03 0.88 0.85

0.75 1.03 0.77 0.14

Ekim

1.60 0.17 0.69 0.92

3.27 1.96 1.80 1.90

Kasım

0, 65 1.66 0.62 -0.97

1, 73 0.38 0.01 0.18

Aralık

1.00 0.12 1.11 -0.76

0.58 0.38 0.46 -0.44

Ağustos 1.76
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Yıllara Göre Üfe / Tüfe Endekslerinde Bir Önceki Yılın
Aralık Ayına Göre Artış Oranı
AYLAR

ÜFE

TÜFE

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

Ocak

2.36 0.38 1.88 3.32 0.33 0.41 0.56 1.65 1.98 1.10

Şubat

4.13 0.29 0.31 4.75 1.53 1.14 1.13 1.95 2.41 1.82

Mart

5.40 0.65 0.50 5.52 2.60 1.57 1.55 2.63 3.57 3.03

Nisan

6.04 0.73 -0.01 5.61 4.06 2.45 3.09 3.06 4.96 4.71

Mayıs

6.20 1.27 0.99 5.06 5.22 4.93 2.87 3.21 5.38 5.30

Haziran 6.21 -0.24 2.46

5.12

3.43 1.95 4.00 5.70

Temmuz 6.18 -0.56 3.48

5.89

3.00 1.71 4.32 6.18

Ağustos 8.05 -0.30 3.52

6.33

3.75 2.28 4.21 6.28

Eylül

9.72 0.72 4.43 7.24

4.53 -3.34 5.01 6.43

Ekim

11.48 0.90 5.15 8.22

7.95 5.36 6.90 8.45

Kasım

12.20 2.58 5.80 7.18

9.82 5.76 6.91 8.65

Aralık

13.33 2.45 6.97 6.36

10.45 6.16 7.40 8.17
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Yıllara Göre Üfe/Tüfe Endekslerinde Bir Önceki Yılın
Aynı Ayına Göre Artış Hızı
AYLAR

ÜFE

TÜFE

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

Ocak

10.80 11.13 1.88 10.72 3.28 4.90 10.61 7.31 7.75 7.24

Şubat

10.87 9.15 1.84 12.40 3.10 4.16 10.43 7.63 7.89 7.55

Mart

10.08 8.22 2.30 12.31 3.41 3.99 10.43 7.29 8.39 7.61

Nisan

8.21 7.65 1.70 12.98 4.80 4.26 11.14 6.13 9.38 7.91

Mayıs

9.63 8.06 2.17 11.28 6.52 7.17 8.28 6.51 9.66 8.09

Haziran

10.19 6.44 5.23 9.75

6.24 8.87 8.30 9.16

Temmuz

10.34 6.13 6.61 9.46

6.31 9.07 8.88 9.32

Ağustos

11.00 4.56 6.38 9.88

6.65 8.88 8.17 9.54

Eylül

12.15 4.03 6.23 9.84

6.15 9.19 7.88 8.86

Ekim

12.58 2.57 6.77 10.10

7.66 7.80 7.71 8.96

Kasım

13.67 3.60 5.67 8.36

9. 48 6.37 7.32 9.15

Aralık

13.33 2.45 6.97 6.36

10.45 6.16 7.40 8.17
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Yararlı Bilgiler

Yıllara Göre Üfe/Tüfe Endekslerinde 12 Aylık Ortalamalara
Göre Artış Hızı
AYLAR

ÜFE

TÜFE

2011 2012 2013 2014 2105 2011 2012 2013 2014 2015

Ocak

8.89 11.11 5.33 5.22 9.59 8.28 6.95 8.62 7.53 8.80

Şubat

9.23 10.96 4.72 6.11 8.79 7.76 7.48 8.33 7.60 8.77

Mart

9.36 10.79 4.23 6.95 8.03 7.29 8.02 8.08 7.70 8.70

Nisan

9.17 10.72 3.74 7.89 7.36 6.79 8.59 7.66 7.97 8.57

Mayıs

9.21 10.57 3.27 8.66 6.98 6.64 8.68 7.51 8.23 8.45

Haziran

9.42 10.24 3.18 9.03

6.47 8.89 7.47 8.31

Temmuz

9.59 9.88 3.23 9.26

6.37 9.11 7.47 8.35

Ağustos

9.76 9.33 3.39 9.55

6.24 9.29 7.42 8.46

Eylül

10.03 8.65 3.58 9.84

6.00 9.53 7.32 8.54

Ekim

10.26 7.80 3.93 10.11

5.93 9.53 7.32 8.65

Kasım

10.72 6.98 4.10 10.32

6.13 9.26 7.39 8.80

Aralık

11.09 6.09 4.48 10.25

6.47 8.89 7.49 8.85
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Tablolar Açıklaması:
28.06.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6545 Sayılı Yasa, yargılama usulüne ilişkin önemli değişiklikler getirmiştir. İdari yargıda kanun yollarına
ilişkin tür, süre ve sınır açısından bazı düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca
adli yargıdaki basit yargılama usulüne benzer ivedi yargılama usulü getirilmiştir. Ticaret mahkemelerinde de tek hakimle ve kurul halinde görülme
sınırı getirilmiştir.
11.09.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 6552 Sayılı Yasa da,
ayrıca idari yargıda merkezî ve ortak sınavlara ilişkin olarak ayrı bir yargılama usulü daha getirmiştir.
İdari yargıda kanun yollarına ilişkin süreler ve sınırlar, bölge idare mahkemeleri kurulup Resmi Gazete'de ilan edildiğinde uygulanacaktır. 6545
sayılı yasa bölgeidare mahkemelerinin 3 ay içinde kurulacağını belirtmektedir, ancak bu süre bölge adliye mahkemelerinde olduğu gibi uzayabilir.
Bundan dolayı her üç ihtimale karşı şimdiden bilgilendirici olsun diye
hazırlanan tabloları sayın meslektaşlarımızın bilgisine sunuyoruz.
Buradaki veriler bilgi amaçlı olup olası yanlışlıklardan dolayı sorumluluk kabul edilmez.

İki Hafta

Duruşma

30

15

3

CEZA
(Ağır Ceza, Asliye Ceza,
Sulh Ceza, Fikri Ceza)

İDARİ YARGI
Normal Yargılama Usulü
(İdarede 60 Vergide 30 gün
içinde dava açılır.)

İDARE
İvedi Yargılama Usulü
(İdareye müracaat
etmeksizin 30 gün içinde
dava açılır. İstinaf ve karar
düzeltme yoktur.)

İDARE
Merkezî ve ortak sınavlara
ilişkin Yargılama Usulü
(İdareye müracaat
etmeksizin 10 gün içinde
dava açılır. İstinaf ve karar
düzeltme yoktur.)

İki Hafta

İŞ

Duruşma

İki Hafta

SULH
(Basit yargılama usulüne
tabi davalarda duruşma
gününe dek cevap
verilebilir.)

İCRA - Ceza

İki Hafta

ASLİYE
(Ticaret, Tüketici, Aile, Fikri
Hukuk)

İCRA - Hukuk

Cevap

----

İki Hafta

İki Hafta

İki Hafta

İki Hafta

İki Hafta

İki Hafta

İki Hafta

İki Hafta

Bilirkişi
Raporuna
İtiraz

----

---

7

---

---

---

Bir Hafta

Bir Hafta

Bir Hafta

İhtiyati Tedbir veya
Yürütmenin
Durdurulması Kararına
İtiraz

----

---

---

Bir Hafta

7

10

8

---

---

Tefhim

5

15

30

Bir
Hafta

7

10

8

8

15

Tebliğ

Temyiz

5

15

30

---

---

10

10

10

10

Cevap

---

---

15

1 Ay
(C.Sav.)

---

10

---

15

15

Tebliğ

---

---

30

---

---

10

---

15

15

Cevap

Tashih –i Karar

BÖLGE ADLİYE VE BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ KURULUNCAYA DEK SÜRELER

MAHKEME

01.01.2015

7

7

7

Bir Hafta

Bir Hafta

7

7

7

7

Temyiz veya Tashihi
Karar Dilekçe Reddi
Kararları Temyizi

Hazırlayan
Av. Celil ÇELİK
Bayrampaşa Belediyesi
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4.870,00

10.300,00

17.220,00

1.690,00

2012

8.690, 00

Hukuk Mahkemeleri Tashih -i Karar sınırı
1086 sayılı kanunun 5236 sayılı kanunla ilga edilen 427
maddesinin 5. fıkrasının atıf yaptığı 440. maddesi. Maddenin
ilgadan önceki şeklinde 5219 sayılı kanunun 2A maddesiyle
11.100,00
sınır 6000TL idi. 01.04.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5236
sayılı kanunun 19. maddesi (1086 ek m.4) de, ayrıca bu
oranın 2005 yılından sonra her yıl yeniden değerleme oranına
göre artırılacağını düzenlenmiştir. 1086 geçici m.2, 6100
geçici m.3

Tablonun devamı

2004 sayılı kanunun 5311 sayılı kanunla ilga edilen 363.
maddesi. Maddenin ilgadan önceki şeklinde 30.07.2003
tarihinde yürürlüğe giren 4949 sayılı kanunun 101.
5.240,00
maddesiyle
sınır (2003 yılı için) 2000TL idi. Aynı tarihte
yürürlüğe giren aynı kanunun 102. maddesi (2004 ek m.1)
de, bu oranın 2003 yılından sonra her yıl yeniden değerleme
oranına göre artırılacağını düzenlenmiştir. 2004 geçici m.7

4.110, 00

14.510, 00

Hukuk Mahkemeleri Murafaa sınırı
1086 sayılı kanunun 5236 sayılı kanunla ilga edilen 427
maddesinin
5. fıkrasının atıf yaptığı 438. maddesi. Maddenin
18.560,00
ilgadan önceki şeklinde 5219 sayılı kanunun 2A maddesiyle
sınır 10.000TL idi. 01.04.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5236
sayılı kanunun 19. maddesi (1086 ek m.4) de, ayrıca bu oranın
2005 yılından sonra her yıl yeniden değerleme oranına göre
artırılacağını düzenlemiştir. 1086 geçici m.2, 6100 geçici m.3

İcra Mahkemeleri Temyiz / Kesinlik sınırı

1.430, 00

Hukuk Mahkemeleri Temyiz / Kesinlik sınırı
1086 1.820,00
sayılı kanunun 5236 sayılı kanunla ilga edilen 427.
maddesinin 2. fıkrası. Fıkranın ilgadan önceki şeklinde 5219
sayılı kanunun 2A maddesiyle sınır 1.000TL idi. 01.04.2005
tarihinde yürürlüğe giren 5236 sayılı kanunun 19. maddesi
(1086 ek m.4) de, ayrıca bu oranın 2005 yılından sonra her yıl
yeniden değerleme oranına göre artırılacağını düzenlemiştir.
1086 geçici m.2 ve m.3, 6100 geçici m.3, 5521 geçici m.1

4.420, 00

9.350, 00

15.620, 00

1.540, 00

2011

4.870, 00

10.300, 00

17.220, 00

1.690, 00

2012

5.240, 00

11.100, 00

18.560, 00

1.820, 00

2013

2014

5.440, 00

11.530, 00

19.280, 00

1.890, 00

BÖLGE ADLİYE VE BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ
KURULUNCAYA DEK SINIRLAR
2010

01.01.2015

YILLAR

2013

5.980,00

12.690,00

21.220,00

2.080,00

2015

Hazırlayan
Av. Celil ÇELİK
Bayrampaşa Belediyesi

Yararlı Bilgiler
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3.000, 00

3.000, 00

10.000, 00

2.917, 27
3.033, 98

3.000, 00

3.000, 00

10.000, 00

3.129, 25
3.254, 44

2.500, 00

3.000, 00

3.000, 00

10.000, 00

3.438, 22

2.500, 00

3.000,00

3.000,00

10.000,00

3.541,37

2.500,00

1086, 2004, 2576, 2577 ve 6502 sayılı kanunlardaki sınırlar, her yıl için bir önceki yılın kasım ayında ilan edilen Yeniden Değerleme Oranına göre yeniden belirlenir. Ancak 1086, 2004 ve 6502 sayılı kanunlarda on lirayı 2576 ve
2577 sayılı kanunlarda ise bin lirayı aşmayan küsurlar dikkate alınmaz. 6100, 5521 ve 5235 sayılı kanunlarda ise parasal sınırların arttırılacağı yönünde bir düzenleme olmadığından bu kanunlardaki sınırlar yürürlük tarihinden
sonraki seneler için de aynen uygulanır.

2.000, 00
14.04.2011’den
sonra 3.000, 00

Sınır yok
14.04.2011’den
sonra 3.000, 00

2.000, 00
07.10.2010’den
sonra Sınır yok

Mahkûmiyet>

2.000, 00

10.000, 00

10.000, 00

2.623, 23
2.731, 85

Beraat>

İdari para cezalarına karşı başvuru üzerine
Sulh Ceza mahkemesi İtiraz / Kesinlik sınırı
5326 m.28 f.10, 6217 m.27

Ceza Mahkemeleri para cezaları
Temyiz / Kesinlik sınırı
1412 m.305, 5320 m.8, Anayasa
mahkemesinin 2006/65 Esas
2009/114 Karar sayılı 23.07.2009
tarihli kararı, 5320 sayılı kanunun
14.04.2011 tarihinde yürürlüğe giren
geçici 2. maddesi,

2.427, 04
2.517, 01

Yıllık Kıdem Tazminatı Tavan Miktarı
İlk altı ay ve Son altı ay

2.500, 00

590, 00
01.10.2011’den
sonra 2.500, 00

< 3.300,00

3.321, 17
28.05.2014
sonrası
< 3.000, 00

550, 00

3.110, 58

< 2.200,00

30.000,00

300.000,00

2015

Hazırlayan
Av. Celil ÇELİK
Bayrampaşa
Belediyesi

1.272, 19
28.05.2014
sonrası
< 2.000, 00

Senetle / Tanıkla İspat sınırı
1086 m.288 ve ek m.4, 6100 m.200

3.032, 65

2.693, 78

1.191, 52
(Kesinlik)

2.450, 67

1.161, 67
(Kesinlik)

İl Tüketici Hakem Heyetleri Görev sınırı
(6502 m.68) 28.05.2014 sonra görev sınırı içinde kalan tüm
hakem heyeti kararları kesindir, ilam niteliğindedir.

1.031, 87
(Kesinlik)

938, 75
(Kesinlik)

İlçe Tüketici Hakem Heyetleri Görev sınırı
(6502 m.68) 28.05.2014 sonra görev sınırı içinde kalan tüm
hakem heyeti kararları kesindir, ilam niteliğindedir.

26.950, 00

28.000, 00

9.230, 00
05.07.2012’den
sonra 25.000, 00

7.790, 00

8.380, 00

2014
Parasal değere
sahip davalar
Asliye Hukukta
açılır.

İdari Yargıda (İdare ve Vergi) Tek Hâkimle/Kurul halinde
görülme, İtiraz/Temyiz ve Duruşa İsteme sınırı
2576 m.7 ve ek m.1, 2577 m.17, 45, 47 ve ek m.1, 05.07.2012
yürürlük tarihli 6352 sayılı kanun m.50 ve m.55 ile sınır (2012
yılı için) 25.000TL olarak belirlenmiştir.

Parasal değere
sahip davalar Asliye
Hukukta açılır.

2013
Parasal değere
sahip davalar
Asliye Hukukta
açılır.
300.000, 00

7.230, 00

Sulh Hukuk / Asliye Hukuk Görev sınırı
1086 m.8 ve ek m.4, 6100 m.4

2012

2011
7.780, 00
01.10.2011’den
sonra
Asliye Hukuk

BÖLGE ADLİYE VE BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ
KURULUNCAYA DEK SINIRLAR

Ticaret Mahkemeleri Tek Hâkimle/Kurul halinde Görülme
sınırı (5235 m.5)

2010

YILLAR

01.01.2015
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İki Hafta

(Ticaret, Tüketici, Aile, Fikri
Hukuk)

Duruşma

Duruşma

İCRA - Ceza

(Ağır Ceza, Asliye Ceza, Sulh
Ceza, Fikri Ceza)

(İdareye müracaat etmeksizin
10 gün içinde dava açılır. İstinaf
ve karar düzeltme yoktur.)

Merkezî ve ortak sınavlara ilişkin
Yargılama Usulü

İDARE

(İdareye müracaat etmeksizin
30 gün içinde dava açılır. İstinaf
yoktur.)

İDARE
İvedi Yargılama Usulü

(İdarede 60 Vergide 30 gün
içinde dava açılır.)

İDARİ YARGI
Normal Yargılama Usulü

3

15

30

İki Hafta

İki Hafta

İCRA - Hukuk

CEZA

İki Hafta

İki Hafta

İŞ

---

İki Hafta

İki Hafta

İki Hafta

İki Hafta

İki Hafta

İki Hafta

Bilirkişi
Raporuna
İtiraz

---

---

7

---

---

---

Bir Hafta

Bir Hafta

Bir Hafta

İhtiyati Tedbir veya
Yürütmenin
Durdurulması Kararına
İtiraz

---

---

---

Bir
Hafta

Bir
Hafta

5

---

30

İstinaf

7

10

8

8

15

Tebliğ

7

10

8

---

---

Tefhim

Temyiz

5

---

30

---

---

10

10

10

10

Cevap

---

15

30

---

15

30

---

---

10

---

15

15

Cevap

Temyiz

1 Ay
(C.Sav.)

---

10

---

15

15

Tebliğ

Tashih –i Karar

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ KURULUNCAYA DEK VE
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ KURULDUĞUNDA SÜRELER

İki Hafta

(Basit yargılama usulüne tabi
davalarda duruşma gününe dek
cevap verilebilir.)

SULH

ASLİYE

Cevap

MAHKEME

01.01.2015

7

7

7

Bir Hafta

Bir Hafta

7

7

7

7

Temyiz veya Tashihi
Karar Dilekçe Reddi
Kararları Temyizi

Hazırlayan
Av. Celil ÇELİK
Bayrampaşa Belediyesi
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01.01.2015

Hukuk Mahkemeleri Murafaa sınırı
1086 sayılı kanunun 5236 sayılı kanunla ilga edilen 427 maddesinin 5.
fıkrasının atıf yaptığı 438. maddesi. Maddenin ilgadan önceki şeklinde
5219 sayılı kanunun 2A maddesiyle sınır 10.000TL idi. 01.04.2005
tarihinde yürürlüğe giren 5236 sayılı kanunun 19. maddesi (1086
ek m.4) de, ayrıca bu oranın 2005 yılından sonra her yıl yeniden
değerleme oranına göre artırılacağını düzenlemiştir. 1086 geçici m.2,
6100 geçici m.3

Hukuk Mahkemeleri Temyiz / Kesinlik sınırı
1086 sayılı kanunun 5236 sayılı kanunla ilga edilen 427. maddesinin
2. fıkrası. Fıkranın ilgadan önceki şeklinde 5219 sayılı kanunun
2A maddesiyle sınır 1.000TL idi. 01.04.2005 tarihinde yürürlüğe
giren 5236 sayılı kanunun 19. maddesi (1086 ek m.4) de, ayrıca bu
oranın 2005 yılından sonra her yıl yeniden değerleme oranına göre
artırılacağını düzenlemiştir. 1086 geçici m.2 ve m.3, 6100 geçici m.3,
5521 geçici m.1

8.690, 00

2009
2010

1.250,00

1.400,00

1.430,00

12.680,00

14.200,00

14.510,00

7.600,00

8.510,00

8.690,00

3.600,00

4.030,00

4.110,00

4.110, 00

2011

1.540,00

1.690,00

15.620,00

17.220,00

9.350,00

10.300,00

4.420,00

4.870,00

7.230, 00

2012

Sulh Hukuk / Asliye Hukuk Görev sınırı
1086 m.8 ve ek m.4, 6100 m.4

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ KURULUNCAYA DEK SINIRLAR

14.510, 00
2008

İcra Mahkemeleri Temyiz / Kesinlik sınırı
2004 sayılı kanunun 5311 sayılı kanunla ilga edilen 363. maddesi.
Maddenin ilgadan önceki şeklinde 30.07.2003 tarihinde yürürlüğe
giren 4949 sayılı kanunun 101. maddesiyle sınır (2003 yılı için) 2000TL
idi. Aynı tarihte yürürlüğe giren aynı kanunun 102. maddesi (2004
ek m.1) de, bu oranın 2003 yılından sonra her yıl yeniden değerleme
oranına göre artırılacağını düzenlenmiştir. 2004 geçici m.7

YILLAR

Hukuk Mahkemeleri Tashih -i Karar sınırı
1086 sayılı kanunun 5236 sayılı kanunla ilga edilen 427 maddesinin 5.
fıkrasının atıf yaptığı 440. maddesi. Maddenin ilgadan önceki şeklinde
5219 sayılı kanunun 2A maddesiyle sınır 6000TL idi. 01.04.2005
tarihinde yürürlüğe giren 5236 sayılı kanunun 19. maddesi (1086
ek m.4) de, ayrıca bu oranın 2005 yılından sonra her yıl yeniden
değerleme oranına göre artırılacağını düzenlenmiştir. 1086 geçici
m.2, 6100 geçici m.3

1.430, 00

Hukuk Mahkemeleri / Temyiz- Kesinlik
1086 sayılı kanunun 5236 sayılı kanunla ilga edilen
427. maddesinin 2. fıkrası. Fıkranın ilgadan önceki
şeklinde 5219 sayılı kanunun 2A maddesiyle sınır
1.000TL idi. 01.04.2005 tarihinde yürürlüğe giren
5236 sayılı kanunun 19. maddesi (1086 ek m.4) de,
ayrıca bu oranın 2005 yılından sonra her yıl yeniden
değerleme oranına göre artırılacağını düzenlemiştir. 1086 geçici m.2 ve m.3, 6100 geçici m.3, 5521
geçici m.1
Murafaa
1086 sayılı kanunun 5236 sayılı kanunla ilga edilen 427 maddesinin 5. fıkrasının atıf yaptığı 438.
maddesi. Maddenin ilgadan önceki şeklinde 5219
sayılı kanunun 2A maddesiyle sınır 10.000TL idi.
01.04.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5236 sayılı
kanunun 19. maddesi (1086 ek m.4) de, ayrıca bu
oranın 2005 yılından sonra her yıl yeniden değerleme oranına göre artırılacağını düzenlemiştir. 1086
geçici m.2, 6100 geçici m.3
Tashih -i Karar
1086 sayılı kanunun 5236 sayılı kanunla ilga
edilen 427 maddesinin 5. fıkrasının atıf yaptığı
440. maddesi. Maddenin ilgadan önceki şeklinde
5219 sayılı kanunun 2A maddesiyle sınır 6000TL
idi. 01.04.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5236
sayılı kanunun 19. maddesi (1086 ek m.4) de,
ayrıca bu oranın 2005 yılından sonra her yıl
yeniden değerleme oranına göre artırılacağını
düzenlenmiştir. 1086 geçici m.2, 6100 geçici m.3
İcra Mahkemeleri / Temyiz- Kesinlik
2004 sayılı kanunun 5311 sayılı kanunla ilga edilen
363. maddesi. Maddenin ilgadan önceki şeklinde
30.07.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4949 sayılı
kanunun 101. maddesiyle sınır (2003 yılı için)
2000TL idi. Aynı tarihte yürürlüğe giren aynı
kanunun 102. maddesi (2004 ek m.1) de, bu oranın
2003 yılından sonra her yıl yeniden değerleme
oranına göre artırılacağını düzenlenmiştir. 2004
geçici m.7

YILLAR

2010

7.780, 00
01.10.2011’den
sonra Asliye
Hukuk

4.420, 00

9.350, 00

15.620, 00

1.540, 00

2011

Parasal değere
sahip davalar
Asliye Hukukta
açılır.

4.870, 00

10.300, 00

17.220, 00

1.690, 00

2012

Parasal değere
sahip davalar
Asliye Hukukta
açılır.

5.240, 00

11.100, 00

18.560, 00

1.820, 00

2013

Parasal
değere
sahip
davalar
Asliye
Hukukta
açılır.

5.440, 00

11.530, 00

19.280, 00

1.890, 00

2014

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ KURULUNCAYA DEK VE
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ KURULDUĞUNDA SINIRLAR

Parasal değere
sahip davalar
Asliye Hukukta
açılır.

5.980,00

12.690,00

21.220,00

2.080,00

2015

Hazırlayan
Av. Celil ÇELİK
Bayrampaşa
Belediyesi
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2013

1.820,00

18.560,00

11.100,00

5.240,00

Tablonun devamı

2.450, 67

550, 00
2.427, 04
2.517, 01

Senetle / Tanıkla İspat sınırı
1086 m.288 ve ek m.4, 6100 m.200

Yıllık Kıdem Tazminatı Tavan Miktarı
İlk altı ay ve Son altı ay

3.000, 00

3.000, 00

10.000, 00

3.000, 00

3.000, 00

10.000, 00

3.129, 25
3.254, 44

2.500, 00

3.110, 58

3.000, 00

3.000, 00

10.000, 00

3.438, 22

3.000,00

3.000,00

10.000,00

3.541,37

2.500,00

110.000,00

1086, 2004, 2576, 2577 ve 6502 sayılı kanunlardaki sınırlar, her yıl için bir önceki yılın kasım ayında ilan edilen Yeniden Değerleme Oranına göre yeniden belirlenir. Ancak 1086, 2004 ve 6502 sayılı kanunlarda on lirayı 2576 ve
2577 sayılı kanunlarda ise bin lirayı aşmayan küsurlar dikkate alınmaz. 6100, 5521 ve 5235 sayılı kanunlarda ise parasal sınırların arttırılacağı yönünde bir düzenleme olmadığından bu kanunlardaki sınırlar yürürlük tarihinden sonraki
seneler için de aynen uygulanır.

2.000, 00
14.04.2011’den
sonra 3.000, 00

Sınır yok
14.04.2011’den
sonra 3.000, 00

2.000, 00
07.10.2010’den
sonra Sınır yok

Mahkûmiyet>

2.000, 00

10.000, 00

10.000, 00

2.917, 27
3.033, 98

2.500, 00

590, 00
01.10.2011’den
sonra
2.500, 00
2.623, 23
2.731, 85

3.032, 65

2.693, 78

Beraat>

İdari para cezalarına karşı başvuru üzerine
Sulh Ceza mahkemesi İtiraz / Kesinlik sınırı
5326 m.28 f.10, 6217 m.27

Ceza Mahkemeleri para cezaları
Temyiz / Kesinlik sınırı
1412 m.305, 5320 m.8, Anayasa mahkemesinin
2006/65 Esas 2009/114 Karar sayılı 23.07.2009
tarihli kararı, 5320 sayılı kanunun 14.04.2011
tarihinde yürürlüğe giren geçici 2. maddesi,

< 3.300,00

3.321, 17
28.05.2014
sonrası
< 3.000, 00

İl Tüketici Hakem Heyetleri Görev sınırı
(6502 m.68) 28.05.2014 sonra görev sınırı içinde kalan tüm hakem
heyeti kararları kesindir, ilam niteliğindedir.

2.500, 00

< 2.200,00

1.191, 52
(Kesinlik)

1.272, 19
28.05.2014
sonrası
< 2.000, 00

1.161, 67
(Kesinlik)

938, 75
(Kesinlik)

İlçe Tüketici Hakem Heyetleri Görev sınırı
(6502 m.68) 28.05.2014 sonra görev sınırı içinde kalan tüm hakem
heyeti kararları kesindir, ilam niteliğindedir.
1.031, 87
(Kesinlik)

30.000,00

26.950, 00

28.000, 00

9.230, 00
05.07.2012’den
sonra 25.000, 00

7.790, 00

İdari Yargıda (İdare ve Vergi) Tek Hâkimle/Kurul halinde Görülme ve
Duruşa İsteme sınırı
2576 m.7 ve ek m.1, 2577 m.17, 45 ve ek m.1, 05.07.2012 yürürlük
tarihli 6352 sayılı kanun m.50 ve m.55 ile sınır (2012 yılı için)
25.000TL olarak belirlenmiştir.
8.380, 00

100.000, 00

İdari Yargı Temyiz / Kesinlik sınırı
(2577 m.46 ve ek m.1) 28.06.2014 yürürlük tarihli 6545 sayılı kanun
m.20 ile sınır (2014 yılı için) 100.000TL olarak belirlenmiştir.

5000,00

5000, 00

İdari Yargı İstinaf / Kesinlik sınırı
(2577 m.45 ve ek m.1) 28.06.2014 yürürlük tarihli 6545 sayılı kanun
m.19 ile sınır (2014 yılı için) 5.000TL olarak belirlenmiştir.

300.000,00

300.000, 00

Ticaret Mahkemeleri Tek Hâkimle/Kurul halinde Görülme sınırı
(5235 m.5)

Yararlı Bilgiler
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2
Hafta
2
Hafta
2
Hafta

2
Hafta

2
Hafta

2
Hafta

Duruşma

Duruşma

30

15

3

ASLİYE
(Ticaret, Tüketici, Aile,
Fikri Hukuk)

SULH
(Basit yargılama usulüne
tabi davalarda duruşma
gününe dek cevap
verilebilir)

İŞ

İCRA - Hukuk

İCRA - Ceza

CEZA
(Ağır, Asliye, Sulh, Fikri)

İDARİ YARGI
Normal Yargılama Usulü
(İdarede 60 Vergide 30
gün içinde dava açılır.)

İDARİ YARGI
İvedi Yargılama Usulü
(İdareye müracaat
etmeksizin 30 gün
içinde dava açılır. İstinaf
yoktur.)

İDARE
Merkezî ve ortak
sınavlara ilişkin
Yargılama Usulü
(İdareye müracaat
etmeksizin 10 gün içinde
dava açılır. İstinaf ve
karar düzeltme yoktur.)
---

2
Hafta

2
Hafta

Duruşma

Duruşma

2
Hafta

2
Hafta

MAHKEME

---

---

7

---

---

---

1
Hafta

1
Hafta

1
Hafta

İhtiyati Tedbir veya
Yürütmenin
Durdurulması
Kararına İtiraz

---

---

---

7

7

10

8

---

---

Tefhim

---

---

30

7

7

10

8

2
Hafta

2
Hafta

Tebliğ

İstinaf

---

---

30

7

---

---

2
Hafta

2
Hafta

2
Hafta

Cevap

---

---

5

15

15

7

---

7

7
(5271
m.291
f.2)

1
Ay

8

1
Ay

1
Ay

Tebliğ

Temyiz

---

---

---

---

---

Tefhim

BÖLGE ADLİYE VE BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ
KURULDUĞUNDA SÜRELER
Bilirkişi
Raporuna
İtiraz

Cevap /
Cevaba
Cevap /
İkinci
Cevap

01.01.2015

5

15

30

7

7

2
Hafta

2
Hafta

2
Hafta

2
Hafta

Cevap

1
Hafta

1 Hafta

1 Hafta

7

7

1
Hafta

1
Hafta

1
Hafta

1
Hafta

İstinaf veya İtiraz veya
Temyiz veya Tashihi
Karar Dilekçe Reddi
Kararı Temyizi

Hazırlayan
Av. Celil ÇELİK
Bayrampaşa Belediyesi
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1.430, 00

7.230, 00

14.510, 00

Hukuk Mahkemeleri İstinaf / Kesinlik sınırı
1086 mülga m.426A ve ek m.4, 6100 m.341

Hukuk Mahkemeleri Temyiz / Kesinlik sınırı
1086 mülga m.428 ve ek m.4, 6100 m.362

Hukuk Mahkemeleri Temyizde Duruşma
1086 mülga m.438 ve Ek m.4, 6100 m.369

1.500, 00

25.000, 00

1.540, 00
01.10.2011’den
sonra 1.500, 00
7.780, 00
01.10.2011’den
sonra 25.000,
00
25.000, 00

1.500, 00

2013

1.000TL idi. 01.04.2005 tarihinde yürürlüğe giren

2009

1.400,00

17.220, 00

1.250,00

1.690, 00

2008

2010

18.560, 00

1.430,00

1.820, 00

1086 sayılı kanunun 5236 sayılı kanunla ilga edilen 427 maddesinin 5. fıkrasının atıf yaptığı 438.
1.000,
00 önceki şeklinde
1.000,5219
00
1.000, 00
1.000, 00
maddesi. Maddenin
ilgadan
sayılı kanunun 2A maddesiyle sınır 10.000TL idi.
12.680,00
14.200,00
14.510,00
01.04.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5236 sayılı
kanunun 19. maddesi (1086 ek m.4) de, ayrıca bu
İş Mahkemeleri Temyiz / Kesinlik sınırı
5.000,
00her yıl yeniden
5.000,
00
5.000, 00
5.000, 00
oranın 2005 yılından
sonra
değerle(5521 m.8)
me oranına göre artırılacağını düzenlemiştir. 1086
geçici m.2, 6100 geçici m.3
Parasal
Tashih -i Karar
1086 sayılı kanunun 5236 sayılı kanunla
ilga
7.780, 00
değere sahip
Parasal değere
edilen 427 maddesinin 5. fıkrasının atıf yaptığı
Sulh Hukuk / Asliye Hukuk Görev sınırı
davalar
sahip davalar
440. maddesi. Maddenin ilgadan01.10.2011’den
önceki şeklinde
7.230,
00
5219 sayılı kanunun 2A maddesiyle sınır
6000TL
1086 m.8 ve ek m.4, 6100 m.4
sonra
Hukukta
7.600,00Asliye8.510,00 Asliye8.690,00
idi. 01.04.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5236
Asliye
Hukuk
Hukukta
açılır.
sayılı kanunun 19. maddesi (1086
ek m.4)
de,
ayrıca bu oranın 2005 yılından sonra her yıl
açılır.
yeniden değerleme oranına göre artırılacağını
düzenlenmiştir. 1086 geçici m.2, 6100 geçici m.3
Ticaret Mahkemeleri Tek Hâkimle/Kurul halinde Görülme sınırı
İcra Mahkemeleri / Temyiz- Kesinlik
(5235 m.5)
2004 sayılı kanunun 5311 sayılı kanunla ilga edilen
363. maddesi. Maddenin ilgadan önceki şeklinde
30.07.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4949 sayılı
İdari Yargı İstinaf / Kesinlik sınırı
kanunun 101. maddesiyle sınır (2003 yılı için)
3.600,00
4.030,00
4.110,00
(2577 m.45 ve ek m.1) 28.06.2014 yürürlük tarihli 6545
2000TL idi. Aynı tarihte yürürlüğe giren aynı
kanunun 102. maddesi (2004 ek m.1) de, bu oranın
sayılı kanun m.19 ile sınır (2014 yılı için) 5.000TL olarak
2003 yılından sonra her yıl yeniden değerleme
belirlenmiştir.
oranına göre artırılacağını düzenlenmiştir. 2004
geçici m.7

İcra Mahkemeleri Temyiz / Kesinlik sınırı 5236 sayılı kanunun 19. maddesi (1086 ek m.4) de,
ayrıca bu oranın 2005 yılından sonra her yıl yeniden
2004 m.364 ve ek m.1, 01.04.2005 tarihinde yürürlüğedeğerleme
giren oranına göre artırılacağını düzenlemiş14.510, 00
15.620, 00
5311 sayılı kanunun 25. maddesiyle temyiz sınırı (2005 tir.
yılı1086
için)geçici m.2 ve m.3, 6100 geçici m.3, 5521
geçici m.1
10.000TL olarak belirlenmiştir.
Murafaa

İş Mahkemeleri İstinaf / Kesinlik sınırı
(5521 m.8)

25.000, 00

1.500, 00

2014

17.220,00

1.690,00

2012

5.000,00

18.560,00

1.000,00

21.220,00

1.820,00

2.080,00

2013

60.000,00

25.000,00

1.500,00

2015

Hazırlayan
Av. Celil ÇELİK
Bayrampaşa Belediyesi

5000, 00

4.420,00

300.000, 00

4.870,00

Tablonun devamı

5.240,00

5000,00

300.000,00

Parasal
Parasal değere
değere sahip
sahip davalar
davalar
Asliye Hukukta
9.350,00 Asliye10.300,00
11.100,00
Hukukta açılır.
açılır.

5.000, 00

15.620,00

1.000, 00

19.280, 00

1.540,00

1.890, 00

2011

15.620, 00
01.10.2011’den
60.000, 00
60.000, 00
60.000, 00
sonra 60.000,
00
BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ KURULUNCAYA DEK SINIRLAR

2012

2011

İcra Mahkemeleri İstinaf / Kesinlik sınırı
YILLAR
2004 m.363 ve ek m.1, 01.04.2005 tarihinde yürürlüğeHukuk
girenMahkemeleri / Temyiz- Kesinlik
1.430,
1.540,
00
sayılı kanunun 523600
sayılı kanunla
ilga edilen
5311 sayılı kanunun 24. maddesiyle istinaf sınırı (2005 1086
yılı için)
427. maddesinin 2. fıkrası. Fıkranın ilgadan önceki
1.000TL olarak belirlenmiştir.
şeklinde 5219 sayılı kanunun 2A maddesiyle sınır

2010

BÖLGE ADLİYE VE BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ
KURULDUĞUNDA SINIRLAR

YILLAR

01.01.2015

Yararlı Bilgiler
561

2.000, 00

Mahkûmiyet>

2.000, 00
14.04.2011’den
sonra 3.000, 00

Sınır yok
14.04.2011’den
sonra 3.000, 00

2.000, 00
07.10.2010’den
sonra
Sınır yok
2.000, 00

10.000, 00

2.917, 27
3.033, 98

10.000, 00

2.623, 23
2.731, 85

3.000, 00

3.000, 00

10.000, 00

3.129, 25
3.254, 44

2.500, 00

3.000, 00

3.000, 00

10.000,00

3.438, 22

3.000,00

3.000,00

10.000,00
Bölge Adliye
mahkemeleri
kurulduğunda
500 gün

3.541,37

1086, 2004, 2576, 2577 ve 6502 sayılı kanunlardaki sınırlar, her yıl için bir önceki yılın kasım ayında ilan edilen Yeniden Değerleme Oranına göre yeniden belirlenir.
Ancak 1086, 2004 ve 6502 sayılı kanunlarda on lirayı 2576 ve 2577 sayılı kanunlarda ise bin lirayı aşmayan küsurlar dikkate alınmaz. 6100, 5521 ve 5235 sayılı
kanunlarda ise parasal sınırların arttırılacağı yönünde bir düzenleme olmadığından bu kanunlardaki sınırlar yürürlük tarihinden sonraki seneler için de aynen
uygulanır.

2.000, 00

10.000, 00

Beraat>

İdari para cezalarına karşı başvuru üzerine
Sulh Ceza mahkemesi İtiraz / Kesinlik sınırı
5326 m.28 f.10, 6217 m.27

Ceza Mahkemeleri para cezaları
İstinaf / Kesinlik sınırı
1412 m.305, 5320 m.8, Anayasa
mahkemesinin 2006/65 Esas 2009/114 Karar
sayılı 23.07.2009 tarihli kararı, 5320 sayılı
kanunun 14.04.2011 tarihinde yürürlüğe
giren geçici 2. maddesi, 5271 m.272

2.427, 04
2.517, 01

Yıllık Kıdem Tazminatı Tavan Miktarı
İlk altı ay ve Son altı ay

2.500, 00

590, 00
01.10.2011’den
sonra 2.500, 00

3.110, 58

2.500,00

550, 00

Senetle / Tanıkla İspat sınırı
1086 m.288 ve ek m.4, 6100 m.200

3.032, 65

2.693, 78

2.500, 00

< 3.300,00

3.321, 17
28.05.2014
sonrası <
3.000, 00

2.450, 67

İl Tüketici Hakem Heyetleri Görev sınırı
(6502 m.68) 28.05.2014 sonra görev sınırı içinde kalan tüm
hakem heyeti kararları kesindir, ilam niteliğindedir.

1.191, 52
(Kesinlik)

< 2.200,00

1.161, 67
(Kesinlik)

1.272, 19
28.05.2014
sonrası
< 2.000, 00

1.031, 87
(Kesinlik)

938, 75
(Kesinlik)

110.000,00

2015

İlçe Tüketici Hakem Heyetleri Görev sınırı
(6502 m.68) 28.05.2014 sonra görev sınırı içinde kalan tüm
hakem heyeti kararları kesindir, ilam niteliğindedir.

26.950, 00

2014

30.000,00

9.230, 00
05.07.2012’den
sonra 25.000, 00

2013

28.000, 00

8.380, 00

2012

7.790, 00

2011

İdari Yargıda (İdare ve Vergi) Tek Hâkimle/Kurul halinde
Görülme ve Duruşa İsteme sınırı
2576 m.7 ve ek m.1, 2577 m.17, 45 ve ek m.1, 05.07.2012
yürürlük tarihli 6352 sayılı kanun m.50 ve m.55 ile sınır (2012
yılı için) 25.000TL olarak belirlenmiştir.

2010

Hazırlayan
Av. Celil ÇELİK
Bayrampaşa Belediyesi

100.000, 00

YILLAR

BÖLGE ADLİYE VE BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ
KURULDUĞUNDA SINIRLAR

İdari Yargı Temyiz / Kesinlik sınırı
(2577 m.46 ve ek m.1) 28.06.2014 yürürlük tarihli 6545
sayılı kanun m.20 ile sınır (2014 yılı için) 100.000TL olarak
belirlenmiştir.

01.01.2015
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01.01.2015

FAİZ TABLOSU

Hazırlayan
Bayrampaşa Belediyesi
Av. Celil ÇELİK

Faizler, oran açısından “Yasal Faiz” ve “Akdi Faiz” olmak üzere ikiye ayrılırlar. Yasal faiz oranları, her alacağın mahiyetine göre mevzuatın belirlediği
oranlardır. (6098 m.88 f.1, 3095 m.4, 6098 m.120 f.1, 6102 m.9) Mahiyeti
açık olmayan alacaklarda faiz oranı kanuni (adi) faize göre belirlenir. (Örneğin 2004 m.118) Akdi faiz oranı ise sözleşmeyle belirlenir. Faizler, tür olarak
ise “Anapara faizi” ve “Temerrüt Faizi” olmak üzere ikiye ayrılırlar. Anapara faizi, borçlu henüz temerrüde düşmeden ödenmesi gereken faizdir. Sözleşme uyarınca alacaklıya ait paranın faiz geliri elde etmek amacıyla ödünç
verilmesi veya herhangi bir şekilde borçluda kalması üzerine faiz ödenmesi öngörülmüş ise anapara faizinden söz edilir. (Örneğin 6098 m.193 b.1,
m.217 f.1 b.1, m.234, m.229 f.1 b.1, m.387 f.2, m.529 f.1, m.538 f.1, m.627
f.2, 6102 m.20) Anapara faizi, genellikle kredili, taksitli, vadeli vs. sözleşmelerde vade farkı adı altında alınır. Borçlu temerrüde düştüğünde ise ayrıca
temerrüt faizi alınır. Anapara faizi temerrüt halinde anapara halini alır ve
dolayısıyla temerrüt halinde anapara sayılan anapara faizi üzerinden ayrıca
temerrüt faizi işletilir. Gerek anapara faizi ve gerek temerrüt faizi sürecinde,
işleyen faizin belirli bir süre sonra anaparaya katılacağı ve oluşan yeni anapara üzerinden faiz işletilmesine devam edileceği kararlaştırılamaz. (3095 m.3,
6098 m.121 ve m.388 f.3) Sözleşmeyle kararlaştırılmış olsa bile faize faiz
işletilmesi geçersizdir. İstisna olarak cari hesap sözleşmelerinde ve ayrıca iki
tarafın tacir olduğu ödünç (karz) sözleşmelerinde sadece anapara sürecinde
üç aydan aşağı olmamak üzere faize faiz işletilmesi kararlaştırılabilir. (6102
m.8 f.2) Faiz başlangıcı temerrüt tarihi olan alacaklarda temerrütten önceki
döneme ilişkin faiz işletilemez.
Türk Borçlar kanununa ve Türk Ticaret Kanunu’na göre gerek adi alacaklarda ve gerek ticari alacaklarda ödenmesi gereken anapara faizlerinde
kanuni (adi) faiz oranı uygulanır. (3095 m.1, 6098 m.88 f.1, 6102 m.9)
Temerrüt faizi ise alacağın mahiyetine göre belirlenir. Adi alacaklarda kanuni
(adi) faiz oranı, ticari alacaklarda ise ticari faiz oranı temerrüt faizi olarak uygulanır. (3095 m.2 f1 ve f.2, 6102 m.9) Diğer alacaklarda ise ilgili mevzuatın
belirlediği oranlar temerrüt faizi olarak uygulanır. (3095 m.4, 6098 m.120 f.1)
Anapara faizi oranı ile temerrüt faizi oranı sözleşmeyle farklı oranlarda
belirlenebilir. Adi alacaklarda sözleşmeyle belirlenen akdi anapara faizi oranı
kanuni (adi) faiz oranının %50 fazlasını aşamaz, sözleşmeyle belirlenen temerrüt faizi oranı ise kanuni (adi) faiz oranının %100 fazlasını aşamaz. (6098
m.88 f.2, 6098 m.120 f.2) Kanuni faizin %9 olarak uygulandığı günümüzde
adi alacaklarda sözleşmeyle belirlenen anapara faizi (%9x1, 5) %13, 3 oranını, sözleşmeyle belirlenen temerrüt faizi ise (%9x2) %18 oranını aşamaz.
Ticari işlerde ise gerek anapara faizi oranı ve gerek temerrüt faizi oranı serbestçe belirlenebilir. (6102 m.8 f.1) Taraflardan biri için ticari iş sayılan söz-
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leşmelerde de gerek anapara faizi oranı ve gerek temerrüt faizi oranı serbestçe belirlenebilir. (6102 m.19 b.2) Tüketicinin korunmasına ilişkin hükümler
saklıdır. (6102 m.8 f.3) Yabancı para gibi diğer alacak türlerinde mevzuatta
bir sınırlama bulunmamaktadır.
Alıcının tüketici sayıldığı ve satıcının ticari faaliyeti kapsamında yapılan
taksitli sözleşmelerde; anapara faizi kanuni (adi) faizin en fazla %50 fazlası,
temerrüt faizi ise yasaya göre uygulanan veya sözleşmeyle belirlenen anapara
faizinin en fazla %30 fazlası olarak kararlaştırılabilir. (6098 m.253). Yıllık
anapara faizi oranı (%9x1, 5) %13, 5 olarak belirlendiğinde, yıllık temerrüt
faizi oranı da en fazla (%13, 5x1, 3) %17, 55 olarak belirlenebilir. Tüketiciye yönelik peşin satımlarda temerrüt halinde %30 sınırlaması uygulanmaz.
Belirli süreli tüketici kredisi sözleşmelerinde faiz oranı sabit olarak belirlenir. Tüketici kredisi sözleşmelerinde, akdî faiz, efektif yıllık faiz veya kredinin toplam maliyetinin yer almaması durumunda, kredi tutarı faizsiz olarak
sözleşme süresinin sonuna kadar kullanılır. Efektif faiz oranı, olduğundan
düşük gösterilmişse, kredinin toplam maliyetinin hesaplanmasında esas alınacak akdî faiz oranı, düşük gösterilen efektif faiz oranına uyacak şekilde yeniden belirlenir. Belirsiz süreli kredi sözleşmelerinde faiz oranında değişiklik
yapılması hâlinde ise bu değişikliğin yürürlüğe girmesinden otuz gün önce
tüketiciye bildirilmesi zorunludur. (6502 m.25) Kredi kartları faizinde 5464
sayılı kanun uygulanır. (5464 m.26 f.6) Konut finansmanına yönelik kredilerde ve finansal kiralama işlemlerinde faiz oranı sabit veya değişken olarak ya da aynı kredi için her iki yöntem esas alınmak suretiyle belirlenebilir.
Faiz oranının sabit olarak belirlenmesi hâlinde oran tarafların rızası dışında
değiştirilemez. Oranın değişken olarak belirlenmesi hâlinde ise, başlangıçta
sözleşmede belirlenen oran, dönemsel geri ödeme tutarı başlangıçta sözleşmede belirlenen azami dönemsel geri ödeme tutarını aşmamak koşuluyla ve
sözleşmede belirlenecek yurt içinde veya yurt dışında genel kabul görmüş ve
yaygın olarak kullanılan endekslerden en düşük olanı baz alınarak değiştirilebilir. Bu amaçlarla kullanılabilecek referans faizler ve endeksler Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenir. (6502 m.36)
Sözleşmede anapara faizi oranı belirlenmiş ancak temerrüt faizi oranı belirlenmemiş ise ve anapara faizi oranı da mevzuatın alacak için düzenlediği
temerrüt faizi oranından fazla ise, bu durumda anapara faizi oranı temerrüt
faizi oranı olarak da uygulanır. (3095 m.2 f.3, 6098 m.120 f.3) Örneğin adi
bir alacakta sözleşmeyle anapara faizi oranı (%9x1, 5) %13,5 olarak belirlenmiş ancak temerrüt faizi oranı belirlenmemiş ise, temerrüt halinde artık %9
değil %13,5 oranı uygulanır. Zira anapara faizi kanuni (adi) faizden yüksektir.
Ticari bir alacakta sözleşmeyle anapara faizi oranı (%9x1,5) %13,5 olarak belirlenmiş ancak temerrüt faizi oranı belirlenmemiş ise, temerrüt halinde artık
ticari temerrüt faizi oranı olan %10,5 değil anapara faizi olarak kararlaştırılan %13,5 oranı uygulanır. Zira anapara faizi oranı normalde uygulanması
gereken ticari faiz oranından yüksektir.

2822
m.61

AZAMİ
İŞLETME
KREDİSİ
FAİZİ

4857 m.
34, 1475
m.14

AZAMİ
MEVDUAT
FAİZİ

FAİZLER
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Her ay aidatı için ayrı olarak her ay sonu–5 yıl–Toplu sözleşmede ifa tarihi varsa bu tarih yoksa işverenin temerrüde düşürüldüğü tarih

İşçi sendikası aidatı

Zamanaşımı başlangıcı, zamanaşımı süresi ve faiz
başlangıç tarihi normal işçi alacaklarında olduğu
gibidir.

Kanuni işçilik alacakları dışında kalıp Toplu iş sözleşmesinden kaynaklı ilave ayni ve nakdi alacaklar için uygulanır. Örneğin asgari ücret miktarı için
azami mevduat faizi, asgari ücreti geçen miktar
için azami işletme kredisi faizi uygulanır. Örneğin
fazla çalışma ücretlerinin %50’ye kadar olan miktarına azami mevduat faizi, %50’yi aşan miktarlarına işletme kredisi faizi uygulanır.

Her yardım için yardım tarihi–5 yıl– İşverenin
temerrüde düşürüldüğü tarih

İkramiye, yol, yemek vs. gibi yardımlar

Her aylık ücret için ay sonu–5 yıl– İşverenin
temerrüde düşürüldüğü tarih

Aylık Ücret

Her günün fazla mesaisi için işin yapıldığı gün–5
yıl– İşverenin temerrüde düşürüldüğü tarih

Hafta tatili

Her günün fazla mesaisi için işin yapıldığı gün–5
yıl– İşverenin temerrüde düşürüldüğü tarih

Bayram ve Genel tatil ücreti

Her günün fazla mesaisi için işin yapıldığı gün–5
yıl–İşverenin temerrüde düşürüldüğü tarih

Fazla mesai ücreti

Kıdem tazminatı alacağının tümü için fesih
tarihi–10 yıl–Fesih tarihi

Kıdem tazminatı

ZAMANAŞIMI BAŞLANGICI – ZAMANAŞIMI SÜRESİ –
FAİZ BAŞLANGICI

İşletme kredisi veren bankalarının işletme
kredilerinde temerrüt tarihi itibarıyla
uyguladığı YILLIK en yüksek faiz oranı uygulanır. Faiz oranı dava konusu yapıldığı
takdirde, tarafların bildirdiği bankalardan
faiz başlangıç tarihinde uygulanan yıllık en
yüksek işletme kredisi faiz oranları sorulur. Kanun bankaların kamu bankası olmasını zorunlu kılmamıştır. Ancak bankaların Türkiye Halk Bankası, Sınai Kalkınma
Bankası, Türkiye Kalkınma bankası gibi
işletme kredisi veren kamu bankaları olması gerektiği şeklinde Yargıtay içtihatları
vardır. Merkez bankasından sorulması
gerektiğini söyleyen Yargıtay kararları da
bulunmaktadır. (Yargıtay 9. E:1998/3831
K:1998/3093 T:03.03.1998)

Fiili uygulamada gerek alacaklılar ve gerek
icra daireleri Merkez Bankasının Web sitesinde ilan ettiği azami mevduat faizi
oranlarını uygulamaktadırlar. Geçekte
Merkez Bankasının web sitesinde ilan ettiği azami mevduat faizi oranları, bankaların fiilen uyguladığı oranlar değillerdir,
bankalarca uyulması gereken azami sınırlardır. Faiz oranına itiraz edildiği takdirde
mahkemeler, tarafların bildirdiği bankalardan fiilen uyguladıkları YILLIK mevduat
faiz oranlarını sormaktadırlar ve sunulan
en yüksek orana göre faize hükmetmektedirler.

İlgili alacaklarda bankaların açılmış bir yıl
vadeli mevduat hesabına ödediği en yüksek faiz oranı uygulanır. Alacaklı, hangi
bankanın mevduat faizi oranı yüksek ise
o bankanın oranını uygular. Bankaların
kamu bankası olması zorunlu değildir.

ORANLAR

Azami mevduat faizi gibi hesaplanır.

Faiz başlangıç tarihinden ödeme tarihine dek kaç devir geçtiği ve her devre
ait faiz oranı belirlenir. Devir kesirleri
ise günlük olarak hesaplanır. Kesirli
olan (tam olmayan) devirde kaç gün
gecikme olduğu belirlenir ve devre ait
YILLIK faiz oranının günlerin toplamına karşılık gelen oranı bulunur. Geçen
her devir için bulunan faiz oranları toplanır ve asıl alacağa uygulanır.

Her bir devirde devir başlangıç tarihinde bankalarca uygulanan en yüksek mevduat faizi oranı, asıl alacağa
devir sonuna dek uygulanır. Devir
başlangıç tarihlerinin tekabül etmediği ara dönemlerde mevduat faizi
oranlarındaki artışlar veya azalmalar
dikkate alınmazlar.

Faiz başlangıç tarihi esas alınarak
birer yıllık devreler oluşturulur. Faiz
başlangıç tarihi örneğin mayıs ayının
on sekizi ise oluşturulan tüm yıllık
devirlerin başlangıç tarihi de her
mayıs ayının on sekizi olur.

HESAPLAMALAR

Her bir devre uygulanacak oran,
devir başlangıç tarihinde en yüksek işletme kredisi faizi veren
bankadan sorulur.

05.10.2010-13.10.2010 % 20
14.10.2010-20.10.2010 % 19
21.10.2010-13.01.2011 % 18
14.01.2011-20.04.2011 % 17
21.04.2011-30.01.2014 % 18
31.01.2014- % 20

TCMB tarafından yayınlanan
Azami Mevduat Faizi Oranları:

Her bir devre uygulanacak
oran, devir başlangıç tarihinde
en yüksek mevduat faizi veren
bankadan sorulur.

DÖNEMLER VE ORANLAR
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(İcra takiplerinde yabancı para ile birlikte o günün
Türk parası karşılığının yazılması zorunludur.)

Sözleşmede ifa tarihi varsa bu tarih yoksa
borçlunun temerrüde düşürüldüğü tarih–10 yıl–Sözleşmede ifa tarihi varsa bu tarih yoksa borçlunun
temerrüde düşürüldüğü tarih

Yabancı para üzerinden yapılan sözleşmeler

Vade tarihi–3 yıl–Vade tarihi

Yabancı para borcu ihtiva eden kambiyo evrakları
(çek, bono, poliçe)

Tam yargı ve vergi davalarında hükmedilen meblağın idarece hak sahibine geç ödenmesi durumunda da tecil faizi uygulanır. (2577 m.28 f.6, )

Vergi, resim, ikmalen tarhiyata dayanan tapu
harçları, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme
masrafı, vergi cezası, para cezası ve gecikme zammı, tecile konu olan kamu alacaklarıdır. (213 m.112
f.4, 6183 m.48

Mülkiyetin idareye devri tarihi–10 yıl–Mülkiyetin
idareye devri tarihi

Kamulaştırma bedeli

Tahakkuk veya Vade tarihi–5 yıl–Vade tarihi

Tahakkuk tarihini takip eden yılbaşından itibaren
5 yıl içinde tebliğ edilmeyen veya tebliğ edilmesine
rağmen vade tarihini takip eden yılbaşından itibaren 5 yıl içinde işlem yapılmayan alacaklar zamanaşımına uğrar. (213 sayılı kanun m.114, 6183
sayılı kanun m.102)

Vergi, resim, harç, prim, aidat vs. tüm kamu
alacakları

ZAMANAŞIMI BAŞLANGICI – ZAMANAŞIMI SÜRESİ –
FAİZ BAŞLANGICI

Fiili uygulamada gerek alacaklılar ve gerek
icra daireleri Merkez Bankasının Web
sitesinde ilan ettiği oranları uygulamaktadırlar. Ancak faiz oranına itiraz edildiği
takdirde mahkemeler, tarafların bildirdiği
kamu bankalarından fiilen uyguladıkları
YILLIK mevduat faiz oranlarını sormaktadırlar ve sunulan en yüksek orana göre
faize hükmetmektedirler.

Alacaklı, hangi bankanın yabancı para
mevduat faizi oranı yüksek ise o bankanın
oranını uygular. Bankaların kamu bankası
olması zorunludur.

Tecil faizi oranları Maliye bakanlığı
tarafından yıllık oran olarak belirlenmektedir.

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili
Usulü Hakkında kanunun 51. maddesi uyarınca kamu alacakları ile Anayasanın 46/
son fıkrasına göre kamulaştırma alacaklarına uygulanacak olan gecikme zammı
oranları Bakanlar Kurulu kararıyla tespit
edilir.

ORANLAR

İcra takiplerinde takip veya ödeme
günü kurlarından hangisinin talep
edildiği de belirtilir. Ödeme günü kuru
tercih edildiğinde takip alacağı yabancı para alacağı olarak değerlendirilir ve asıl alacağa en yüksek yabancı
mevduat faizi uygulanır. Takip günü
kuru tercih edildiği veya tercih yapılmadığı takdirde Türk lirasına çevrilen
alacağa ticari faiz uygulanır. (Yargıtay
12. HD, E:2006/12270 K:2006/15287
T:11.07.2006)

Azami mevduat faizi gibi oluşturulan yıllık devirlere göre hesap yapılmalıdır.

Kanuni faiz gibi hesaplanır.

Tecil edilecek alacak miktarı ve vade
tarihi belirlenir. Daha sonra alacağın
kaç takside bölüneceği ve her bir taksitin ödeme tarihi belirlenir. Her taksit
için vadeden itibaren ödeme tarihine
dek kaç DÖNEM geçtiği ve her bir
dönemde de kaç GÜN geçtiği bulunur.

Faiz başlangıç tarihinden ödeme tarihine dek kaç aylık devir geçtiği ve
geçen her aylık devre ait faiz oranı belirlenir. Devir kesirleri ise günlük olarak hesaplanır. Kesirli olan (tam olmayan) devirde kaç gün gecikme olduğu
belirlenir ve aya ait AYLIK faiz oranının
günlerin toplamına karşılık gelen oranı bulunur. Geçen her aylık devir için
bulunan faiz oranları toplanır ve asıl
alacağa uygulanır.

Faiz başlangıç tarihi esas alınarak AYLIK devreler oluşturulur. Faiz
başlangıç tarihi örneğin ayın on sekizi
ise oluşturulan tüm aylık devirlerin
başlangıç tarihi de her ayın on sekizi
olur.

Her ayın alacağı için ayrı olarak AYLIK
oran üzerinden AYLIK faiz hesaplanır.
Ay kesirleri ise günlük olarak hesaplanır. Geçen her aya uygulanacak faiz
oranı, ayın içinde bulunduğu döneme
göre belirlenir.

HESAPLAMALAR

Her bir devre uygulanacak
oran, devir başlangıç tarihinde
ilgili yabancı para için en yüksek
mevduat faizi veren kamu
bankasından sorulur.

28.04.2006-20.11.2009 % 24
21.11.2009-20.10.2010 % 19
21.10.2010- % 12

Dönemler Ve YILLIK Oranlar

08.03.1994-30.08.1995 % 12
31.08.1995-31.01.1996 % 10
01.02.1996-08.07.1998 % 15
09.07.1998-20.01.2000 % 12
21.01.2000-01.12.2002 % 6
02.12.2000-28.03.2001 % 5
29.03.2001-30.01.2002 % 10
31.01.2002-11.11.2003 % 7
12.11.2003-01.03.2005 % 4
02.03.2005-20.04.2006 % 3
21.04.2006-18.11.2009 % 2, 5
19.11.2009-19.10.2010 % 1, 95
19.10.2010- % 1, 4

Dönemler Ve AYLIK Oranlar

DÖNEMLER VE ORANLAR

AYLIK ORAN ÜZERİNDEN AYLIK FAİZ HESAPLAMA: Faiz = Anapara x Dönem Ay Sayısı x Dönem Aylık Faiz Oranı / 100 AYLIK ORAN ÜZERİNDEN GÜNLÜK FAİZ HESAPLAMA: Faiz = Anapara x Dönem Gün
Sayısı x Dönem Aylık Faiz Oranı / 3000

3095
m.4a

YABANCI
PARA
FAİZİ

2577
m.28
f.6, 213
m.112
f.4, 6183
m.48

TECİL
FAİZİ

6183
m.51,
Anayasa
m.46/
son

KAMU
FAİZİ

FAİZLER
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Adi alacak sözleşmeleri
Sözleşmede ifa tarihi varsa bu tarih yoksa
borçlunun temerrüde düşürüldüğü tarih–10 yıl–Sözleşmede ifa tarihi varsa bu tarih yoksa borçlunun
temerrüde düşürüldüğü tarih
İhbar tazminatı
Fesih tarihi–10 yıl– İşverenin temerrüde
düşürüldüğü tarih
Yıllık izin ücreti
Yıllık izin ücreti alacağının tümü için fesih tarihi –5
yıl– İşverenin temerrüde düşürüldüğü tarih
Haksız fiil maddi ve manevi tazminat
Öğrenme tarihi–2 yıl her durumda olaydan itibaren
10 yıl veya ceza zamanaşımı–Olay tarihi
Tam yargı davası
Hizmet kusurunu öğrenme tarihi–1 yıl ve her
durumda 5 yıl–Temerrüt tarihi
İşveren kötü niyet tazminatı
Fesih tarihi–10 yıl– Borçlunun temerrüde
düşürüldüğü tarih
Sebepsiz zenginleşme
Öğrenme tarihi–2 yıl her durumda zenginleşme
tarihinden itibaren 10 yıl–Zenginleşme tarihi
(Zenginleşen iyi niyetli ise faiz başlangıcı borçlunun
temerrüde düşürüldüğü tarihtir)
Gazeteci ve Denizci kıdem tazminatı
Fesih tarihi–10 yıl–Temerrüt tarihi
İş kazası maddi ve manevi tazminat
Kaza tarihi–10 yıl–Kaza tarihi
Kira ve Ecrimisil
Her ay için ayrı olarak ay sonu–5 yıl– Borçlunun
temerrüde düşürüldüğü tarih
Kamu zararı alacağı
Zarar tarihini takip eden yılın başı–10 yıl–Zarar
tarihi
Tüketiciye yönelik satış dolayısıyla satıcının alacağı
Sözleşmede ifa tarihi varsa bu tarih yoksa
borçlunun temerrüde düşürüldüğü tarih–5 yıl–Sözleşmede ifa tarihi varsa bu tarih yoksa borçlunun
temerrüde düşürüldüğü tarih
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HESAPLAMALAR

Her dönem için ayrı olarak YILLIK oran
üzerinden GÜNLÜK faiz hesaplanır.
Faiz başlangıç tarihinden itibaren
ödeme tarihine dek geçen süre içinde
bulunan her dönem için ayrı faiz hesaplanmalıdır.
Faiz başlangıç tarihinden itibaren
ödeme tarihine dek geçen süre
içinde bulunan her dönemde kaç gün
gecikme olduğu belirlenir, daha sonra
döneme ait YILLIK faiz oranının günlerin toplamına karşılık gelen oranı
bulunur, daha sonra her dönem için
bulunan faiz oranları toplanır ve asıl
alacağa uygulanır.
Yıllık oran üzerinden günlük faiz hesaplanırken yılın 360 gün ya da 365 gün
olarak kabul edilmesi konusunda birbirinden farklı kararlar bulunmaktadır.
Genel teamülde bir ayın 30 gün kabul
edilmesi yılın 360 gün kabul edilmesini
gerektirmiştir. Yılın 360 gün kabul
edilmesi halinde aşağıdaki formülde
36500 (365 x 100) olan paydanın 36000
(360 x 100) yapılması gerekmektedir.

ORANLAR
29.04.1926 tarihinde yürürlüğe giren 818
sayılı Borçlar kanunun 72. maddesi, yıllık
faiz oranını %5 olarak belirlemiştir. 22 mart
1303 tarihli Mürabaha nizamnamesi de, adi
alacaklarda sözleşmeyle yıllık faiz oranının
%9’a kadar artırılabileceğini düzenlemiştir.
19.12.1984 tarihinde yürürlüğe giren 3095
sayılı yasanın 5. maddesi, Borçlar kanununda ve Ticaret kanununda faiz oranlarını
düzenleyen hükümleri ve ayrıca Mürabaha
nizamnamesini yürürlükten kaldırmış, aynı
yasanın 1. maddesi ise, kanuni faiz oranını
%30 olarak belirlemiş, ancak Bakanlar
Kuruluna bu oranı yüzde seksenine kadar
artırma veya indirme yetkisi de vermiştir.
1997/9807 sayılı bakanlar kurulu kararı ile
01.01.1998-31.12.1999 dönemi kanuni faiz
oranı %50 olarak uygulanmıştır.
3095 sayılı yasanın 1. maddesi, 18.12.1999
tarihli 4489 sayılı yasanın 1. maddesi ile
değiştirilmiş, buna göre Merkez Bankasının
önceki yılın 31 Aralık günü kısa vadeli kredi
işlemlerinde uyguladığı Reeskont oranı,
sonraki yıl için kanuni faiz oranı olarak
belirlenmiştir. 30 Haziran günü uygulanan
reeskont oranı eğer önceki yılın 31 Aralık
günü uygulanan reeskont oranından beş
puan az veya fazla ise, bu durumda yıl iki
döneme bölünmüş, yılın ikinci yarısında 30
haziran tarihindeki reeskont oranı geçerli
olmuştur. Reeskont oranının uygulandığı
süreçte yıllık veya yarım yıllık dönemler söz
konusu olmuştur.
3095 sayılı yasanın 1. maddesi, 5335 sayılı
yasanın 14. maddesi ile 30.04.2005 tarihinden geçerli olmak üzere tekrar değiştirilmiş, 01.05.2005 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kanuni faiz oranı yıllık % 12
olarak belirlenmiş, Bakanlar kurulu da bu
oranı yüzde onuna kadar indirmeye veya iki
katına çıkarmaya veya kanuni faiz oranını
aylık olarak belirlemeye yetkili kılınmıştır.
Bu tarihten itibaren artık reeskont oranı
dikkate alınmamıştır.
2005/9831 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
01.01.2006 tarihinden itibaren kanuni faiz
oranı yıllık %9 olarak belirlenmiştir.
29.04.1926-19.12.1984 % 5
19.12.1984-31.12.1997 % 30
01.01.1998-31.12.1999 % 50
01.01.2000-30.06.2002 % 60
01.07.2002-30.06.2003 % 55
01.07.2003-31.12.2003 % 50
01.01.2004-30.06.2004 % 43
01.07.2004-30.04.2005 % 38
01.05.2005-31.12.2005 % 12
01.01.2006- % 9

Dönemler Ve YILLIK Oranlar

DÖNEMLER VE ORANLAR

TECİL FAİZİ HESAPLAMA: Faiz= Taksit Asıl Alacağı x Dönem Gün Sayısı x Dönem Yıllık Faiz Oranı / 36000 YILLIK ORAN ÜZERİNDEN GÜNLÜK FAİZ HESAPLAMA: Faiz = Anapara x
Dönem Gün Sayısı x Dönem Yıllık Faiz Oranı / 36500

3095 m.1

KANUNİ
(ADİ)
FAİZ

FAİZLER
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UYGULANDIĞI ÖRNEK ALACAKLAR

Aksi bir oran kararlaştırılmadığı sürece tüm ticari
işlerde; temerrütten önce anapara faizi ödenmesi
gerekiyor ise kanuni faiz oranı, temerrüt halinde
ise ticari faiz oranı uygulanır.
Ticari sözleşmeler
Sözleşmede ifa tarihi varsa bu tarih yoksa
borçlunun temerrüde düşürüldüğü tarih–10 yıl
(inşaat ve imalat işleri gibi bazı sözleşmelerde
5 yıl)–Sözleşmede ifa tarihi varsa bu tarih yoksa
borçlunun temerrüde düşürüldüğü tarih
Tacirin sebepsiz zenginleşmesi
Örneğin bankanın sözleşme olmaksızın müşteri
hesabından kesinti yapması, tacirin sebepsiz
zenginleşmesi sayılır.
Öğrenme tarihi–2 yıl her durumda işlem tarihinden
itibaren 10 yıl–İşlem tarihi
Tacirin ticari işine veya ticari itibarına yönelik
haksız fiiller
Örneğin kaçak elektrik kullanma, tacire karşı
haksız fiil sayılır.
Öğrenme tarihi–2 yıl her durumda olaydan itibaren
10 yıl veya ceza zamanaşımı–Olay tarihi
Kambiyo evrakları (çek, bono, poliçe)
Vade tarihi–3 yıl–Vade tarihi
Fikri haklar
Öğrenme tarihi–2 yıl her durumda olaydan itibaren
10 yıl veya ceza zamanaşımı–Olay tarihi
Tüketicinin iade alacağı
(Yargıtay 18.HD E:2010/19122 K:2011/11578
T:18.07.2011)
Ayıp sonra ortaya çıksa bile teslim tarihi–2 yıl–
Temerrüt tarihi
Konutta ayıp sonra ortaya çıksa bile teslim tarihi–5
yıl–Temerrüt tarihi
Ayıplı mal ve hizmetten zarar tarihi–3 yıl ve 10 yıl–
Temerrüt tarihi
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6762 sayılı Türk Ticaret kanunun 9. maddesi, ticari faiz oranının belirlenmesinde 818
sayılı Borçlar kanunun 72. maddesine atıf
yapmıştır.
3095 sayılı kanunun 1. maddesi, kanuni
faiz olarak belirlenen sabit oranın gerek
adi alacaklarda ve gerek ticari alacaklarda
uygulanacağını, ancak reeskont oranının
kanuni faiz oranından yüksek olması
halinde ticari faiz oranının reeskont oranına göre belirleneceğini düzenlenmiş idi.
Aynı kanunun 2. maddesinde 4489 sayılı
yasa ile yapılan değişiklikle, artık reeskont
oranının kanuni (adi) faiz oranı sayılacağı,
dolayısıyla reeskont oranının hem adi
alacaklarda ve ticari alacaklarda uygulanacağı, ancak avans faiz oranının reeskont
(kanuni) faiz oranından fazla olması durumunda avans faiz oranının ticari faiz oranı
olarak uygulanacağı düzenlenmiştir. 5335
sayılı yasa ile yapılan değişiklikle ise sadece kanuni faiz oranının belirlenmesinde
reeskont oranından vazgeçilmiştir, 4489
sayılı kanunun ticari faize ilişkin getirdiği
hükümler halen yürürlüktedir.
Ticari faiz uygulamalarında dönemler ve
oranlar YILLIK veya YARIM YILLIK olarak
belirlenir.
Merkez Bankasının yayınladığı avans faizi
oranlarına 31 Aralık ve 30 Haziran günü
bakılır. Avans faiz oranı kanuni faiz oranından fazla ise, bu durumda Merkez
Bankasının önceki yılın 31 Aralık günü
uyguladığı avans faiz oranı sonraki yıl için
ticari faiz oranı olarak uygulanır. 30 Haziran tarihinde uygulanan avans faiz oranı
bir önceki yılın 31 aralık tarihinde uygulanan avans faiz oranından 5 puan altta
veya üstte ise, bu durumda yıl iki döneme
bölünür, 1 temmuz-31 aralık dönemi için
30 hazirandaki avans faiz oranı uygulanır.

ORANLAR

Her dönem için ayrı olarak YILLIK oran
üzerinden GÜNLÜK faiz hesaplanır.
Kanuni faiz gibi hesaplanır.
Ticari Faiz tabiri, 4489 sayılı kanunla
değişiklik yapılmadan önce 3095 sayılı
Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin
kanunun 1/1. maddesine göre belirlenecek yasal faiz oranını ifade etmekteydi. (Yargıtay HGK E:1997/11-278
K:1997/529 T:11.6.1997) Değişikliğin
yürürlüğe girdiği 01.01.2000 tarihinden önce dava dilekçesinde ticari faiz
talep edilmiş ancak oran belirtilmemiş
ise mahkemece kanuni (adi) faize hükmedilirdi. Değişikliğin yürürlüğe girdiği 01.01.2000 tarihinden sonra ise,
ticari faiz tabiri, 3095 sayılı kanunun
2/2. maddesinde açıklanan avans faiz
oranını ifade etmektedir. (Yargıtay
11.HD, E:2004/2192 K:2004/3206
T:29.03.2004) Değişikliğin yürürlüğe
girdiği 01.01.2000 tarihinden sonra dava dilekçesinde ticari faiz talep
edildiği takdirde oran belirtilmese bile
mahkemece ticari avans faizine hükmedilmektedir.

HESAPLAMALAR

01.01.1998-31.12.1999 % 50
01.01.2000-30.06.2002 % 70
01.07.2002-30.06.2003 % 64
01.07.2003-31.12.2003 % 57
01.01.2004-30.06.2004 % 48
01.07.2004-30.04.2005 % 42
01.05.2005-30.06.2005 % 42
01.07.2005-31.12.2005 % 30
01.01.2006-31.12.2006 % 25
01.01.2007-31.12.2007 % 29
01.01.2008-30.06.2009 % 27
01.07.2009-31.12.2009 % 19
01.01.2010-31.12.2010 % 16
01.01.2011-31.12.2011 % 15
01.01.2012-31.12.2012 % 17,75
01.01.2013-31.12.2013 % 13,75
01.01.2014-31.12.2014 % 11,75
01.01.2015- % 10,50

Dönemler Ve YILLIK Oranlar

DÖNEMLER VE ORANLAR

TECİL FAİZİ HESAPLAMA: Faiz= Taksit Asıl Alacağı x Dönem Gün Sayısı x Dönem Yıllık Faiz Oranı / 36000 YILLIK ORAN ÜZERİNDEN GÜNLÜK FAİZ HESAPLAMA: Faiz = Anapara x
Dönem Gün Sayısı x Dönem Yıllık Faiz Oranı / 36500

3095 m.2/2

TİCARİ
TEMERRÜT
FAİZİ

FAİZLER

Yararlı Bilgiler
569
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yıl–

Borçlunun

temerrüde

(İcra takiplerinde yabancı para ile birlikte o günün
Türk parası karşılığının yazılması zorunludur.)

Sözleşmede ifa tarihi varsa bu tarih yoksa borçlunun
temerrüde düşürüldüğü tarih–10 yıl–Sözleşmede ifa
tarihi varsa bu tarih yoksa borçlunun temerrüde
düşürüldüğü tarih

Yabancı para üzerinden yapılan sözleşmeler

Vade tarihi–3 yıl–Vade tarihi

Yabancı para borcu ihtiva eden kambiyo evrakları
(çek, bono, poliçe)

Karar tarihi–10
düşürüldüğü tarih

Aidat şeklinde olmayıp bir kerede ödenmesi karar
altına alınan bina ortak giderinde kanuni faiz uygulanır.

Her ay aidatı için ayrı olarak her aybaşı–5 yıl–
Borçlunun temerrüde düşürüldüğü tarih

Bina aidatı

Burada bahsedilen 30 günlük süreler yerine sözleşmeyle daha uzun süreler kararlaştırılabilir. Ancak alacaklı küçük ölçekli işletme (KOBİ) ise veya
alacaklı tarım veya hayvan üreticisi ise veya borçlu
büyük ölçekli işletme ise, teslim tarihinden veya
faturanın alındığı tarihten veya gözden geçirme
ve kabul usulünün tamamlandığı tarihten itibaren
60 günlük süreden daha uzun süreler sözleşmeyle
kararlaştırılamaz. Zamanaşımı 10 yıldır.

Sözleşmede ödeme günü belirlenmemiş ise; teslimden önce fatura gönderilmiş ise teslimden itibaren,
teslimden sonra fatura gönderilmiş ise faturanın
alındığı tarihten itibaren, faturanın alım tarihi belli değil ise teslim tarihinden itibaren, kabul veya
gözden geçirme usulü olan hallerde kabul veya
gözden geçirmeden önce fatura gönderilmiş ise kabul veya gözden geçirmenin gerçekleştiği tarihten
itibaren 30 günlük sürenin sonu, zamanaşımı ve faiz
başlangıcıdır

Sözleşmede ödeme günü tayin edilmiş ise zamanaşımı ve faiz başlangıcı bu tarihtir.

Ticari sözleşmeler
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Her ayın alacağı için ayrı olarak AYLIK
gecikme faizi hesaplanır.
Aidata YILLIK yasal faiz oranının uygulanacağı dönem için KANUNİ FAİZ gibi
hesap yapılır.
Aidata AYLIK faiz oranının uygulanacağı dönemler için KAMU FAİZİ gibi
hesap yapılır.

Azami mevduat faizi gibi oluşturulan
yıllık devirlere göre hesap yapılmalıdır.
İcra takiplerinde takip veya ödeme
günü kurlarından hangisinin talep
edildiği de belirtilir. Ödeme günü kuru
tercih edildiğinde takip alacağı yabancı
para alacağı olarak değerlendirilir ve
asıl alacağa en yüksek yabancı mevduat faizi uygulanır. Takip günü kuru
tercih edildiği veya tercih yapılmadığı
takdirde Türk lirasına çevrilen alacağa
ticari faiz uygulanır.

Alacaklı, hangi bankanın yabancı para
mevduat faizi oranı yüksek ise o bankanın
oranını uygular. Bankaların kamu bankası
olması zorunludur.
Fiili uygulamada gerek alacaklılar ve gerek
icra daireleri Merkez Bankasının Web
sitesinde ilan ettiği oranları uygulamaktadırlar. Ancak faiz oranına itiraz edildiği
takdirde mahkemeler, tarafların bildirdiği
kamu bankalarından fiilen uyguladıkları
YILLIK mevduat faiz oranlarını sormaktadırlar ve sunulan en yüksek orana göre
faize hükmetmektedirler.

Her dönem için ayrı olarak YILLIK oran
üzerinden GÜNLÜK faiz hesaplanır.
Kanuni faiz gibi hesaplanır.

HESAPLAMALAR

02.01.1965 tarihinde yürürlüğe giren 634
sayılı kat mülkiyeti kanunun 20. maddesi,
kat maliklerinin ortak giderlere katılımını
düzenlemiştir.
Ödemenin
gecikmesi
halinde genel hükümlere göre kanuni faiz
uygulanmakta idi. Aynı kanunun 20. maddesinde 13.04.1983 tarih ve 2814 sayılı
kanunla değişiklik yapılmış ve ödenmeyen
giderler için aylık yüzde on gecikme tazminatı ödeneceği düzenlenmiştir. 28.11.2007
tarihinde yürürlüğe giren 14.11.2007 tarihli
5711 sayılı kanun ise, yüzde onluk oranı
yüzde beşe indirmiştir.

Ticari işletmeler arası mal ve hizmet tedariki amacıyla yapılan ve iki tarafın tacir
olduğu ticari işlemlerde kanundan veya sözleşmeden kaynaklı borcu ödemede temerrüde düşen borçlunun ödeyeceği en düşük
ticari faiz oranı, normal ticari temerrüt
faizi oranından en az %8 fazla olmak koşuluyla Merkez bankası tarafından belirlenir.
Merkez bankası, alacağın tahsili masrafları
için asgari giderim tutarını da belirlemektedir. (6102 m.1530/7)

ORANLAR

Her bir devre uygulanacak oran,
devir başlangıç tarihinde ilgili yabancı para için en yüksek mevduat faizi veren kamu bankasından
sorulur.

13.04.1983-28.11.2007 % 10
28.11.2007- % 5

Aidata AYLIK Oranın
Uygulanacağı Dönemler

02.01.1965-13.04.1983

Aidata YILLIK Yasal Faiz Oranının
Uygulanacağı Dönem

01.01.2013-31.12.2013 % 15
01.01.2014-31.12.2014 % 12,75
01.01.2015- % 11,50

Dönemler Ve YILLIK Oranlar

DÖNEMLER VE ORANLAR

x arapanA = ziaF :AMALPASEH ZİAF KÜLNÜG NEDNİREZÜ NARO KILLIY 00063 / ınarO ziaF kıllıY menöD x ısıyaS nüG menöD x ığacalA lısA tiskaT =ziaF :AMALPASEH İZİAF LİCET
00563 / ınarO ziaF kıllıY menöD x ısıyaS nüG menöD

3095 m.4a

YABANCI
PARA
FAİZİ

634 m.20

BİNA GENEL
GİDER
FAİZİ

6102
m.1530

TEDARİK
TEMERRÜT
FAİZİ

FAİZLER
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KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA TABLO

HazırlayanBelediyesi
Hazırlayan: Bayrampaşa
Av. Celil ÇELİK
Av. Celil ÇELİK
Bayrampaşa
Belediyesi

-2942 sayılı kanunun 38. maddesi
-16.05.1956 tarihli içtihadı birleştirme
kararları

-16.05.1956 tarihli 1954/1 Esas 1956/7
Karar sayılı içtihadı birleştirme kararı

-16.05.1956 tarihli 1956/1 Esas 1956/6
Karar sayılı İçtihadı birleştirme kararı

-221 sayılı kanun

DÜZENLEME

09.10.1956 tarihi ile
2942 sayılı kanunun 38.
maddesini iptal eden
Anayasa mahkemesinin 2002/112 Esas
2003/33 Karar sayılı
ve 10.04.2003 tarihli
kararının yürürlük tarihi
olan 04.11.2003 tarihi
arası elatmalar

2942 sayılı kanunun 38. maddesinin
yürürlüğe girdiği 08.11.1983 tarihi ile
Anayasa mahkemesinin bu kanunu
iptal eden kararının yürürlük tarihi olan
04.11.2003 tarihi arası

20 yıl hak düşürücü süre

5 yıl zamanaşımı

Ecrimisil

20 yıl hak düşürücü süre

Meni Müdahale

Bedel

5 yıl zamanaşımı

Bedel

Ecrimisil

Süre yok
Süre yok

Meni Müdahale

16.05.1956 ile 5999 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği 30.06.2010 tarihi arası

12.01.1961’den itibaren 2 yıl
hak düşürücü süre

Bedel

09.10.1956 tarihinden
önceki elatmalar

SÜRE

DAVA

DÖNEM

16.05.1956 tarihli
içtihadı birleştirme
kararları, 09.10.1956
tarihinden sonraki
elatmalarda aksini
düzenleyen kanun
yürürlükte olmadığı
sürece uygulanır

YÜRÜRLÜK

Fiili tahsis tarihindeki
nitelikler dikkate
alınarak dava tarihindeki değer

Dava tarihindeki değer

Fiili tahsis tarihindeki
değer

DEĞER

2942 sayılı kanunun 38. maddesi,
16.05.1956 tarihli içtihadı birleştirme
kararlarını yürürlükten kaldırmamış,
dolayısıyla dava çeşitlerini
artırmamış veya sınırlandırmamış,
sadece hak düşürücü süreyi düzenlemiş, ayrıca mülk sahibi dışında zilyet
ve mirasçılara da dava açma
hakkı tanımıştır. Anayasa mahkemesinin iptal
kararlarının geriye yürümeyeceğiilkesi gereği, 2942 sayılı kanunun 38.
maddesini iptal eden kararın yürürlük
tarihi olan 04.11.2003 tarihinden
önceki kazanılmış haklara uygulanması imkânı bulunmamakta idi. Anayasa
Mahkemesinin iptal kararının yürürlük
tarihine kadar ve ayrıca dava tarihine
kadar 20 seneden fazla süre geçmiş
ise, davacının her türlü dava hakkının
düşeceği benimsenmiş idi.

16.05.1956 tarihli içtihadı birleştirme
kararları, idarece yerine el atılan mülk
sahibinin dilerse müdahalenin meni
davası açabileceğini ve dilerse bedel
davası açabileceğini, mülk sahibinin
bu davalardan birini tercih etmeye
zorlanamayacağını, ancak mülk
sahibinin bu davalardan sadece birini
açabileceğini, bu davalarda zamanaşımının söz konusu olmadığını, bedel
davalarında dava tarihindeki değere
hükmedileceğini düzenlemiştir.

09.10.1956 tarihinden önce idarece
elatılan yerler, 221 sayılı kanun ile kamulaştırılmış sayılmıştır. Bu döneme
ait elatmalar için yasanın yürürlüğe
girdiği 12.01.1961 tarihinden itibaren
2 yıllık hak düşürücü süre içinde
sadece bedel davası açılabilir.

HUKUKİ DURUM

Kamulaştırmasız elatma kavramı, 6830 sayılı İstimlâk kanunun yürürlüğe girdiği 09.10.1956 tarihinden sonraki olaylar için söz konusudur. Bu tarihten önceki elatmalar ise, 221 sayılı kanun ile kamulaştırılmış sayılmıştır. Kamulaştırmasız
elatmaya ilişkin düzenlemeler, birikmiş problemleri temizlemeye matuf af yasası görünümündedirler. Her bir düzenlemenin ilişkin olduğu dönem ile düzenlemenin yürürlük süresi farklılık arz eder. Aşağıda kamulaştırmasız elatmaya
ilişkin düzenlemeler kolay anlaşılabilmesi için tablo haline getirilmiştir.

13.03.2015
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-16.05.1956
tarihli içtihadı
birleştirme kararları

2942 sayılı kanunun
38. maddesini iptal
eden Anayasa mahkemesinin 2002/112
Esas 2003/33 Karar
sayılı ve 10.04.2003 tarihli kararının yürürlük
tarihi olan 04.11.2003
tarihi ile 5999 sayılı
yasanın yürürlüğe
girdiği 30.06.2010
tarihi arası

-5999 sayılı kanun (22.02.2012
tarihli değişiklikten önceki
hali)

5999 sayılı kanunun
yürürlüğe girdiği
30.06.2010 tarihi ile
kanunun altıncı fıkrasının ilk cümlesinde
yer alan “sadece”
kelimesini iptal eden
Anayasa mahkemesinin 2010/83 Esas
2012/169 Karar sayılı
ve 01.11.2012 tarihli
kararının A/2a maddesinin yürürlük tarihi
olan 22.02.2013 tarihi
arası

DÖNEM

09.10.1956
tarihinden
sonraki
elatmalar

Hazırlayan Belediyesi
Hazırlayan: Bayrampaşa
Av. Celil ÇELİK
Hukuk
İşleri Müdürlüğü
Bayrampaşa
Belediyesi

DAVA

SÜRE

Meni Müdahale

Süre yok

Bedel

Süre yok

Ecrimisil

5 yıl zamanaşımı

Bedel

Süre yok ancak
uzlaşma müracaatı yapılmış
ise 3 aylık hak
düşürücü süre

DEĞER

Dava tarihindeki değer

El koyma
tarihindeki
nitelikler
esas alınarak idareye
müracaat
tarihindeki
değer

09.10.1956
ile
04.11.1983
tarihi arası
elatmalar

Ecrimisil

5 yıl zamanaşımı
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HUKUKİ DURUM

*

Kademeli normlar sıralamasında
içtihadı birleştirme kararları sonra gelirler. 2942 sayılı Kamulaştırma kanunun 38. maddesinin iptal
edilmesiyle kamulaştırmasız elatmayı düzenleyen bir kanun kalmadığından 16.05.1956 tarihli
içtihadı birleştirme kararları uygulanmaya başlamıştır.

**5999 Sayılı Kanun, müdahalenin meni davasını açma imkânını ortadan kaldırmış, bununla birlik-

te bedel davalarında 20 yıllık hak düşürücü süreyi de geriye dönük olarak kaldırmış, hak düşürücü
süreden dolayı reddedilen bedel davalarının tekrar açılmasını sağlamış, ancak bedel davası açmak
için en önce idareye müracaat edilmesini şart koşmuş, bedele ilişkin alacağa da ilama bağlı olsa
bile haciz yasağı getirmiş, buna karşılık idareye aynı kamulaştırmaya pay ayırır gibi kamulaştırmasız elatmalar için yıllık bütçeden %2 pay ayırmasını ve ödemelerin sadece bu ödenekten yapılmasını
emretmiştir.5999 sayılı kanun, ayrıca tescile ilişkin yerel mahkeme kararının kesin olduğunu, bedele ilişkin yerel mahkeme kararının ise temyiz edilebilir olduğunu, bedele ilişkin yerel mahkeme
kararının kesinleşmese bile icra takibine konabileceğini, alacağa da kanuni faizin uygulanacağını
düzenlemiştir.5999 sayılı kanun, müracaat için bir süre öngörmemiş ancak müracaat var ise sessiz geçen altı aylık sürenin sonundan itibaren veya uyuşmazlık tutanağının düzenlendiği tarihten
itibaren dava hakkını üç aylık hak düşürücü süre ile sınırlandırmıştır. Yargıtay, idareye müracaat
etmeden direkt açılan davada uzlaşmazlık iradesi içeren dava dilekçesinin müracaat ve uzlaşmazlık
iradesi yerine geçeceğini, dava açmadan önce idareye müracaat etmenin dava şartı sayılmadığını
ve dolayısıyla bir süre sınırlamasına tabi olmaksızın direkt dava açabileceğini karar altına almıştır.
(Yargıtay 5.HD, E:2011/967 K:2011/5754 T:31.03.2011, E:2011/17580 K:2011/20948 T:13.12.2011)
Ancak dava açmadan idareye müracaat yapılmış ise veya açılan dava takipsizlikten dolayı düşmüş
ise üç aylık hak düşürücü süre söz konusudur.

574

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 89 • Sayı: 3 • Yıl: 2015

26.06.2013
DÜZENLEME

-5999 sayılı kanun
(22.02.2012 tarihli
değişiklikten sonraki
hali)
-16.05.1956 tarihli
içtihadı birleştirme
kararları

KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA TABLO
YÜRÜRLÜK

Anayasa mahkemesinin 2010/83 Esas
2012/169 Karar
sayılı ve 01.11.2012
tarihli kararının
A/2a maddesinin
yürürlük tarihi olan
22.02.2013 tarihi ile
6487 sayılı kanunun
21. maddesinin
yürürlük tarihi olan
11.06.2013 tarihi
arası

-6111 sayılı kanunun
geçici 2. maddesi
-5999 sayılı kanun
(22.02.2012 tarihli
değişiklikten önceki
hali)

6111 sayılı kanunun
geçici 2. maddesinin
yürürlüğe girdiği
25.02.2011 tarihi
ile Anayasa mahkemesinin 2010/83
Esas 2012/169 Karar
sayılı ve 01.11.2012
tarihli kararının
A/2a maddesinin
yürürlük tarihi olan
22.02.2013 tarihi
arası

-6111 sayılı kanunun
geçici 2. maddesi
-5999 sayılı kanun
(22.02.2012 tarihli
değişiklikten sonraki
hali)
-16.05.1956 tarihli
içtihadı birleştirme
kararları

Anayasa mahkemesinin 2010/83 Esas
2012/169 Karar
sayılı ve 01.11.2012
tarihli kararının
A/2a maddesinin
yürürlük tarihi olan
22.02.2013 tarihi ile
2942 sayılı kanunun
6487 sayılı kanunun
21. maddesiyle değişik geçici 6. maddesinin 13. fıkrasının
yürürlük tarihi olan
11.06.2013 tarihi
arası

DÖNEM

09.10.1956
ile
04.11.1983
tarihi arası
elatmalar

DAVA

SÜRE

Meni
Müdahale

Süre yok

Bedel

Süre yok ancak
uzlaşma müracaatı yapılmış
ise 3 aylık hak
düşürücü süre

Ecrimisil

5 yıl zamanaşımı

Bedel

Süre yok ancak
uzlaşma müracaatı yapılmış
ise 3 aylık hak
düşürücü süre

Ecrimisil

5 yıl zamanaşımı

Meni
Müdahale

Süre yok

Bedel

Süre yok ancak
uzlaşma müracaatı yapılmış
ise 3 aylık hak
düşürücü süre

Ecrimisil

5 yıl zamanaşımı

04.11.1983
tarihinden
sonraki
elatmalar

04.11.1983
tarihinden
sonraki
elatmalar

Hazırlayan: Hazırlayan
Bayrampaşa Belediyesi
Av. Celil ÇELİK
Hukuk İşleri Müdürlüğü
Bayrampaşa
Belediyesi

DEĞER

El koyma
tarihindeki
nitelikler
esas alınarak idareye
müracaat
tarihindeki
değer

El koyma
tarihindeki
nitelikler
esas alınarak idareye
müracaat
tarihindeki
değer

El koyma
tarihindeki
nitelikler
esas alınarak idareye
müracaat
tarihindeki
değer
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HUKUKİ DURUM

*5999 sayılı kanunun altıncı fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “sadece” kelimesinin Anayasa mah-

kemesi tarafından iptal edilmesiyle, bu dönem elatmalar için dava sınırlaması ortadan kaldırılmış
ve mülk sahibine müdahalenin meni davası açma hakkı da tanınmıştır. 5999 sayılı kanunda düzenlenen müracaat şartı, haciz yasağı, idarenin %2 pay ayırması vs. hususlar, yürürlük süresince bu
döneme ait elatmalar için aynen geçerli olmuştur.

**

6111 sayılı kanunun geçici 2. maddesi, bu döneme ait elatmalar için 5999 sayılı kanunun
(22.02.2012 tarihli değişiklikten önceki halinin) aynen uygulanmasını öngörmüş, ancak bu döneme
ait elatmalar için idarenin yıllık bütçesinden ayıracağı payı %5’e çıkarmıştır. Yürürlük süresinde bu
dönem elatmalar için sadece bedel davası açılabilir.

***

Anayasa mahkemesinin 2010/83 Esas 2012/169 Karar sayılı ve 01.11.2012 tarihli kararının
5999 sayılı kanunun altıncı fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “sadece” kelimesini iptal eden A/2a
maddesi, 22.02.2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Aynı kararın 6111 sayılı kanunun geçici 2. maddesini iptal eden B maddesinin yürürlük
tarihi her ne kadar 22.08.2013 ise de aynı dönemi düzenleyen 6487 sayılı kanunun 21. maddesi
daha önce 11.06.2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu durumda 22.02.2013 ile 11.06.2013 tarihleri arası, 5999 sayılı kanunun 22.02.2012 tarihli değişiklikten sonraki hali ile birlikte kanunun boş
bıraktığı alanda 16.05.1956 tarihli içtihadı birleştirme kararları da uygulama
alanı bulur. Yürürlük süresinde bu dönem elatmalar için mülk sahipleri bedel davası yerine müdahalenin meni davası açabilir. Yürürlük süresinde bu dönem elatmalar için 5999 sayılı kanunda
düzenlenen müracaat şartı, haciz yasağı, idarenin %2 pay ayırması vs. hususlar aynen geçerlidir.
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DÖNEM

Hazırlayan Belediyesi
Hazırlayan: Bayrampaşa
Av. Celil ÇELİK
Hukuk
İşleri Müdürlüğü
Bayrampaşa
Belediyesi

DAVA

SÜRE

Meni Müdahale

Süre yok

Bedel

Süre yok ancak malik
ile idare arasında
yapılan görüşmede
uzlaşmazlık tutanağı
tutulmuş ise malik
açısından 3 aylık
hak düşürücü süre
söz konusudur. Bu
3 aylık sürede bedel
davası açmayan
idare de artık sadece
kamulaştırma davası
açabilir.

6487
6487 sayılı
sayılı
kanunun 21.
kanunun
21.
09.10.1956
maddesinin
maddesinin
ile
yürürlük
tarihi
04.11.1983
-16.05.1956 olanyürürlük
11.06.2013
tarihi olan
tarihi arası
tarihli içtihatarihinden
11.06.2013
elatmalar
dı birleştirme itibaren
halen
kararları
tarihinden
yürürlüktedir
itibaren halen
YÜRÜRLÜKTEDİR.
-6487 sayılı
kanun m.21

DEĞER

El koyma tarihindeki nitelikler esas
alınarak davet veya
müracaat tarihindeki değer.
İdarenin sessiz
kalması veya uzlaşmazlık tutanağının
düzenlenmesi
sonucu dava açılmış
ise el koyma tarihindeki nitelikler
esas alınarak dava
tarihindeki değer.

Ecrimisil

5 yıl zamanaşımı
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HUKUKİ DURUM

**

2942
kanunun
6487
sayılı
kanunla
değişik
geçici
6. maddesinin
6. fıkrasının
ilk cümlesi,
sadece
2942sayılı
sayılı
kanunun
6487
sayılı
kanunla
değişik
geçici
6. maddesinin
6. fıkrasının
ilk cümlesi,
bedelbedel
davası
açılabileceğini
düzenlemediğinden
kanun boşluğunu
dolduran dolduran
16.05.195616.05.1956
tarihli içtihadı
sadece
davası
açılabileceğini
düzenlemediğinden
kanun boşluğunu
tarihli
birleştirme
kararları gereği
bedel
davası
yerine
müdahalenin
meni davası da
açılabilir.
bu davalardan
içtihadı
birleştirme
kararları
gereği
bedel
davası
yerine müdahalenin
meni
davasıMalik
da açılabilir.
Malik
sadece
birini açabilir.
Malik ayrıca
davası dadavası
açabilir.
bu davalardan
sadece
birini açabilir.
Malikecrimisil
ayrıca ecrimisil
da açabilir.
Bedeldavası
davasıaçılacak
açılacak ise en
edilmesi
gerektiği
açıkça
davadava
şartışartı
olarak
Bedel
en önce
önceidareye
idareyemüracaat
müracaat
edilmesi
gerektiği
açıkça
olarak
düzenlenmiştir.
Derdest
olandavalarda
davalardaise
ise davacılar
davacılar uzlaşma
idareye
veya
düzenlenmiştir.
Derdest
olan
uzlaşmaisteyip
isteyipistemediklerini
istemediklerini
idareye
veya
mahkemeye
kanunun
yürürlüğe
girdiği
tarihten
itibaren
3 ay içinde
bildirebilirler.
Malik tarafından
müracaat
mahkemeye
kanunun
yürürlüğe
girdiği
tarihten
itibaren
3 ay içinde
bildirebilirler.
Malik tarafından
veya davaveya
konusu
taşınmazlarla
ilgili olarak idareye
de maliki
davet
yetkisi
müracaat
davaedilmemiş
konusu edilmemiş
taşınmazlarla
ilgili olarak
idareye
deetme
maliki
davettanınmıştır.
etme yetkisi tanınmıştır.
Bedel davası bir süreye tabi değildir. Hak düşürücü
süreden dolayı reddedilen eski davalar da yeniden
açılabilir.
Ancak
bedel
önceHak
idareye
müracaat
edilmesi
ve uzlaşma
talepeski
edilmesi
gerekir.
Bedel
davası
birdavası
süreyeaçılmadan
tabi değildir.
düşürücü
süreden
dolayı
reddedilen
davalar
da
Müracaat
tarihinden
itibaren
idare
6 ay açılmadan
sessiz kalmış
ise veya
idarece
6 ay geçmeden
yazısı tebliğ
yeniden
açılabilir.
Ancak
bedel
davası
önce
idareye
müracaat
edilmesidavet
ve uzlaşma
talep
edilmişgerekir.
ancak tebliğden
6 ay içinde
uzlaşma
görüşmeleri
yapılamamış
ise,idarece
sürenin6sonunda
edilmesi
Müracaatitibaren
tarihinden
itibaren
idare 6
ay sessiz kalmış
ise veya
ay geçmekamulaştırmasız
elatma davası
açılabilir.
den davet yazısı tebliğ edilmiş ancak
tebliğden itibaren
6 ay içinde
uzlaşma görüşmeleri yapılamamış
Uzlaşma görüşmelerinde
hemen sonunda
nakdi ödemeye
karar verilemez.
Uzlaşma
görüşmelerinde
nakdi ödemeye
ise, sürenin
kamulaştırmasız
elatma
davası
açılabilir.
ancak
idareye
ait taşınmazın trampası,
idareye
ait taşınmaz
sınırlı
ayni hak
tanınması veya nakdi
imar
Uzlaşma
görüşmelerinde
hemen nakdi
ödemeye
kararüzerinde
verilemez.
Uzlaşma
görüşmelerinde
mevzuatı çerçevesinde başka bir yerde imar hakkı kullandırılması suretiyle uzlaşma sağlanamaması halinde
ödemeye ancak idareye ait taşınmazın trampası, idareye ait taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak tanınkarar verilir.

ması veya imar mevzuatı çerçevesinde başka bir yerde imar hakkı kullandırılması suretiyle uzlaşma
Uzlaşmazlık tutanağı düzenlenmişsağlanamaması
ise malik açısından
üç aylık
hakverilir.
düşürücü süre söz konusudur. Anayasa
halinde
karar

mahkemesinin 2010/83 Esas 2012/169 Karar sayılı ve 01.11.2012 tarihli kararında benzer düzenleme içeren
Uzlaşmazlık tutanağı düzenlenmiş ise malik açısından üç aylık hak düşürücü süre söz konusudur.
5999 sayılı yasada düzenlenen 30 günlük sürenin hak düşürücü süre sayılmasında anayasaya aykırılığın
Anayasa mahkemesinin 2010/83 Esas 2012/169 Karar sayılı ve 01.11.2012 tarihli kararında benzer
bulunmadığı belirtilmiştir. İdare de, uzlaşmazlık tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren üç ay içinde
düzenleme içeren 5999 sayılı yasada düzenlenen 30 günlük sürenin hak düşürücü süre sayılmasında
bedel davası açılabilir. Üç aylık sürede bedel davası açmayan idare, eğer hala taşınmaza sahip olmak istiyor
anayasaya aykırılığın bulunmadığı belirtilmiştir. İdare de, uzlaşmazlık tutanağının düzenlendiği taise artık sadece kamulaştırma davası açabilir. Süresi içinde bedel davası açmadığından dolayı kamulaştırma
rihten
itibaren
ay içinde
bedel
davası
açılabilir.
aylık
sürede
bedel
davası
açmayan
idare, eğer
davası
açmaküç
zorunda
kalan
idare,
artık tüm
bedeliÜç
peşin
bloke
etmek
zorunda
kalacak
ve dolayısıyla
hala
sahip
olmak
ise artık sadece
kamulaştırma
davasıgarameten
açabilir. Süresi
içinde
bedel
bedeltaşınmaza
davalarında
olduğu
gibi istiyor
kamulaştırmasız
elatmalar
için ayrılan paydan
ve taksitle
ödeme
davası açmadığından dolayı kamulaştırma
davası
açmak
zorunda kalan idare, artık tüm bedeli peşin
imkânını
kaybetmiş
olacaktır.

bloke etmek zorunda kalacak ve dolayısıyla bedel davalarında olduğu gibi kamulaştırmasız elatmalar
Bedele
ilişkin alacak
bağlı olsa
hacizödeme
yasağı kapsamındadır.
Buna karşılık
idarece
için ayrılan
paydanilama
garameten
vebile
taksitle
imkânını kaybetmiş
olacaktır.
kamulaştırmasız elatmalar için yıllık bütçeden en az %2 pay ayrılır ve kesinleşen mahkeme kararlarına

Bedeleödemeler
ilişkin alacak
ilama
bağlı olsabütçe
bile haciz
yasağıgöre
kapsamındadır.
karşılık
kaistinaden
sadece
bu ödenekten
durumuna
garameten veBuna
sonraki
yıllaraidarece
sari olacak
mulaştırmasız elatmalar için yıllık bütçeden
entaksitle
az %2 pay
ayrılır ve kesinleşen mahkeme kararlarına
şekilde
yapılır.
istinaden ödemeler sadece bu ödenekten bütçe durumuna göre garameten ve sonraki yıllara sari
Bu dönem elatmalara ilişkin mahkeme ve icra harçları ile vekalet ücretleri maktu olarak belirlenir. Tescile
olacak şekilde taksitle yapılır.

ilişkin yerel mahkeme kararı kesindir, bedele ilişkin yerel mahkeme kararı ise temyiz edilebilir. Bedele ilişkin
Bu dönem
elatmalara
ilişkin mahkeme
vetakibine
icra harçları
ile vekalet
ücretleri
maktu
olarak belirlenir.
yerel
mahkeme
kararı kesinleşmese
bile icra
konabilir
ancak haciz
işlemleri
yapılamaz.
Alacak
Tescile ilişkin yerel mahkeme takside
kararı kesindir,
ilişkin
mahkeme kararı ise temyiz edilebibağlansabedele
bile kanuni
faizyerel
uygulanır.

lir. Bedele
ilişkin yerel mahkeme kararı kesinleşmese bile icra takibine konabilir ancak haciz işlemleHukuki elatmalara ilişkin davalar idari yargıda görülür. Bu hüküm kesinleşmemiş ve halen derdest
ri yapılamaz.
Alacak
takside bağlansa
bile kararı
kanuni
faiz uygulanır.
olan davalara da uygulanır.
İdare
mahkemelerinin
tapu tescil
verme
yetkisi olmadığından, idare

Hukuki elatmalara
ilişkin davalar
idaribulunan
yargıdaidare,
görülür.
hüküm
kesinleşmemiş
ve halen
derdest
mahkemesi
kararına dayanarak
ödemede
adliBu
yargıda
malike
karşı tescil davası
açmalıdır.
olan davalara
uygulanır.
İdare
mahkemelerinin
tapu tescilbelirlenmiş
kararı verme
yetkisi olmadığından,
Hukuki
elatmalaradailişkin
daha önce
adliye
mahkemeleri tarafından
ve kesinleşmiş
olan bedeller,
sadece
kamulaştırmasız
ilişkin
ayrılanbulunan
ödenekten
ödenir.
ilişkin
idare
idare
mahkemesi
kararınaelatmalara
dayanarak
ödemede
idare,
adli Hukuki
yargıdaelatmalara
malike karşı
tapu
tescil
mahkemesi
tarafındanilişkin
belirlenen
ise genel
bütçeden tarafından
ödenir.
davası açmalıdır.
Hukuki elatmalara
dahaalacaklar
önce adliye
mahkemeleri
belirlenmiş

ve 04.11.1983
kesinleşmiş
olan bedeller,
sadece kamulaştırmasız
elatmalara
ilişkin
ayrılan
ödenekten
ödenir.
tarihinden
sonra 08.03.1984
tarihinde yürürlüğe
giren 2981
sayılı
kanuna
göre yapılan
imar
Hukuki
elatmalara
ilişkin
idarealacaklarla
mahkemesi
belirlenen
genel
bütçeden
ödenir.
uygulamaları
sonucu
doğan
ilgilitarafından
düzenlemeler
getirmişalacaklar
olan 2942ise
sayılı
kanunun
geçici
6.

maddesinin
12. fıkrası,
13.03.2015
tarihinde
yürürlüğe
Anayasa
mahkemesinin
2013/95 Esas
2014/176
2981 sayılı
kanun
uygulamaları
sonucu
doğangiren
her türlü
alacak,
uygulama tarihinde
belirlenen
Karar kanuni
sayılı ve faiz
13.11.2014
tarihli
kararıyla iptal
edilmiştir.
İptalden sonravebuhalen
alacaklar
(yineolan
iptaldavalara
edilen
bedele
işletilerek
güncellenir.
Bu hüküm
kesinleşmemiş
derdest
13. uygulanır.
fıkrada düzenlenen
04.11.1983
sonrası güncel
kamulaştırmasız
elatmalar gibi) madde
kapsamından
da
2981 sayılı
kanun hükümlerine
göre
yapılan imar uygulamalarından
doğan
her türlü
çıkarılmıştır.
Buna görehakkında
bu alacaklar
rayiç değere
göreyasayla
belirlenir.
Bu alacaklar
haciz
bedele
ilişkin ödemeler
da dava
2942tarihindeki
sayılı kanunun
6487 sayılı
değişik
geçici için
6. maddesi
yasağı,
özel ödenekten
ödenme,
harç ve vekalet
maktu
olması hususları
uygulanmaz.
hükümleri
uygulanır.
Dolayısıyla
bu alacaklar
için deücretinin
haciz yasağı
getirilmiştir.
Ayrıca
bu alacaklar da,

ancak kesinleştiğinde ödenen ve sadece kamulaştırmasız elatmalar için ayrılan ödenekten ödenmesi
gereken alacak haline getirilmiştir.
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26.06.2013
DÜZENLEME

-2942 sayılı
kanunun 6487
sayılı kanunun
21.maddesiyle
değişik geçici
6. maddesinin
13. fıkrası
-16.05.1956
tarihli içtihadı
birleştirme
kararları

-16.05.1956
tarihli içtihadı
birleştirme
kararları

Hazırlayan: Hazırlayan
Bayrampaşa Belediyesi
Av. Celil ÇELİK
Hukuk İşleri Belediyesi
Müdürlüğü
Bayrampaşa

KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA TABLO
YÜRÜRLÜK

DÖNEM

2942 sayılı kanunun 6487 sayılı
04.11.1983
kanunun 21. madile 2942
desiyle
değişik
sayılı kanu2942 sayılı
geçici
6. maddesinun 6487
kanunun
6487
nin
13.kanunun
fıkrasının
sayılı kasayılı
yürürlük
tarihi
nunun 21.
21.
maddesiyle
olan
11.06.2013
değişik
geçici
maddesiyle
ile bu
değişik ge6.tarihi
maddesinin
fıkrayı
iptal eden çici 6. mad13. fıkrasının
Anayasa
yürürlükmahketarihi
desinin 13.
mesinin
2013/95
fıkrasının
olan 11.06.2013
Esas
2014/176
tarihinden
yürürlüğe
girdiği
itibaren
halen
Karar sayılı
ve
yürürlüktedir
13.11.2014
tarihli 11.06.2013
kararının yürürlük tarihi arası
elatmalar
tarihi olan
13.03.2015 tarihi
arası
6487 sayılı
kanunun 21.
maddesiyle
değişik geçici 6.
maddesinin 13.
fıkrasını
6487
sayılı
iptal
eden 21.
Ankanunun
ayasa
mahkemmaddesinin
esinin
2013/95
yürürlük
tarihi
Esas11.06.2013
2014/176
olan
Karar
sayılı ve
tarihinden
13.11.2014
itibaren
halen
yürürlüktedir
tarihli
kararının
yürürlük tarihi
olan 13.03.2015
tarihinden
itibaren halen
YÜRÜRLÜKTEDİR.

6487 sayılı
kanunun
21. madde04.11.1983
sinin
yürürtarihinden
lüğe
girdiği
sonraki
11.06.2013
elatmalar
tarihinden
sonraki
elatmalar

DAVA

SÜRE

Meni
Müdahale

Süre
yok

Bedel

Süre
yok

Ecrimisil

5 yıl
zamanaşımı

Meni Müdahale

Süre
yok

Bedel

Süre
yok

Ecrimisil

5 yıl
zamanaşımı

DEĞER

Bu döneme ilişkin bedelin takdiri konusunu
düzenleyen kanun hükmü olmadığından kanun
boşluğunu dolduran
16.05.1956 tarihli içtihadı birleştirme kararları
gereği dava tarihindeki
değer belirlenecektir.

Dava tarihindeki değer
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Yararlı Bilgiler

HUKUKİ DURUM
*2942 sayılı kanunun 6487 sayılı kanunla değişik geçici 6. maddesinin 13. fıkrası, yürürlük
*2942 sayılı kanunun 6487 sayılı kanunla değişik geçici 6. maddesinin 13. fıkrası, bu
süresince dönemi içinde fiilen el atılan veya kamulaştırması tamamlanmayan yerlerle ilgili
dönem fiilen el atılan veya kamulaştırması tamamlanmayan yerlerle ilgili açılan kamuaçılan kamulaştırmasız elatma davalarını kapsadığı gibi fiilen elatılan veya kamulaştırması
laştırmasız elatma davalarını kapsadığı gibi bu dönem fiilen elatılan veya kamulaştırması
tamamlanmayan yerlerle ilgili idare tarafından gerçekleştirilen kamulaştırmaları da
tamamlanmayan yerlerle ilgili idare tarafından gerçekleştirilen kamulaştırmaları da kapsar.
kapsamıştır.
Kamulaştırma
işleminin veya
uzlaşmayla
veya kamulaştırma
davası
açmak
suretiyle
Kamulaştırma
işleminin uzlaşmayla
kamulaştırma
davası açmak
suretiyle
gerçekleşgerçekleşmiş
olması
fark
etmemekte
idi.
miş olması fark etmez. Bu dönem fiili elatmalara ilişkin tespit edilen bedel ile bedele ilişkin
Yürürlük süresince
alacak
ilamabubağlı
bile haciz
yasağı kapsamında
davabedele
ve icrailişkin
vekalet
ücretleri
fıkraolsa
hükmüne
tabidir.
sayılmıştır.
Bunaalacak
karşılıkilama
idarece
kamulaştırmasız
elatmalar
için yıllık bütçeden
en az
Bedele ilişkin
bağlı
olsa bile haciz yasağı
kapsamındadır.
Buna karşılık
%2 paykamulaştırmasız
ayrılması ve kesinleşen
mahkeme
kararlarına
ödemelerin
bu
idarece
elatmalar
için yıllık
bütçeden istinaden
en az %2 pay
ayrılır vesadece
kesinleşen
ödenektenkararlarına
bütçe durumuna
göreödemeler
garameten
ve sonraki
yıllara sari
olacak
şekilde göre
taksitle
mahkeme
istinaden
sadece
bu ödenekten
bütçe
durumuna
gayapılacağı
dönem
elatmalara
ilişkin yapılır.
mahkeme
ve icra elatmalara
harçları ile vekalet
rameten düzenlenmiştir.
ve sonraki yıllaraBu
sari
olacak
şekilde taksitle
Bu dönem
ilişkin
ücretleri
maktu
olarak
belirlenmiştir.
Bu fıkra hükmünün
derdest
davalara
da uygulanacağı
mahkeme
ve icra
harçları
ile vekalet ücretleri
maktu olarak
belirlenir.
Bu fıkra
hükmü derdüzenlenmiş
idi.
dest davalarda
da uygulanır.

Yürürlük
süresince
bueldönem
el atılan
yerlerle
ilgili idare
tarafından
açılan kamulaştırma
Bu dönem
fiilen
atılan fiilen
yerlerle
ilgili idare
tarafından
açılan
kamulaştırma
davalarında
mahkemece
bedeline ilişkin
peşin blokaj
ve sadece
kamudavalarında kamulaştırma
mahkemece kamulaştırma
bedeline
ilişkinkararı
peşin verilmez
blokaj kararı
verilmez
ve
laştırma
bedeli tespitbedeli
edilir.tespit
Bu dönem
el atılan
yerlerle
ilgiliyerlerle
kamulaştırma
davasında
sadece
kamulaştırma
edilir.fiilen
Bu dönem
fiilen
el atılan
ilgili kamulaştırma
tespittespit
edilenedilen
bedel,bedel,
kamulaştırmasız
elatmalar
için ayrılan
paydan
ödenir.
davasında
kamulaştırmasız
elatmalar
için ayrılan
paydan
ödenir.
Haciz yasağı, harçların ve vekalet ücretlerinin maktu olması ve kamulaştırmasız elatma
ödeneğinden ödenmesi
ödenmesi hususları
hususları dışında
dışında bu
bu dönem
dönem elatmalara
elatmalara ilişkin
ilişkin başkaca
başkaca sınırlamalar
sınırlamalar
ödeneğinden
yoktur.
Bu dönem
elatmalara
ilişkinilişkin
idareye
müracaat
zorunluluğu
bulunmamaktadır.
Uzlaşolmamıştır.
Bu dönem
elatmalara
idareye
müracaat
zorunluluğu
bulunmamakta
idi.
mazlık tutanağı
düzenlenmiş
olsaolsa
bile bile
malik
üç ay
davadava
açmak
zorunda
değildir.
Uzlaşmazlık
tutanağı
düzenlenmiş
malik
üçiçinde
ay içinde
açmak
zorunda
değilBu
idi.
Budöneme
dönemeait
aitelatmalara
elatmalarailişkin
ilişkinyerel
yerelmahkemelerin
mahkemelerintescile
tescileilişkin
ilişkinkararları
kararlarıkesinleşmedikçe
kesinleşmedikçe
icra
olunamaz.
icra
olunamaz
idi.

** 6111
ayrıca
6487 ve
sayılı
kanunun
21. maddesiyle
**
6111sayılı
sayılıkanunun
kanunungeçici
geçici2.
2.maddesinin
maddesininve
iptal
edilmesi
6487
sayılı kanunun
da herhangi
bir2942
düzenleme
yapılmaması
bu döneme
ilişkin kamulaştırmasız
düdeğişik
sayılı kanunun
geçicisebebiyle
6. maddesinin
13. fıkrasının
iptal edilmesiyleelatmayı
bu döneme
zenleyen
bir kanun kalmadığından
16.05.1956 tarihli
içtihadı
birleştirme 16.05.1956
kararları uygulanır.
ilişkin kamulaştırmasız
elatmayı düzenleyen
bir kanun
kalmadığından
tarihli
Bu dönem
elatmalarkararları
için 5999
ve 6487 sayılı
sınırlamalar
söz konusu
değildir.
içtihadı
birleştirme
uygulanır.
Buna yasalardaki
göre mülk sahipleri
bu döneme
ait elatmalar
Mülk
bu döneme
ait elatmalar
için müdahalenin
davası
açabileceği
gibi Bu
isteriçinsahipleri
müdahalenin
meni davası
açabileceği
gibi isterlersemeni
bedel
davası
da açabilirler.
lerse bedel
davası da açabilirler.
Buiçin
dönem
idareyeödenme,
müracaat
zorunluluğu
dönem
kamulaştırmasız
elatmalar
hacizelatmalara
yasağı, özelilişkin
ödenekten
harç
ve vekalet
bulunmamaktadır.
Uzlaşmazlık
tutanağı
düzenlenmiş
olsa bile
malik
üç ay içinde
dava açücretinin maktu olması
hususları
uygulanmaz.
Bu döneme
ilişkin
alacaklar
kesinleşmese
makgenel
zorunda
değildir.
Bu dönem
ilişkin alacak
hacizmüracaat
yasağı da zorunluluğu
söz konusu
bile
bütçeden
ödenebilir.
Buelatmalara
dönem elatmalara
ilişkiniçin
idareye
değildir. İdarenin bu döneme elatmalar için yıllık bütçeden pay ayırması da zorunlu değildir.
bulunmadığı gibi uzlaşmazlık tutanağı düzenlenmiş olsa bile malik üç ay içinde dava açmak
Bu dönem elatmalara ilişkin borçlar genel bütçeden ödenebilir. Bu dönem elatmalarda dava
zorunda da değildir. Bu dönem elatmalara ilişkin yerel mahkemelerin tescile ilişkin kararları
ve icra harçları ve vekalet ücretleri maktu değildir. Bu dönem elatmalara ilişkin yerel mahicra olunamaz. icra olunamaz.
kemelerin tescilekesinleşmedikçe
ilişkin kararları kesinleşmedikçe
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Baromuzun 5561 sicil sayısında kayıtlı
Av. MUSTAFA YAVUZ
4/03/2015 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1939 yılında Kumarlar’da doğmuş, 1962 yılında
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş,
stajını Baromuzda yaparak, 1965 yılında Baromuz levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine ve meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
Baromuzun 6745 sicil sayısında kayıtlı
Av. METİN AKTAN
07/03/2015 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1929 yılında Gemlik’de doğmuş, 1968 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, stajını Baromuzda yaparak, 1971 yılında Baromuz levhasına
kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine ve meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
Baromuzun 4163 sicil sayısında kayıtlı
Av. ABDÜLKERİM TURAN KERİMOĞLU
09/03/2015 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1927 yılında Dimetoka’da doğmuş, 1956 yılında
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş,
stajını Baromuzda yaparak, 1957 yılında Baromuz levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine ve meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 12957 sicil sayısında kayıtlı
Av. FARUK NİYAZİ ATAYMAN
12/03/2015 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1931 yılında Avanos’da doğmuş, 1964 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.
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Baromuzun 5053 sicil sayısında kayıtlı
Av. ÖMER AYSUN VOŞTİNA
29/03/2015 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1937 yılında İstanbul’da doğmuş, 1961 yılında
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş,
stajını Baromuzda yaparak, 1963 yılında Baromuz levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine ve meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
Baromuzun 5783 sicil sayısında kayıtlı
Av. SELİM İŞMAN
22/03/2015 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1944 yılında İstanbul’da doğmuş, 1965 yılında
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş,
stajını Baromuzda yaparak, 1967 yılında Baromuz levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine ve meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
Baromuzun 28522 sicil sayısında kayıtlı
Av. FARUK BAŞTÜRK
22/03/2015 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1978 yılında Almanya’da doğmuş, 2002 yılında
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, stajını Baromuzda yaparak, 2003 yılında Baromuz
levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine ve meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 6762 sicil sayısında kayıtlı
Av. SABAHATTİN DUMAN
24/03/2015 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1939 yılında Beypazarı’nda doğmuş, 1969 yılında
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş,
stajını Baromuzda yaparak, 1971 yılında Baromuz levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine ve meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
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Baromuzun 9883 sicil sayısında kayıtlı
Av. ALDOĞAN DOKUR
31/03/2015 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1947 yılında Adana’da doğmuş, 1974 yılında
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş,
stajını Baromuzda yaparak, 1975 yılında Baromuz levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine ve meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
Baromuzun 11826 sicil sayısında kayıtlı
Av. MEHMET KAKAT
02/04/2015 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1943 yılında Yusufeli’de doğmuş, 1968 yılında
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş,
stajını Erzurum Barosu’nda yaparak, 1971 yılında Erzurum Barosu’na kaydolmuştur. 1980 yılında Erzurum
Barosu’ndan naklen Baromuz levhasının 11826 sicil sayısına kaydedilmiştir. Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli
ailesine ve meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
Baromuzun 22551 sicil sayısında kayıtlı
Av. NURAY AY
04/04/2015 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1977 yılında Zile’de doğmuş, 2000 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş,
stajını Antalya Barosu’nda yaparak, 2001 yılında Baromuz
levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine ve meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 8500 sicil sayısında kayıtlı
Av. BURHAN DEMİR
12/04/2015 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1948 yılında Elazığ’da doğmuş, 1972 yılında
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş,
stajını Baromuzda yaparak, 1973 yılında Baromuz levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine ve meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
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Baromuzun 4319 sicil sayısında kayıtlı
Av. MEHMET VAHİT AKŞİT
04/04/2015 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 128 yılında Dursunbey’de doğmuş, 1957 yılında
İstanbul 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 3342 sicil sayısında kayıtlı
Av. YAŞAR SAİT GÖYENÇ
18/04/2015 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1929 yılında İstanbul’da doğmuş, 1951 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.
Baromuzun 3457 sicil sayısında kayıtlı
Av. SABİH MEHMET ÇERÇİ
06/05/2015 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1926 yılında Milas’da doğmuş, 1953 yılında
İstanbul Üniveritesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş,
stajını Baromuzda yaparak, 1954 yılında Baromuz levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine ve meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
Baromuzun 19035 sicil sayısında kayıtlı
Av. SULTAN TOPALHAN
11/05/2015 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1968 yılında Darende’de doğmuş, 1992 yılında
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş,
stajını Baromuz’da yaparak, 1993 yılında Baromuz levhasına kaydolmuştur. 30/12/1997 tarihinde kaydını Adana Barosu’na nakletmiş olup, Yönetim Kurulumuzun 03/10/2002
günlü oturumunda Adana Barosu’ndan naklen Baromuz
levhasına kaydolmuştur.
Merhumeye Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine ve meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Yitirdiklerimiz / Nakiller / Ayrılmalar
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Baromuzun 22931 sicil sayısında kayıtlı
Av. MEHMET UFUK DEMİRTAŞ
16/05/2015 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1969 yılında Gaziantep’de doğmuş, 1997 yılında
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş,
stajını Zonguldak Barosu’nda yaparak, 1999 yılında Baromuz levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine ve meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
Baromuzun 8967 sicil sayısında kayıtlı
Av. İSMAİL KAŞLIOĞLU
23/05/2015 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1945 yılında Tirebolu’da doğmuş, 1971 yılında
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş,
stajını Baromuz’da yaparak, 1974 yılında Baromuz levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine ve meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
Baromuzun 4460 sicil sayısında kayıtlı
Av. HASAN BABATAŞI
26/05/2015 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1930 yılında İstanbul’da doğmuş, 1956 yılında
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş,
stajını Baromuz’da yaparak, 1959 yılında Baromuz levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine ve meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
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Yitirdiklerimiz / Nakiller / Ayrılmalar

NAKİLLER
Sıra No

Sicil No

Adı

Soyadı

Hareket Tarihi

Nakil Baro

1

49722

MERVE

DEMİRAY

19/02/2015

MUĞLA BAROSU

2

46221

KÜBRA

MİMAROĞLU

19/02/2015

ADANA BAROSU

3

16291

MEHMET

ÖZKASAP

19/02/2015

İZMİR BAROSU

4

41748

ŞENAY

ZAİM ORUÇ

19/02/2015

KIRKLARELİ BAROSU

5

34204

ESİN

DOĞAN AKIN

19/02/2015

ANTALYA BAROSU

6

45476

ONUR

BÜYÜKDOLU

19/02/2015

OSMANİYE BAROSU

DURAK

19/02/2015

BURSA BAROSU

7

46089

ALİ RIZA

8

45642

KADİR ORÇUN

9

49125

GÜLSÜM

İŞSEVENLER
PALA

19/02/2015

EDİRNE BAROSU

19/02/2015

ADANA BAROSU
ESKİŞEHİR BAROSU

10

43145

BURCU

ERKAN

19/02/2015

11

31669

RESUL

YARDIMCI

19/02/2015

MUĞLA BAROSU

12

13478

OSMAN AYDIN

ŞAHİN

26/02/2015

BALIKESİR BAROSU

13

42671

VAFİYE

BELÜL

26/02/2015

SAKARYA BAROSU

14

45946

ADEM

ÇAĞLAYAN

26/02/2015

ANTALYA BAROSU

15

46130

TARIK

HATİPLER

26/02/2015

EDİRNE BAROSU

16

49743

VEYSEL

KADANDIR

26/02/2015

HAKKARİ BAROSU

17

45653

AYSUN

BAYSAL

26/02/2015

BURSA BAROSU

18

46037

RECEP

ÜSTÜNAY

26/02/2015

EDİRNE BAROSU

19

37225

MURAT

COŞKUN

26/02/2015

ADANA BAROSU

20

41406

ÖMER İNANÇ

AKÇA

26/02/2015

ANKARA BAROSU

21

44173

ASLAN

ORMAN

05/03/2015

MARDİN BAROSU

22

44985

ONUR

ZEKİ

05/03/2015

ANKARA BAROSU

23

46989

KORAY

AYGÜN

05/03/2015

KIRKLARELİ BAROSU

24

45650

ÇETİN

DENİZ

05/03/2015

DİYARBAKIR BAROSU

25

42942

FATMA GÖKÇE

SARIALAN

12/03/2015

KAYSERİ BAROSU

26

47625

MERVE SULTAN

KARAYURT

12/03/2015

KAYSERİ BAROSU

27

47691

BAŞAK

ATAMAN

12/03/2015

TEKİRDAĞ BAROSU

28

47688

ALİ MERT

HASANÇEBİ

12/03/2015

TRABZON BAROSU

29

29640

NAMIK KEMAL

ERSÖZ

12/03/2015

ÇANAKKALE BAROSU

30

49129

GÖKAY

ÇETİNKAYA

12/03/2015

TEKİRDAĞ BAROSU

31

42248

S.SÜREYYA

KARAİN

12/03/2015

ANTALYA BAROSU

32

33349

SERMİN

GÜNER

19/03/2015

İZMİR BAROSU

33

47003

VOLKAN

BAKOĞLU

19/03/2015

SAMSUN BAROSU

34

48860

ÇİÇEK

MUTLU

19/03/2015

BALIKESİR BAROSU

35

23822

FATMA

ALTINTAŞ

19/03/2015

AYDIN BAROSU

36

33573

HALİDE

KOCAMAN

19/03/2015

TOKAT BAROSU

37

44644

AYBÜKE RANA

ER

19/03/2015

ANKARA BAROSU

590

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 89 • Sayı: 3 • Yıl: 2015

NAKİLLER
Sıra No

Sicil No

38

46111

Adı

SÜLEYMAN NAİL

Soyadı

ABAY

Hareket Tarihi

19/03/2015

Nakil Baro

BURSA BAROSU

39

46080

HANDE

YİĞİTARSLAN

19/03/2015

BURSA BAROSU

40

42391

ENVER

AKIN

26/03/2015

ANTALYA BAROSU

41

45554

EVRİM DENİZ

KARATANA

26/03/2015

İZMİR BAROSU

42

39790

HÜSEYİN

BADUR

26/03/2015

İZMİR BAROSU

43

35055

MUSTAFA

ERCAN

26/03/2015

KAYSERİ BAROSU

44

42768

GÜLEN

İKİZOĞLU

26/03/2015

ANTALYA BAROSU

45

32869

ERCAN

ÜÇEL

26/03/2015

TEKİRDAĞ BAROSU
AYDIN BAROSU

46

44763

GÖKHAN

TANRIÖVER

26/03/2015

47

45813

RASİM KUBİLAY

ÜNLÜ

02/04/2015

ANKARA BAROSU

48

49062

GİZEM

YILMAZ

02/04/2015

BURSA BAROSU

49

43605

VAFİYE AHU

KÜÇÜKMERİÇ

02/04/2015

SAKARYA BAROSU

50

26930

SERKAN

HİRİK

02/04/2015

ERZİNCAN BAROSU

51

42754

BARIŞ

YORULMAZ

02/04/2015

KOCAELİ BAROSU

52

43351

MELİKE

BAYDOĞAN

02/04/2015

ŞANLIURFA BAROSU

53

45926

BAHADIR

BAHADIRLI

09/04/2015

HATAY BAROSU
AMASYA BAROSU

54

42313

PELİN

TOPAL

09/04/2015

55

44869

MERVE

GÜL

09/04/2015

BURSA BAROSU

56

48744

NEVRA

ÇANDIR

09/04/2015

ANKARA BAROSU

57

49806

MURAT

HAS

09/04/2015

ERZURUM BAROSU

58

44070

MİZGİN

DOĞAN

09/04/2015

ŞANLIURFA BAROSU

59

49072

YASEMİN

CABBAR

09/04/2015

TEKİRDAĞ BAROSU

60

36738

CANAN

YAZ

09/04/2015

BALIKESİR BAROSU

61

46501

İREM

BAYRAK

09/04/2015

SİNOP BAROSU

62

47339

YAVUZ

YILMAZ

09/04/2015

VAN BAROSU

63

43448

GÜLŞAH

KARADUMAN

09/04/2015

BURSA BAROSU

64

44465

HÜSEYİN

SIBIÇ

09/04/2015

GİRESUN BAROSU

65

42176

ÖZGE

DALGIÇ

16/04/2015

ANTALYA BAROSU

66

45088

MEHMET

DOĞANAY

16/04/2015

MARDİN BAROSU

67

48630

ENGİN

KOCAKAYA

16/04/2015

ANTALYA BAROSU

68

49494

KASIM CAN

PEKER

16/04/2015

SAKARYA BAROSU

69

47715

BUKET

BOZKURT

16/04/2015

İZMİR BAROSU

70

39013

RECEP

ULUTAY

16/04/2015

ANTALYA BAROSU

71

47331

EMRAH

AYDIN

16/04/2015

SAMSUN BAROSU

72

43318

ATA ULUCAN

KAÇIRAN

30/04/2015

ANTALYA BAROSU

73

45630

DİLA

AKAN

30/04/2015

MUĞLA BAROSU

74

42215

SEVGİ

TAHMAZOĞLU

30/04/2015

ORDU BAROSU
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NAKİLLER
Sıra No

Sicil No

75

33045

Adı

Soyadı

HANDE

SİNOP

Hareket Tarihi

30/04/2015

Nakil Baro

MUĞLA BAROSU

76

45462

AHMET

AYAŞ

30/04/2015

KIRIKKALE BAROSU

77

31436

A. GÜLBAHAR

SARI

30/04/2015

SİNOP BAROSU

78

44693

CEZMİ B.

ÇAĞATAY

30/04/2015

MERSİN BAROSU

79

41207

MEHMET

TÜZÜN

30/04/2015

BURSA BAROSU

80

48409

BEKİR

TARHAN

30/04/2015

GAZİANTEP BAROSU

81

50026

HATİCE

GÜRSOY

30/04/2015

BURSA BAROSU

82

49032

ÖMER

BAYIR

30/04/2015

ANTALYA BAROSU
DİYARBAKIR BAROSU

83

49181

ÖNDER

ALÇİÇEK

30/04/2015

84

49168

ŞENAY

BALKAN

30/04/2015

KİLİS BAROSU

85

43551

MURAT OKAN

YÜKSELER

30/04/2015

MUĞLA BAROSU

86

35701

EYLEM

K. ÜSGÜDAR

30/04/2015

ANKARA BAROSU

87

46709

OZAN

PEK

30/04/2015

TEKİRDAĞ BAROSU

88

45942

SERCAN

BULUT

07/05/2015

MANİSA BAROSU

89

40610

G.GÖKÇE

KAYA

07/05/2015

KOCAELİ BAROSU

90

28887

BURÇ

ONAT

07/05/2015

ANKARA BAROSU

91

46872

N. HİLAL

CANTİMUR

07/05/2015

KOCAELİ BAROSU

92

46472

BURCU

YILDIZ

07/05/2015

ANKARA BAROSU

93

47783

HALİDE

GÖKÖZ

14/05/2015

ANTALYA BAROSU

94

43509

HÜLYA

DEREL

14/05/2015

ANKARA BAROSU

95

46270

YUNUS

ATAŞ

14/05/2015

ELAZIĞ BAROSU

96

47813

SAMET

AYGÜN

21/05/2015

ZONGULDAK BAROSU

97

49548

FERHAT

GÜVEN

21/05/2015

MUŞ BAROSU
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AYRILMALAR
Sıra No

1

Sicil No

45459

Adı

ABDULLAH

Soyadı

SÖNMEZ

Hareket Tarihi

19/02/2015

2

49051

MEHMET

AKSOY

19/02/2015

3

39319

ÇAĞLA

TOSUN İLTER

26/02/2015

4

36931

PAKİZE EZGİ

AKBULUT

05/03/2015
05/03/2015

5

31611

FULYA

SOĞUKPINAR

6

37466

SELAMİ

ARIK

05/03/2015

7

49919

BÜLENT

ŞAHİN

05/03/2015

8

44892

SEVAL

KARATAŞ

12/03/2015
12/03/2015

9

48710

BİLGE

ULUKANLIGİL

10

45216

BÜLENT

MÜNGER

12/03/2015

11

38913

CENGİZ

KARAGÖBEK

12/03/2015

12

15675

FETHİYE

ERDOĞAN

12/03/2015

13

17558

TÜLAYAYTÜL

GÜRSEL

19/03/2015

14

48881

GÜLBAHAR

AĞIRTMIŞ

26/03/2015

15

48532

GÖKHAN

GENEL

26/03/2015

16

48209

TUĞÇE İREM

PARTALCI

26/03/2015

17

39579

OSMAN

ASLAN

26/03/2015

18

33558

GÜLCE BAHAR

GÜMÜŞDERE

26/03/2015

19

37188

GÖKÇE DORU

GÜMÜŞDERE

26/03/2015

20

23718

AYHAN

DOĞRU

26/03/2015

21

48755

BURCU

MEMİŞ

26/03/2015

22

46873

HABİBE

ŞİŞEN

02/04/2015

23

35024

TUNÇ

TEKOĞLU

02/04/2015

24

50240

FAZIL AHMET

ERDİNÇ

02/04/2015

25

44399

ZELİHA GÜLER

PÜSKÜLLÜ

09/04/2015

26

10990

SAİM

MUTLU

09/04/2015
30/04/2015

27

45153

SÜMEYYE ŞEVDE

ÇELİK

28

46301

BURAK

MUTLU

30/04/2015

29

39108

NİL

BÜKÜLMEZ

30/04/2015

30

50241

MUHAMMED

KIZILTOPRAK

07/05/2015

31

47010

ERDEM

DEMİRTAŞ

07/05/2015

32

29068

SEDAT SAMİM

HACIOĞLU

07/05/2015

33

29074

FERHAT

YILDIRIM

14/05/2015

34

49545

ESMA GÖKÇEN

AYDIN

14/05/2015

35

25944

MELİHA

PALA

21/05/2015

36

44808

NALAN

ÇOLAK

21/05/2015

37

42839

KEVSER

KILIÇ

21/05/2015

KAVRAM DİZİNİ

595

Kavram Dizini
A

ADİL YARGILANMA HAKKI .............................................................. 505
ADİ ORTAKLIK ................................................................................ 413
ADLİ TATİLDE TEMYİZ SÜRESİNİN İŞLEMESİ .............................. 417
ALT TAŞIMA .................................................................................... 407
ANLAŞMALI BOŞANMA ............................................................ 349, 351
ANLAŞMAZLIĞIN TAŞINMAZIN AYNINA İLİŞKİN OLMAS ............... 334
ANNE VE BABANIN HAKLARI . ........................................................ 454
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ . ............................... 482
ARSA SAHİPLERİ . ........................................................................... 473
ARSA SAHİPLERİNİN SORUMLULUĞU ........................................... 486
ASLİ MÜDAHALE . ........................................................................... 473
ATILAN ARACA KARŞILIK VERİLEN TEMİNAT SENEDİ ................. 318
AVUKATIN AZLİ . ............................................................................. 426
AVUNMA HAKKI .............................................................................. 492
AZLİN SONUÇLARI . ........................................................................ 426
B
BAZ İSTASYONLARI ........................................................................ 379
BEKLETİCİ MESELE ........................................................................ 452
BİRLİKTE İSTİHDAM . ..................................................................... 459
BÖLÜNMEZLİK KURALI .................................................................. 364
BONONUN YETERSİZLİĞİ .............................................................. 465
BONOYA DAYALI TAKİP .................................................................. 413
BORCA BATIK TEREK . ................................................................... 307
BORCA BATIK TEREKE ................................................... 370, 376, 378
BORÇLUNUN İKTİSAP ETTİĞİ MALLAR ......................................... 478
BORÇ ÖDEYEN MİRASÇILAR .......................................................... 307
BOŞANMA . ...................................................................................... 340
BOŞANMA DAVAS ........................................................................... 341
BOŞANMA SONRASI NAFAKA ......................................................... 349
C
CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİ ........................................................... 326
ÇIPLAK ÜCRET . .............................................................................. 462
CİRO YASAĞI ................................................................................... 412
CMR HÜKÜMLERİ ........................................................................... 407
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DAVACININ ÖLÜMÜ ........................................................................ 341
DAVADA GÖREV ...................................................................... 401, 452
DAVADA HUSUMET ........................................................................ 330
DAVA HARCI ..................................................................................... 356
DAVA ŞARTI .................................................................................... 337
DENİZ KAZASI ................................................................................ 403
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI
DESTEKTEN YOKSUNLUK .............................................................. 438
DİRENME KARARI VERİLMEYECEĞİ . ............................................ 316
E
EKSİK VE KUSURLU İŞLER ............................................................ 475
EK SÖZLEŞME ................................................................................ 471
EL KONULAN TRAKTÖRDE MADDİ HASAR ................................... 351
ESER SÖZLEŞMESİ ........................................................................ 429
EV BEDELİNİN TAHSİLİ . ................................................................ 353
F
FAİZ ................................................................................................. 468
FAİZİN NİTELİĞİ ............................................................................. 411
FAZLA ÇALIŞMADA DİNLENME SÜRESİ ........................................ 459
FAZLA YAPILAN İŞLER ................................................................... 475
FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE İLİŞKİN AÇILAN DAVA
SONUCUNDA VERİLEN KARARIN KESİN OLDUĞU ........................ 316
FON ALACAKLARININ TAHSİLİ ....................................................... 414
FUZULİ İŞGALDE GÖREVLİ MAHKEME ......................................... 334
G
GAİPLİK DAVASI . ............................................................................ 452
GEÇERSİZ İTİRAZ .......................................................................... 415
GEÇERSİZ SÖZLEŞME ................................................................... 466
GECİKEN TESLİM ........................................................................... 470
GECİKME TEMİNATI . ...................................................................... 482
GEMİ ADAMI ................................................................................... 403
GİYDİRİLMİŞ ÜCRET ...................................................................... 462
GÖREVLİ MAHKEME

361, 372, 376, 378

597

Kavram Dizini
H

HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE . ................................................................. 368
HAKEM HEYETİNE BAŞVURU ........................................................ 432
HARÇ İÇİN SÜRE . ........................................................................... 335
HESAP İŞLETİM ÜCRETİ ................................................................ 421
HES İNŞAATININ ZARARI ............................................................... 353
HİZMET TESPİT DAVASI ................................................................ 456
HİZMET TESPİTİ DAVASI ............................................................... 399
HÜKMEN RET .......................................................................... 370, 376
I
İCRA İNKAR TAZMİNATI KOŞULLARI ............................................. 424
İHTİYARİ MALİ SORUMLULUK ........................................................ 450
İMAR KISITLAMASI ......................................................................... 355
İNŞAATIN GEÇ TESLİMİ ................................................................. 423
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