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YAYIN KURULU'NDAN

İKİ AVUKAT
Baromuzun belki de en renkli iki simasını geçtiğimiz aylarda
kaybettik. Av. Ömer Voştina en
şık elbiseleriyle gelir, Baro’nun
bütün katlarını dolaşarak çalışanlarla sohbet eder, onlara
takılmadan edemezdi. Çok iyi
derecede Fransızca bilirdi ama
bunu bir üstünlük taslama aracı
olarak asla görmedi. Laf arasında Avrupa’da yayımlanan hukuk
dergilerden söz eder, Baro yayınlarımızı büyük bir merakla inceler, sürekli geri dönüş sağlardı.
Stajyer meslekteşlar için çıkardığımız bir yayında emeği
geçen genç meslekteşlarını tek
tek arayıp kutladığını biliyoruz. Teşvik edici bir yanı vardı.
Elbette bir siyasi duruşa sahipti
ama avukatlık mesleğini her şeyin üzerinde tutardı. Baro Genel
Kurulu’nda seçime katılan tüm
grupların logosunu yakasına
taktığında başta garipsenmişti
ama o, kendine has gülüşüyle
avukatlığın siyasi kimliklerin de
üzerinde olduğunu bu tutumuyla
ortaya koyuyordu.
Av. Cengiz Kayıtmazer abimiz de şakalarıyla, yüzünde sürekli duran çocuk sevinciyle mesleğe ve Baro’ya katkı sunardı.
Bir avukat faaliyetinde konuşma yaparken yitirdik kendisini…

Onu tanıyanlar bilirler ama
tanımayanlar için bu sayımızda
ona dair şiirsel satırlara göz atabilirsiniz.
Aramızdan ayrılan tüm meslektaşlarımızı saygı ile anıyor,
onların bıraktığı yolda hukukun
üstünlüğü mücadelesini sürdüreceğimizin özgüveniyle, sevenlerine başsağlığı diliyoruz.
***
Bu sayıda Yararlı Bilgiler sayfamıza yeni veriler ekleyip daha
da zenginleştirme yolunu seçtik.
Avukatlar olarak taşınmazların hukuk uyuşmazlıklarının çözümünü sağlarız mahkemelerde
ama taşınmazların tapularda devir ve tescilleri için gereken bilgi
ve belgeleri tespit etmekte çeşitli
zorluklar yaşayabiliyorduk.
Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğü sitesinden aldığımız
Tapu Rehberi bu konuda kafalardaki soru işaretlerini giderecektir diye umuyoruz.
***
Yeni Adli yılda görüşebilmek
umuduyla tüm meslektaşlarımıza sağlık ve huzur dolu günler
dileriz…
Yayın Kurulu

YAZILAR

CENGİZ KAYITMAZER
Av. Yörük KABALAK
Antik çağın efsanelerinde derler ki;
Bir kasırga sırasında bir balıkçı denizler tanrısına şöyle söylemiştir:
“Ey Tanrı beni ister kurtar, ister batır ben dümenimi kırmadan dosdoğru gideceğim"
Pir Sultan Abdal da şöyle diyor:
Kadılar, müftüler fetva yazarsa,
İşte kement, işte boynum asarsa,
İşte hançer, işte kellem keserse
Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan
Atilla İlhan’ın unutulmaz şiirinin son mısralarında:
O sözler ki, kalbimizin üstünde
Dolu bir tabanca gibi,
Ölüp ölesiye taşırız.
O sözler ki, bir kez çıkmıştır ağzımızdan
Uğrunda asılırız
Deniliyor.
Bundan birkaç hafta önceki Cuma günü arkadaşımı son yolculuğunda
uğurlamak üzere Emirgan’daki camiye gitmek üzere bindiğim vapur Beşiktaş İskelesi'ne yanaşırken bunları düşündüm.
Daha doğrusu Cengiz Kayıtmazer ismiyle birlikte yukarda yazdıkların
kendiliğinden bir düşünce refleksiyle beynimin içinde dolaştı.
Evet, başından sonuna kadar devrimci kişiliğinden sapmadan ve en
ufak bir ödün vermeden yaşanmış ve herkese nasip olmayan muhteşem
bir hayat. Arkadaşım böyle bir hayat yaşadı.
Bazen kendi adıma düşündüğümde; iyi ki doğdum da Cengiz Kayıtmazer ve onun gibileri gördüm ve tanıdım diye düşünüyorum. Şu dünyadan
gelip geçerken elde ettiğim en büyük kazanç Cengiz Kayıtmazer ve onun
gibileri tanımış olmamdır.
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Arkadaşımı uğurladığımız Aşiyan Mezarlığı’nda Büyük Şair Tevfik
Fikret’in bir kayaya eliyle yazıp kazıttığı şiirinde:
Ey taş, yeryüzünün paslı yazıtı,
Kırık başlı sfenks gibi durursun şuracıkta,
Seyredersin kuşkulu kuşkulu olanı biteni,
Sen anladın mı bari, o büyük sır ne?
Ey rahata ermiş kalp, sen anladın mı bari
Neden yalnız taş yüreklilerin keyfi yerinde?
Dizeleri bulunmaktadır.1
Benim arkadaşım da bütün hayatı boyunca “Neden yalnız taş yüreklilerin keyfi yerinde” sorusunu sorup durmuştu.
Aslında “Neden yalnız taş yüreklilerin keyfinin yerinde” olduğunun sebebini gayet iyi şekilde çözmüştü ve biliyordu.
Ve bütün hayatı boyunca bu iğrenç ve asla kabul edilmeyecek durumun yer yüzünden kaldırılıp silinmesinin savaşımını vererek yaşamıştı.
Ne yazık ki o büyük günü göremeden aramızdan ayrıldı.
Toplumların gelişmelerine ve yaşamalarına hakim olan kanunları değiştiremezsiniz.
İnsanları bir süre aldatabilirsiniz ama devamlı olarak aldatamazsınız.
Su akar yolunu bulur.
Rahmetli Hocamız Prof. Dr Server Tanilli'nin söylediği gibi:
Bir gün mutlaka ama mutlaka insanlar yer yüzündeki bu adaletsiz düzeni ortadan kaldıracaklar ve “ezenin ve ezilenin olmadığı", “toplumun
ürettiği değerlerden herkesin eşit şekilde faydalandığı“ ve “herkesin insanlık onuruna yakışacak şekilde insanca yaşadığı “ bir sisteme kavuşacaklardır.
İşte o gün;
Karanlığın ve zulmün sığındığı son kaleyi fethe giden kitleler içinde bütün kalbiyle ve ruhuyla Cengiz Kayıtmazer’in de bulunacağı kuşkusuzdur.
Arkadaşımın anısı önünde derin bir saygıyla eğiliyorum.

1

A. Kadir tarafından günümüzün diline uygulanmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD)
Yargıç Görevlendirmeleri
Prof. Dr. Nevzat ALKAN1
GİRİŞ
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) çok çeşitli sebepler ile (askeri ve
ekonomik gücü, vatandaşları arasında rekabetçi bir yaşam tarzını benimsemiş olması, film endüstrisindeki üstünlüğü vs) küresel etkisi oldukça
önemli bir ülkedir. Bu sebeple ABD’ nin çok sayıda özelliği dünyadaki
pek çok ülkeye yayılım göstermektedir. Bu duruma özetle dünyanın düzleşmesi (World is Flat; Dünya Düzdür; Thomas L. Friedman’in önemli bir
kitabı) adı verilmektedir.
Dünyada hukuk sistemleri ana olarak 2 ana eksende teşkil edilmiştir.
Bunlardan bir tanesi bizim de bünyesinde yer aldığımız Kara Avrupa’ sı
hukuk sistemi, bir diğeri de ABD’ nin de içerisinde yer aldığı Anglo-Amerikan hukuk sistemidir. Her iki hukuk sistemi de olaylara bakış açıları,
teknik detaylar ve uygulamaları bakımından oldukça önemli farklılıklar
ihtiva etmektedirler.
Prensip olarak “küresel (global) düşün, yerel hareket et” yaklaşımını
benimsemiş bir akdemisyen olarak çeşitli dünya ülkelerinin, çeşitli alanlardaki bakış açılarını ve uygulamalarını incelemeye çalışmaktayım. Bu
sayede hem bizim de muhatap olduğumuz benzer konular hakkında çeşitli dünya uygulamalarını öğrenme şansımız olmaktadır, hem de bu sayede
ülkemizin yerel özelliklerini de göz önüne alarak daha öncesinde üzerinde
kafa yorulmuş ve o ülkelerde uygulamaya geçirilmiş unsurları ülkemize
tatbik edebilme imkanımız olmaktadır. Bu sebeple eğitim-öğretim hayatım boyunca çeşitli ülkelerde profesyonel olarak bulunma yaklaşımını
benimsedim, o ülkeleri içinden incelemeyi tercih ettim ve edindiğim söz
konusu bilgi ve bakış açılarını da çeşitli mecralarda (bilimsel makaleler, kitle iletişim araçları ve konferanslar vs) kamuoyu ile paylaştım. Yine
bu makalenin kaleme alındığı Mayıs 2015 dönemi için ülke gündeminde
önemli oranda tartışma konusu olan “Türkiye Modeli Başkanlık Sistemi”
tartışmaları da bu makaleyi yazmam da motivasyon kaynağı olmuştur.
İşte bu bakış açısından hareket ile bu makalede ABD’ de yargıç görevlendirmelerinin ne şekilde yapıldığını inceledim.
GENEL BİLGİLER
ABD, Amerika kıtasında bulunan, 50 eyalet, bir yönetim toprağı ve
çeşitli özerk toprak parçalarından oluşan, 370 milyonluk önemli bir ül1
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kedir. Söz konusu ülkede yer alan eyaletler çoğu konuda kendi başına hareket etmekte ancak güvenlik, dış ilişkiler ve bazı diğer konularda federal
hükümete tabi olmaktadır.
Yargıçlık kanunların dürüst ve ilkeli olarak yorumlanması gerekliliğini şart koşan profesyonel bir meslek alanı olduğundan toplumsal düzen
ve güvenin sağlabilmesi bakımından çok önemli bir görev içermektedir.
ABD’ de hukuk sisteminde görev yapan yargıçların görevlendirilmesinde
farklı metotlar ve süreçler kullanılmaktadır. Bunlar ana olarak beş grupta
toplanabilir;
-

Partiye dayalı seçim ile görevlendirme,
Partiye dayalı olmayan seçim ile görevlendirme,
Niteliğe dayalı görevlendirme,
Eyalet valisi tarafından görevlendirme ve
Eyalet meclisi tarafından yapılan görevlendirmedir.

Ancak ABD’ de bazı eyaletler söz konusu görevlendirme şekillerinin bir
ya da bir kaçını kombine (karma) biçimde de kullanabilmektedir.
Şimdi her metodu çeşitli yönleri ile inceleyelim;
Partiye Dayalı ve Partiye Dayalı Olmayan Seçim ile Görevlendirme
Yargıç görevlendirmesini bu biçimde tatbik eden eyaletlerde ana uygulama yargıç adaylarının yargıçlık için aday olmaları ve sonrasında söz
konusu adaylar arasında yapılan yarışmalı bir seçimdir.
Söz konusu seçim sisteminin partiye dayalı tipinde yargıç adayları partilidir. Bu durum partiye sadakatin bir ödüllendirilmesi olarak da algılanmaktadır. Seçim temelli yargıç görevlendirmelerinde yargıç adayları
genel olarak seçim kampanyalarında avukatların ve avukatlık bürolarının desteğini almaya durumunda kalmaktadırlar. Elbette yargıç adayının
kampanyasına destek veren avukat ve avukatlık bürolarının yargıçın ilgili
mahkemede görevlendirilmesinden sonra görülecek yargılama süreçlerinde yargıcın karşısına çıkacağı göz önüne alındığında bu durumun olası
çıkar çatışmalarına (conflict of interest) zemin hazırladığı açıktır. Partiye
dayalı seçim sisteminde yargıç adayları, yargıç adayı olabilmek için genellikle bir partide görev almak zorunda kalmakta, bu durumun gerçekleşmesinden sonra seçimde oy pususlalarında aday isimlerinin yanında
partilerinin ismi de açık olarak yazılmaktadır. Yargıç seçimlerinde genel
olarak seçmen ilgi ve katılımı düşük orandadır. Seçimlerde oy veren eyelet vatandaşları genel olarak eyalet temsilcisi, eyalet senatörü gibi pozisyonlar için aday olanlar hakkında bilgi ve fikir sahibi iken, yargıç adayları
konusunda daha az oranda fikir sahibi olmaktadırlar. Bu da lobiciliğin
zaten yasal olduğu ABD’ de lobilerin ve lobiciliğin güç ve etkisini arttıran
önemli bir etmendir.

ABD'de Yargıç Görevlendirmeleri • Prof. Dr. N. ALKAN
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Partiye dayalı olmayan seçim tipinde yargıç adayları herhangi bir partiye bağlı değildirler. Burada prensip olarak yargıç adaylarının fikir ve
nitelikleri temel alınmaktadır. Ancak tatbikatta bu seçim tipinde de siyasi partiler yargıç adaylarına destek verebilmekte, seçim kampanyalarına katkıda bulunabilmekte ve bu durumun doğal sonucu olarak da söz
konusu yargıç adayları o siyasi parti ile özdeşleşebilmektedir. Ancak bu
tür seçimlerde oy pususlalarında yargıç adaylarının yanında üye olduğu
ya da sempati duyduğu partiye ait herhangi bir bilgi ya da belirteç mevcut
olmamaktadır.
Partiye dayalı olan ve olmayan seçim sistemini kullanan Michigan ve
Ohio gibi birkaç eyalette yargıç adaylarının yapılacak seçimde aday olabilmesi için bir parti toplantısında aday gösterilmesi ya da o partinin desteğini kazanması gerekmektedir. Son yıllarda federal mahkeme kararlarında
verilen kararlar ile eyalet yargıç adaylarının siyasi partiler ile ilişkilerini
sınırlandırması talebi kısıtlanmış, dolayısıyla partiye dayalı olmayan seçim sürecini benimsemiş eyaletlerde de dönüşüm partiye dayalı seçim
tipine doğru kaymaya başlamaktadır.
Niteliğe dayalı görevlendirme
Bu görevlendirme tipini ilk uygulayan eyalet Missouri olup, söz konusu
metodun modifiye edilmiş şekilleri de “Missouri planı” ya da “komisyona
dayalı atama” biçiminde adlandırılmaktadır.
Niteliğe dayalı görevlendirme usullerinin uygulanmakta olduğu eyaletlerde seçim ve atama kombinedir. Bu görevlendirme usulünü benimsemiş eyaletlerde genellikle 5 kişiden (bazen biraz daha fazla) oluşan bir
komisyon eyalet valisine birkaç aday sunmakta, vali de bu adaylardan bir
tanesini yargıç olarak görevlendirmektedir. Aday belirlenmesini sağlayan
komisyonlar çoğunlukla avukatlardan oluşmaktadır. Ancak söz konusu
komisyona seçilen avukatlar da genel olarak eyalet avukatlar birliği (baro)
tarafından seçilmektedir. Yine aday belirleme komisyona valinin atadığı
hukukçu olmayan kişiler ile bazı durumlarda o bölgenin kıdemli yargıçları da katılabilmektedir. Yine bazı eyaletlerde komisyonun tarafsızlığının sağlanabilmesi bakımından komisyona her siyasi partiden de belli
sayıda temsilci kabul edilebilmektedir. Çeşitli metotlar kullanılarak teşkil
edilmiş bu komisyonların aday kabul koşulları, adayların incelenmesi ve
yargıç adaylarının değerlendirilmesi süreçleri de bu metodu benimsemiş
pek çok eyalet arasında farklılık arz etmektedir. Valiye kaç yargıç adayının sunulacağı, komisyonun görüşme usül ve kayıt nitelikleri, müzakere
edilebilecek hususlar, bu kayıtların halka açıklanma süreç ve limitleri gibi
tüm detay ve özellikler eyalet yasalarında net olarak düzenlenmiştir. Vali
kendisine sunulan belirli sayıdaki yargıç adayları arasından uygun gördüğünü, kendisine tanınan yasal yetkiye dayanarak atamaktadır. Niteliğe
dayalı görevlendirme usulünü benimsemiş bazı eyaletlerde vali kendisine
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sunulan yargıç adaylarından bir tanesini belirledikten sonra bu adayın
atamasının gerçekleştirilmesi eyalet yasama organının onayına da sunulmaktadır.
Niteliğe dayalı görevlendirme metodunu kullanan çoğu eyaletlerde yargıç olarak görevlendirilen hukukçu bir sene görev yaptıktan sonra uygulamalarının değerlendirileceği özel bir “devam oylamasına” tabi tutulur.
Devam oylamasında yedi kişiden oluşan komisyon yargıçların isimlerinin
bulunduğu oy pusulalarına evet ya da hayır yazarak yargıçların görevde
kalıp kalmayacaklarına karar verir. Eğer bu biçimde devam oylamasına maruz kalan yargıç hizmete devam onayı alırsa (ki çoğu durumda almaktadırlar) yargıç sonrasında oldukça uzun bir sure görevine devam
etmektedir. Bu komisyondan hizmete devam onayı alamayan yargıçların
yargıçlıkları düşer ve boşalan bu pozisyon için yeni yargıç görevlendirmesi süreci tekrarlanır.
Eyalet Valisi Tarafından ya da Eyalet Meclisi Tarafından Yapılan
Görevlendirme
Bugün için ABD’ de valinin yargıç adaylarını belirleme ya da atama yapma yetkisini tek başına kullandığı sadece üç eyalet bulunmaktadır Bunlar California, Maine ve New Jersey’ dir. Maine ve New Jersey’de valinin
belirlediği yargıç adaylarının seçimi ve görevlendirmesi eyalet meclisince
belirlenen 6 üyeli komisyon tarafından; California’da ise yine eyalet meclisi tarafından oluşturulan üç üyeli yargıç atama komisyonu tarafından
onaylanması gerekmektedir. Yargıç görevlendirmesinde seçim uygulanan
eyaletlerin yirmisekizinde seçim sürecinin uzayabilme olasılığına karşılık
valiye orta süre için yargıç pozisyonuna geçici atama yetkisi verilmiştir.
Bu sayede o eyalette seçim sürecinin uzaması durumunda yargıç açığı
oluşması önlenmektedir.
ABD’ de eyalet valileri göreve seçimle gelmektedir ve hepsi de partilidir. Bu sebeple vali tarafından direk yargıç ataması söz konusu olduğunda siyasi bakış açılarının ve partilerinin sürece dahil olması olağan
olarak değerlendirilmektedir. ABD’ de valiler partili oldukları için eyalet
siyasetinde faaldirler ve bu sistemde yargıç görevlendirilmesinde de valinin şahsına ya da valinin desteklediği siyasi parti ve yandaşlarına yarar
sağlayan yargıç adaylarının tercih edilmesi de olağan karşılanmaktadır.
Yine vali yargıç görevlendirmesi yaparken sonrasında kendi valilik seçiminde desteğine ihtiyaç duyacağı bölge siyasi elitlerinin ya da eyalet meclisi üyelerinin desteğini almak durumunda kalmaktadır. Yine valinin yargıç
görevlendirmesinde geçmiş dönemde kendisine destek olmuş siyasilerin
ve meclis üyelerini memnun etme amaçlı kullanması da bu sistemin doğasında olağan karşılanmaktadır.
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Yargıç atamasının eyalet meclisince yapıldığı eyaletler Güney Carolina
ve Virginia’dır. Güney Carolina’da eyalet meclisi üyeleri ve vatandaşlardan oluşan on üyeli “yargıçlık aday belirleme komisyonu” mevcuttur. İlgili
komisyon yargıç adaylarını inceleyip eyalet meclisine sunmakla görevlidir. Yine bu sistemde Eyalet Yüksek Mahkeme üyeliklerine daha objektif
ve adil kriterlere dayanılarak başvurulabilmesine karşılık (bu ayrıntılar
eyalet yasalarında açık olarak belirlenmiştir) eyalet alt derece mahkemelerine görevlendirmelerde genellikle eski eyalet meclisi üyeleri daha öne
çıkmaktadır.
EYALETLERE GÖRE AĞIRLIKLI OLARAK YARGIÇ GÖREVLENDİRME SİSTEMLERİ (Bazı Eyaletlerde Bir Kaç Sistem Bir Arada
Kombine (Karma) Edilmiştir)
Partiye dayalı görevlendirme: Alabama, Illinois, Louisiana, Ohio,
Pennsylvania, Texas,
Partiye dayalı olmayan görevlendirme; Arkansas, Georgia, Idaho,
Kentucky, Michigan, Minnesota, Mississippi, Montana, Nevada, North Carolina, North Dakota, Oregon, Washington, West Virginia,
Niteliğe dayalı görevlendirme; Arizona, Florida, Indiana, Kansas,
Missouri, New York, Oklahoma, South Dakota, Tennessee,
Eyalet valise tarafından görevlendirme; California, Maine, New Jersey, South Carolina, Virginia,
Eyalet meclisi tarafından yapılan görevlendirme; Alaska, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Hawaii, Iowa, Maryland,
Massachusetts, Nebraska, New Hampshire, New Mexico, Rhode Island,
Utah, Wermont, Wyoming.
SİSTEMLERİN BİRBİRLERİNE ÜSTÜNLÜKLERİ VE DEZAVANTAJLARI
Hiçbir sistem ve kanun mükemmel değildir. Her sistemde ve kanunda
her zaman bir kısım noktalar açıkta kalır. Hiçbir sistem ideal de değildir.
Ama yine de topluluklar hukuk uygulamasında en adaletli ve en ideal sistemin tatbik edilebilmesi için çaba göstermektedirler. Yukarıda açıklanan
sistemlerin birbirlerine üstünlükleri ya da dezavantajları incelendiğinde
şu sonuçlar ortaya çıkmaktadır;
Partiye Dayalı ya da Partiye Dayalı Olmayan Seçimle Görevlendirme Sistemi
Yargıçların partiye dayalı ya da partiye dayalı olmayan seçimle görevlendirme süreçlerinde bir seçim yarışı söz konusudur. Bunun bazı avantajları olduğu gibi, bazı dezavantaljları da bulunmaktadır. Bunlara baktığımızda;
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Yargıçların partiye dayalı ya da partiye dayalı olmayan görevlendirme
süreçlerinde yapılan seçimlerin üstünlüklerinden bir tanesi seçilmek isteyen yargıçların seçmenlerine sadakatini garanti etmek zorunda olmasıdır.
Yargıçlık mesleği her ülkede adalet, güç, prestij ve nüfuzun simgesidir.
Bu sebeple seçim sistemini savunan eyaletler yargıçların seçimle göreve gelmesi gerektiğine inanmaktadırlar. Bu sayede yargıçlar kendilerini
atayan kişilere değil, adalet dağıttıkları ve hizmet ettikleri vatandaşlara
karşı sorumlu hissetmektedirler. Yine seçim sürecinde yaşanan kampanya döneminde her yargıç adayı inançlarını ve olaylara bakış açısını dile
getirme fırsatı bulmakta, bu sayede de seçmenler fikir ve bakış açılarını
uygun gördükleri adayların yargıçlık pozisyonuna gelmesini tercih edebilmektedir. Gerek ABD’ de ve gerekse de ülkemizde yargıçların apolitik
olduğunu düşünmek fazlası ile idealize ve püeril (çocuksu-saf) bir yaklaşım olacaktır. Her yargıcın bir dünya görüşünün olması ve bir politik eğiliminin bulunması olağandır. Ama önemli olan yargıcın görevini ifa edip,
karar verirken söz konusu dünya görüşünden ve politik bakışından minimum oranda etkilenmesidir. Seçim sistemini savunanlar atama işlemi
sürecinde yargıcın politik tercihlerini gizlemesindense, politik eğilimini
toplumun önüne koymasını daha uygun bulmaktadırlar. Yine seçim süreci yargı erkine halkın direkt katkı koyabilmesini sağlama bakımından
da önemlidir.
Elbette her sistemin üstünlükleri olduğu gibi dezavantajları da mevcuttur. Seçimle yargıç görevlendirmelerinde en önemli dezavantajlardan
bir tanesi, seçmenlerin adaylardan hangisinin daha iyi bir yargıç olacağını
her durumda doğru tayin edemeyeceği gerçeğidir. Kanunların doğru yorumlanması ve doğru uygulanmasının yolu en iyi düzeyde hukuk eğitimi
almış kişilerden geçmektedir. Yargıçların göreve gelmesinde öğrenim, yasal eğitimler ve deneyim de göz önüne alınarak yapılacak görevlendirilme daha idealdir. Seçimli görevlendirme sistemlerinde seçmenler yargıç
adaylarını görünüşleri ve politik kimlikleri dışında değerlendirememekte,
dolayısıyla da yargıçlık pozisyonuna en uygun ve en iyi yargıcı seçmekten
ziyade ilişkileri daha iyi olan ve en iyi politikacı adayı seçmek durumunda
kalmaktadırlar. Elbette ki yargıçlık mesleğinin gerektirdiği özellik olan
kanunların yorumlanması ve en adaletli karara ulaşılması iyi bir politikacının değil, iyi bir hukuki eğitim-öğretim almış ve deneyim sahibi bir
hukukçunun yükümlülüğünde olmalıdır.
Yine seçimle yargıç görevlendirmesi sistemini eleştirenlerin bir diğer
değerlendirmesi de seçim kampanyalarında toplanan bağışların seçilmeleri durumunda yargıç tarafsızlığına etki edebilmesidir. Söz konusu
kampanya paralarının boyutunun büyüklüğü husunda bir fikir olması
açısından, eyalet yüksek mahkemeleri seçimleri için kullanılan kampanya
bütçeleri toplamı 2000-2009 dönemi için 200 milyon ABD doları seviye-
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sindedir. Yine kampanya bütçelerinin büyüklüğü ile ilgili olarak yapılan
eleştirilerden bir tanesi de esasen seçilen yargıçların rakiplerinin önüne
geçmelerinde ki ana etmenin hukuki üstün nitelikleri olmayıp, toplanan
kampanya paralarındaki bolluk ve lobicilik faaliyetlerinin etkisinin önde
olduğudur. Yine seçimli model için yapılan eleştirilerden önemli bir tanesi
de seçimi kazanan yargıçların kampanyasına destek verenlere karşı borçlu duruma düşmekte olmasıdır. Yapılan bilimsel bir araştırmada Louisiana Eyaleti, New Orleans Şehri, Tulane Üniversitesi Hukuk Fakültesi,
Uluslararası Karşılaştırmalı Hukuk Profesörü Vernon Valentine Palmer
kampanya bağışlarıyla bağışçıların lehine verilen kararlar arasında olağan dışı yükseklikte bir uyum bulunduğunu ortaya koymuştur. Palmer
söz konusu çalışmada yüksek mahkeme yargıçlarının gördükleri davaların % 65’inde kampanya destekçileri lehine karar verdikleri sonucuna
ulaşmıştır. Yine bu çalışmada örneklenen yargıçlardan Louisiana Yüksek
Mahkemesi’ nin 2009-2013 yılları arasında başkanlığını yapan Catherine
D. Kimball’ın her 1000 dolarlık fazladan bağış için % 30 oranında; yine
aynı mahkemede görev yapan bir başka yargıç olan ve görevine 2022 yılına dek yeniden seçilerek atanan hakim John L. Weimer’ in (yıllık geliri
159 bin ABD doları) % 300 oranında sanık lehine karar verdiği sonucuna
ulaşmıştır. Bu somut örnekler seçimle göreve gelen yargıçların kararlarında tarafsızlıklarını pek de koruyamadıklarını, kararlarında davaya ait
özellikler yerine yapılan bağış miktarlarının belirleyici olduğu hususunu
ortaya koyan çalışmalardır.
Seçim sistemli görevlendirme içerisinde en maliyetli kampanyalar partiye dayalı yargıç seçimlerinde yaşanmaktadır. 2000-2009 yılları arası için
bu sistemi tercih eden dokuz eyaletteki adayların kullandığı kampanya
bütçeleri 153.8 milyon ABD doları iken, partiye dayalı olmayan seçim sistemini kullanan onüç eyaletteki yargıç adaylarının kampanya bütçesi 50.9
milyon ABD dolarıdır. Yine göreve gelen yargıçların izleyen yıl içerisinde
muhatap oldukları devam oylamasının da bütçesi 2.2 milyon ABD dolarıdır. Yine ABD vatandaşlarına uygulanan anketlerin gösterdiği sonuçlara
gore çoğu ABD vatandaşı davacıların yargıçlar için yüksek miktarlarda
bağış yapmak suretiyle mahkemelerde haksız avantaj sağladıklarına inanmaktadır. Bu iddiayı kuvvetlendiren davalardan bir tanesi de ABD Yüksek Mahkeemesi’ nde görülen Caperton v. A. T. Massey Coal Co davasıdır.
Bir çok eyalet yargıç görevlendirmelerinde net olarak bir sistemi değil
de kombine (karma) sistemi tercih etmiştir. Böyle olunca da seçimle ve
ilk derece-yüksek derece mahkemesine göre yargıçların seçimle görevlendirilmesi göz önüne alındığında bu sistemi kullanan eyalet sayısı daha da
artmaktadır. ABD’ de 50 eyaletin 22’ inde üst derece mahkeme hakimleri tam ya da kısmen seçimle görevlendirilmektedir. Bu eyaletlerden 8’i
partiye dayalı, kalan 14’ü ise partiye dayalı olmayan seçim sistemini uy-
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gulamaktadır. Yine 10 eyalette bazı ilk derece mahkeme tipleri yargıçları
seçimle göreve gelmektedir. Bu durumda seçim uygulanan eyalet sayısı da
artmaktadır. Yine bazı eyaletlerde bazı mahkeme tiplerindeki yargıçların
devam oylaması da göz önüne alındığında (böyle eyalet sayısı da 7’ dir)
seçimle göreve gelen ya da devam edilen eylet sayısı daha da artmaktadır.
Yargıç seçimlerinde çıkar beklentili sermaye grupları ile baş edebilmek
amacıyla bazı eyaletler (2 eyalet) yargıç seçimleri için “daimi kamusal finansman programı uygulamasını” yürürlüğüne sokmuştur. New Mexico
eyaleti 2007 yılında tüm üst mahkeme adayları için isteğe bağlı kamusal
finansman sistemini oluşturan ilk eyalettir. Yine üst seviye yargıç seçimleri partiye dayalı seçimle olan West Virginia eyaleti de öncesinde pilot
olarak uygulamaya koyduğu “yargıç seçimi kamusal finansman programını” 2013 yılından itibaren daimi biçime dönüştürmüştür. Wisconsin
eyaletinde ise yargıç seçimleri için “kamusal finansman program” kabul
görmemiş ve bu eyalette yürütülen deneme amaçlı program da 2011 yılından itibaren terk edilmiştir.
Çıkar beklentili sermaye gruplarının seçimli yargıç görevlendirmelerinde etkisini en aza indirmek için yargıç adaylarının seçim kampanyası
için aldıkları destekleri ve kampanya harcamalarını şeffaf olarak kamuoyuna sunmaları bir zorunluluktur ve bu zorunluluklar eyalet yasalarında
açık olarak düzzenlenmiştir. Caperton v. A. T. Massey Coal Co davası
şeffalık yasasının önemini ortaya koyan önemli bir davadır. Söz konusu davada West Virginia Eyalaetinde 2004 yılında kömür şirketi yöneticisi Blankenship şirketinin içinde bulunduğu bir dava henüz görülmekte
iken bir yargıcın seçimine 3 milyon ABD doları katkıda bulunmuştur.
Anılan tarihte şeffaflık yasasının mevcudiyeti sebebi ile Blankenship yargıç adayına desteğini açıklamak zorunda kalmıştır. Kabul edilen genel
görüşe göre eğer bu olayda etkili bir şeffaflık yasası olmaması durumunda
Blankenship çok büyük bir kayırmaya sahip olabilecekti. İzleyen süreçte
2010 yılında üst derece mahkeme yargıç seçimlerinde kampanya desteği sağlayan tarafların da finansal kaynaklarını açıklamasını zorunlu hale
getirilmiştir. Ancak bu kararın alınmasındaki oylamada sekiz olumlu oya
karşın bir olumsuz oy kullanılmıştır. Söz konusu bu karar eyalet meclislerinin ve federal kanun düzenleyicilerinin yargıç seçimlerindeki şeffaflık
yasalarını düzenleyebilmeleri bakımından önemli ve rehber bir karar niteliği taşımaktadır.
Hakimlerin Red Edilebilmesi
ABD’ de hukuk uygulamalarında yargıçların önyargılı olduğu ya da geçerli bir nedene dayalı olarak tarafsızlıklarının sorgulandığı durumlarda
davadan çekilmelerinin istenmesi düzenlemesi yer almaktadır. ABD’ deki
bu uygulama tüm eyaletlerin yasalarında yerini almıştır. Partiye dayalı
yargıç seçimlerini gerçekleştiren eyaletlerde yargıç adaylarının kampan-
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ya harcamalarının aşırı yüksek olabildiği ve ilerleyen süreçte söz konusu
kampanya desteğini sağlayan siyasi partilerin desteklenen yargıcın görev
yaptığı mahkemelerde davalarının görülebileceği de göz önüne alındığında
ABD’ de hakimlerin kolaylıkla red edilebilmesi yönünde düzenlemelerin
yapılması için kampanyalar da yürütülmektedir. Yapılan kamuoyu anketlerinde ankete katılanların % 85-90’ı yargıçların seçimlerinde önemli oranda kampanya desteği sağlayan grupların davalarına bakmaması gerektiği,
% 75’ inde ise kampanya desteği alan yargıçların bu tür davalarda tarafsız
karar veremeyeceklerine inandıklarını belirtmektedirler. Bu bakış açısına
dayanarak ABD’ de daha adil ve tarafsız yargının oluşabilmesi bakımından tarafların hakimleri daha kolaylıkla reddedebilmesinin düzenlenmesi
talep edilmektedir. Yine 2010 yılında ABD Yüksek Mahkemesi’ nde alınan
“şeffalık yasası kararı” bu bakış açısının daha da gelişmesine katkı sağlamış ve bugünlerde hakimlerin daha kolaylıkla red edilebilmesi yönünde
çalışmalar hız kazanmıştır.
Yargıç seçimlerinde yürütülen kampanyalarda durum bazen diğer
yargıç adaylarını lekelemeye kadar varabilmektedir. Bu durumun önüne
geçilebilmesi bakımından seçim sistemini kullanan eyaletlerde toplumda
saygınlığı olan ya da kamu bürokratlarından oluşturulmuş, parti üyesi
olmayan kampanya takip komiteleri oluşturulmuştur. Kampanya takip
komiteleri kampanya başlangıcında tüm yargıç adaylarından diğer adaylar için aleyhte kampanya taktikleri kullanmayacaklarına dair taahhüt almakta ve bu taahhüde uyulmaması durumunda da konuyu kamuoyuna
ve medyaya taşımaktadırlar. Söz konusu takip komiteleri her ne kadar
vatandaşların mahkemelere güvenini zedeliyecek olan çekişmeli yargıçlık seçimlerinde lekelenmeyi koruyucu bir bariyer gibi düşünülmekte ise
de yine de bazı durumlarda yargıç adayları hakkında bağımsız grupların aleyhte kampanya yürütmesini engelleyememektedir. Bu tür bağımsız
görünüşlü gruplar bazen yargıç adaylarının karşısında orantısız bir güç
oluşturabilmekte ve bu gruplara da “yargı siyasetinin saldırı köpekleri”
adı verilmektedir.
Niteliğe dayalı yargıç görevlendirmesi düzenlemesi uygulanan eyaletlerde de göreve getirilen yargıç için belirli dönemlerde “devam oylaması”
yapılması vatandaşların yargıçları daha güvenilir bulma imkanı sağladığından önemli bulunmaktadır. Yine yargıç adaylığı komisyonunun şeffaf,
partilerden bağımsız ve komisyonda çeşitli kesimlerden temsilcilerin de
bulunması yargıya güveni arttıran unsurlar arasındadır.
ABD’ de yargılamanın demokratik bir toplum için vazgeçilmez bir
fonksiyona sahip olduğu kabul edildiğinden bu fonksiyonun korunabilmesi için çoğu eyalet Amerikan Barolar Birliği tarafından geliştirilen ve
önerilen düzenlemeleri yasalaştırmış ve bu düzenlemeler ile yargıçların ve
yargıç adaylarının politik faaliyetlerini sınırlama yoluna gitmiştir. Ancak
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2002 yılında ABD Yüksek Mahkemesi, yargıç adaylarının politik konularda görüşlerini açıklayabileceğine hükmetmiş ve o karardan sonra eyaletlerin görevdeki yargıçların ve yargıç adaylarının kampanya süreçlerindeki
politik davranışlarını sınırlandırma yetkisi zayıflamıştır. Politik baskılar
ve seçmenlerin de politik temelli seçime teşvik edilmesi yargıçların kürsü
tarafsızlığını riske etmekte ve dolayısıyla da vatandaşların hukukun tarafsızlığına olan güvenini de zedelemektedir. Yargıç adayları kampanyalarında kendilerini yoğun olarak vatandaşlara aktarabilme imkanı bulsa da
yine de seçmen vatandaşlar yargıç adayları hakkında yeterli ve güvenilir
bilgiye sahip olamamaktadır. Yine yargıç belirleme seçimlerine katılım
oranının düşüklüğünün de temelinde seçmenlerin yargıç adayları hakkında yeterli bilgiye sahip olmamalarının yattığı düşünülmektedir. Yargıç
adaylığı sürecinde adaylar hakkında güvenilir olmayan ve siyasi etkiden
arındırılmış bilgiye erişimin eksikliği, bazı eyaletlerde uygulanmakta olan
“yargıcın görevdeki performansı değerlendirmeleriyle” telafi edilmeye çalışılmaktadır.
Niteliğe Dayalı Görevlendirme Sistemi
Partiye dayalı olan ve olmayan seçim sistemlerinin dezavantajları,
niteliğe dayalı yargıç görevlendirme sisteminde avantaj olarak değerlendirilmektedir. Bu sistemde seçimli sistemde seçmenlerin yargıç adayını
tanımadan ismine ya da etnik kimliğine bakarak oy kullanması, yargıç
niteliğinden ziyade politik niteliğin önde olması ve seçimli sistemde oy
kullanma oranının düşüklüğü gibi hendikaplar bu sistemde bulunmamaktadır. Yine bu sistemde seçimli sistemde yarışa katılmak istemeyen
ve politikaya ilgi duymayan daha fazla sayıda nitelikli yargıç adayı yargıçlık makamına getirilebilmektedir.
Elbette bu sisteme yönelik getirilen eleştiriler de mevcuttur. Bunlar
arasında bu sistemle yargıç görevlendirmesinde seçmen vatandaşların
kendilerini ifade etmekten mahrum bırakılması, bu sistemde bile politikanın yargıç görevlendirmesi sürecinden tamamen elimine edilememesi, yargıç adayını belirleyen ve değerlendiren komitelerin toplumu temsil
etmemesi ve bunun sonucu olarak da yargıç adaylarının toplumun her
kesimini temsil etmemesi, görevlendirilmiş yargıç için devam oylaması
yapılsa dahi koltuğunu nadiren kaybeden bu yargıçların yine de yaşam
boyu iş garantilerinin olması gibi eleştiriler bulunmaktadır.
Elbette bu sistemi beğenenler de büyük bir gruptur. Onların da savundukları noktalar arasında yargıç niteliğe dayanılarak görevlendirilse
de sonraki süreçte göreve devam oylamasında göreve devamı oranının
çok yüksek olması sonucunda seçmenlerin gözünde yargıçların politik
baskılara aldırmadan kanunları uygulayabildikleri yönünde değerlendirmektedir. Bu durum da seçmenlerin mahkemelere olan güvenini pekiştirmektedir. Yine politikanın bu sistemde de dışlanamaması, sadece daha
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az görünür hale gelmiş olması, valinin atama yetkisini kendisi tarafından
değil de, yargıç adayını belirleyen komisyon eliyle kullanmakta oluşu ve
politik geleceğini öne alarak yaklaşım sergilemesi de diğer eleştiri noktalarıdır. Ancak bazı eyaletlerde komisyon üyelerinin sadece az bir kısmı
vali tarafından atanmaktadır. Oluşturulan bu komisyonda hem seçmenler ve hem de bağımsız hukukçular görev alabilmektedir. Yine bu sistemi
kullanan eyaletlerde sonrasında açıklanan komisyon zabıtlarında politik
konuşma ve etkilerin gündeme gelişinin çok az olması ve sistem içerisinde hukukçu olmayan üyelerin de aktif olabilmesi bu sistemi destekleyen değerlendirmelerdendir. Bu sistemin belirtilen diğer bir üstünlüğü
de yargıçların geldiği toplum kesimlerine bakıldığında toplum temsil çeşitliliğininin artmakta olduğu yönündedir. Bu sistem üzerine yapılan bilimsel çalışmalarda yargıç olarak görevlendirilen adaylar arasında kadın
sayısının ya da azınlık gruplarına mensup adayların sayısının azalmadığı
ortaya çıkmaktadır. Yine bazı tartışmalarda bu sisteme kota sisteminin
de getirilmesi ile toplumun değişik kesimlerinden yargıçların daha kolay
olarak göreve gelebilecekleri belirtilmektedir. Yargıçlıkta kadınların ve
azınlıkların kürsüde temsil oranının arttırılması arzu edilen bir durumdur. Azınlık nüfusunun yüksek olduğu büyük kentlerde kürsüye azınlık
grubundan yargıçların atanması olasılığı bu sistemde seçimli sisteme kıyasla daha olasıdır. Yine bu görevlendirme sistemini savunan eyaletlerin
en önemli argumanlarından bir tanesi de günümüz itibari ile seçim sisteminden bu sisteme geçen hiçbir eyaletin yeniden seçimli sisteme dönüş
yapmamış olmasıdır.
Vali ya da Eyalet Meclisi Tarafınan Atama Sistemi
Yargıçların vali ya da eyalet meclisi tarafından atanması yoluyla göreve
gelmesinin en önemli avantajı mahkemelerin tarafsız olmasına imkan tanımasıdır. Atanmış yargıçlar kamuoyu kabullerinin karşısında olmaktan
çekinmedikleri gibi bireylerin ve özellikle de azınlıkların haklarını daha iyi
koruyabilmektedirler. Yine seçim kampanyası için sürekli para toplama
düşüncesi taşıyan ve uygunsuz siyasi süreçlerle yüzyüze kalan bir yargıcın
bağımsız ve tarafsız olmasına göre bu sistemle göreve gelen yargıçların
daha tarafsız ve bağımsız olacağına inanılmaktadır. New Jersey Eyaleti’
ndeki Princeton Üniversitesi’nden Matias Iaryczower’ın yaptığı bilimsel
araştırmada seçmenlerle muhatap olmayan atanmış yargıçların, seçimle
göreve gelen yargıçlardan daha verimli olduğunu ortaya koymuştur.
Diğer yandan vali ya da eyalet meclisi tarafından atama sistemi yargı
biriminde görev yapan yargıçların fikir ve bakış açılarını duyuramamasına sebebiyet vererek ABD’ nin kurulmasına dayanak teşkil eden demokratik bakış açısı ve ilkelerine ters de bulunmaktadır. Burada güç, seçmen
vatandaşlardan alınarak mahkemelere yargıç atayan vali ya da eyalet meclisi üyelerinin eline devredilmektedir. Bu sistemde yargıç atanmak isteyen
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adaylar atama yapan vali ya da eyalet meclis çoğunluğunun politik ekseninde olmak durumunda kalmakta, dolayısıyla da daha iyi eğitim görmüş
ve daha yetkin yargıç adayının atanmasındansa ilişkileri daha iyi adayın
atanabilmesi mümkün olabilmektedir. Yine bu sistemde eleştirilen diğer
bir husus da yüksek mahkemelerde görev yapacak yargıçlarının atanmasının ömür boyu şeklinde olmasıdır. Bu biçimdde atanan yargıçlar önlerine gelen davalarda kamunun bakış açısına ya da hukuki görüşlere aldırmaksızın kendi değerlendirmeleri yönünde karar vermektedirler. Bu da
bazen toplum kesimlerinin yargıçlara öfkelenmesine sebebiyet vermektedir. Genel olarak bu biçimde göreve gelmiş yargıçların görev yeminlerine sadık kalacaklarına inanılmakla birlikte bazen yargıçlar kendilerine
teslim edilmiş bu gücü istismar yönünde kullanmaktadırlar. Bu biçimde
ömür boyu atanma ve vali-eyalet meclisi tarafından atanma durumunda
yargıç uygunsuz bir yaklaşım sergilediğinde yargıcın düşmesini bekleyip,
(ölüm, hastalık sebebi ile ayrılma, kendi isteği ile görevden azlini isteme)
sonrasında da yeni atamada daha uygun bir yargıcın atanmasını umut etmekten başka yapılacak birşey kalmaması önemli bir eleştiri noktasıdır.
SONUÇ
Hukuk toplum düzenini sağlayan en önemli unsurdur. Bu sebeple adil
ve tarafsız teşkil edilmesi bir ihtiyaç değil, toplumun barış ve düzen içerisinde devam edebilmesi bakımından olmazsa olmazdır. Elbette yargıçlarda hukukun tesis edilmesinde görev alan en önemli paydaşlar arasındadır.
ABD’ de mahkemelerde yargıç görevlendirmesi esasları bu makalede
yer alan bilgilerle sınırlı değildir. Özellikle ABD Yüksek Mahkemesi Üyeliklerine Seçilme ve Görev Özellikleri Kaynaklar bölümünde 12 numara
ile belirtilen makalede açıklanmıştır. Bu makalede de ABD’ de mahkemelerinde yargıç görevlendirmesinin genel esasları hususunda bir genel
çerçeve verilmiştir. Ülkemizde son yıllarda hukuk önemli oranda güven
kaybına uğramıştır. Bu durumun meydana gelmesinde elbette hakim seçim ve atanma kriterlerinde ki objektiviteden uzak süreçler de çok önemli bir rol oynamıştır. Türkiye’ ye özgü başkanlık sisteminin tartışıldığı
bugünlerde başka ülkelerin sistem unsurlarının da bilinmesinde sayısız
yarar söz konusudur. Ancak bu sayede ülkemiz için en uygun ve en doğru sistemi teşkil edebiliriz. Türkiye ‘de de yargıç görevlendirmelerinde
kendimize özgü yeni bir sistemin oluşturulmasının ihtiyacı içerisinde olduğumuz artık tartışılmaz bir gerçeklik halini almıştır. Bu nedenle nasıl
bir yöntemin belirlenmesi gerektiğinin tartışılmaya başlanması ve acilen
kendimize özgü yeni bir sistemin oluşturulması şarttır.
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YARGIDA ALTERNATİF ÇÖZÜMLER NEDEN
BAŞARILI OLMUYOR?
Av. Atilla ÖZEN1
I. Giriş
Hukuk sistemimizin çeşitli alanlarındaki alternatif çözüm niteliğinde
sayılabilecek yolların yanında son dönemlerde yargıda önemli ölçüde alternatif çözüm arayışlarına gidildiği gözlenmektedir. Yargı yolunun pahalı
oluşu, uzun sürmesi ve etkisizliği bu yönelişin gerekçelerinden bazısı. Ancak bu çözüm arayışlarının da bekleneni vermediği gözlenmektedir. Dolayısıyla başarılı olmayan bir uygulamadan bahsedebiliriz. Bunun çeşitli
nedenleri bulunmaktadır. Bunun için son dönemlerdeki önemli alternatif
uyuşmazlık çözüm arayışlarına bakmak, her biri için ayrı ayrı başarısızlık nedenlerini sorgulamak gerekir.
Alternatif olarak tercih edilen yolun kendisinden ziyade bu tercihi etkisiz kılıcı mevzuat düzenlemeleri yapılması, yasanın uygulayıcısı kurum
yahut kurumların uygulama isteksizliği, tanıtım, eğitim, bütçe ayırımı, yer
ve personel tahsisi gibi altyapısal sorunlar, alt düzenleyici işlemlerin geç
ve ihtiyacı karşılar nitelikte olmaması, uygulama sorunlarının tespit edilmemesi, yapılan tespitlerinse isabetsiz oluşu, bu doğrultuda düzenleme
yapılmaması veya hatalı düzenlemelere gidilmesi gibi etkenleri, alternatif
çözüm uyuşmazlıklarının başarısızlığında sıralayabiliriz.
Bu yazıda ceza hukukunda uzlaşma, arabuluculuk, tüketici hakem heyeti uygulamaları gözetilerek son zamanlarda gündeme getirilen iş davalarının tümü, 10.000 TL’ye kadar ki ticari davalar ve 2.500 TL’ye kadar
olan icra davalarında arabuluculuğun zorunlu, tüketici davalarında ise
tüketici hakem heyeti veya arabuluculuk seçeneğinin getirileceğine dair
yasa çalışması yapıldığı açıklamaları değerlendirilmeye çalışılacaktır.2
II. Ceza Hukukunda Uzlaşma
01.06.2015 tarihinde yürürlüğü giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 73. maddesi ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun
(CMK) 253 ve devam eden maddeleri ile ceza hukukuna uzlaşma kurumu getirilmiştir. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun gerekçesinde; ceza adalet sisteminde sadece suça karşı ceza yaptırımı sistemi yerine suç mağ1
2

İstanbul Barosu Avukatlarından
Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Dairesi Başkanın açıklamasının da yer aldığı haber:
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/29149483.asp
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durlarının yararlarının korunması, tatmin edilmesi, zararın giderilmesi
ve onarımının sağlanması gerektiği, bununla birlikte bu düzenleme ile
taraflar arasında barışın sağlaması, devletin katlanmak zorunda kalacağı masraflardan kurtulması, kamunun da yararının korunması, adaletin
sağlanması, failin toplumla bütünleşmesinin sağlanmasının amaçlandığı
belirtilmiştir.3
Uzlaşma müessesesinin ceza hukuku sistemine getiriliş gerekçesi ile
ortaya konulan amacı çağdaş bir ceza adalet sistemi yönünden olumludur. Ancak uzlaşmanın şartları arasında sayılan failin suçtan dolayı sorumluluğunu kabul ön şartı, failler tarafından kabul görülmeyerek bu
düzenlemenin adeta ölü doğmasına neden olmuştur. Yazının başında
bahsettiğim üzere hukukta alternatif yolların uygulama kabiliyeti kazanmamasının önemli nedenlerinden birisi, o alternatif yolun tercih edilen
koşulları itibariyle uygulama gerçekliğinin bulunmamasıdır.
Uzlaşmanın ilk halinde kanuni düzenlemeler bir hayli yetersizdi. Bu
yetersizlik, uygulayıcının içtihadı ile doldurulamayacak ölçüdeydi. Var
olan düzenlemelerde, uzlaşmanın uygulanmasındaki en önemli engeldi.
Nitekim mağdurun zararının uzlaşmaya uygun olarak giderilmesi ve uzlaştırma işleminin giderlerinin fail tarafından ödenmesi halinde soruşturma evresinde kovuşturmaya yer olmadığına, kovuşturma evresinde ise
davanın düşmesine karar verilecekti. Ancak uzlaşmanın sağlanamaması
yahut uzlaşmanın sağlanmasına rağmen Baro tarafından atanan uzlaştırıcının ücret ve giderlerinin nasıl ödeneceği düzenlenmemişti. Bu düzenleme uyarınca Barolar tarafından uzlaştırıcı ücret ve giderleri belirlenerek
bu ödeminin peşin olarak yatırılmasından sonra uzlaştırıcının görevlendirileceği bildirilmekteydi. Çoğu uzlaşma işlemi bu ödemeler yapılmadığından hiç başlanamamıştı. Görüldüğü üzere bu yönüyle de uzlaşma kurumunun işlevini yerine getirmemesi, yasa koyucu tarafından öngörülmesi
gereken fakat öngörülemeyen etmenlerden kaynaklanmıştı.
Uzlaşmanın mali ve bürokratik yönleri gözetildiğinde, uzlaşmanın
şikayete tabi suçlarda uygulanması düzenlemesinden dolayı savcılık ve
mahkemeler uzlaşma yerine şikayetten vazgeçme prosedürlerini kullanmaktaydı.
19.12.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5560 sayılı yasa ile uzlaşma müessesi neredeyse yeniden yapılandırıldı. Ancak bu değişikliklerde istenilen
sonucu vermediğini düşünmekteyim. Yeni düzenleme ile artık Cumhuriyet savcıları ve mahkemelerde uzlaştırmayı bizzat gerçekleştirebilmekte,
yahut hukuk öğrenimi görmüş kişiler arasından uzlaştırmacı görevlendirebilmekte veya uzlaştırmacı olarak bir avukat görevlendirmesini baro3

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gerekçesi https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/
TUTANAK/TBMM/d22/c066/tbmm22066026ss0698.pdf
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dan isteyebilmektedirler. 2008 yılından itibaren İstanbul Barosundan istenilen uzlaştırmacı avukat görevlendirme istatistikleri aşağıdaki gibidir.
İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI

YILLAR

2008
2009
2010
2011
2012
TOPLAM

SORUŞTURMA EVRESİNDE UZLAŞMA İŞLEMLERİ

KOVUŞTURMA EVRESİNDE UZLAŞMA İŞLEMLERİ

Avukat Uzlaştırmacı
Avukat Uzlaştırmacı
Avukat Uzlaştırmacıya
Tarafından Süreç
Tarafından Uzlaşma ile
Tevdi Edilen Dosya
Sonunda Uzlaşma ile
Sonuçlandırılan Dosya
Sayısı
Sonuçlandırılamayan
Sayısı
Dosya Sayısı

Avukat Uzlaştırmacı
Avukat Uzlaştırmacı
Avukat Uzlaştırmacıya
Tarafından Süreç
Tarafından Uzlaşma ile
Tevdi Edilen Dosya
Sonunda Uzlaşma ile
Sonuçlandırılan Dosya
Sayısı
Sonuçlandırılamayan
Sayısı
Dosya Sayısı

223
132
237
288
302
1182

25
9
24
50
28
136

23
7
22
50
29
131

111
66
77
47
27
328

11
2
3
5
21

15
8
9
3
35

Not 1: Ta ra fl a ra ul a şıl a ma ma , müza kerel ere ka tıl ma ma nedenl eri de uzl a şma i l e s onuçl a ndırıl a ma ya n dos ya s a yıl mıştır.
Not 2: Uzl a şma i l e s onuçl a na n/s onuçl a nma ya n dos ya l a rda Ba roya s unul a n ra porl a r di kka te a l ınmıştır.
Ba roya henüz s unul ma mış ra porl a rda bul unma kta dır.

İstanbul gibi büyük bir kentte bu tablo, neredeyse barodan hiç uzlaştırmacı avukat istenmediği sonucuna bizi vardırabilir. Savcılıkların yahut mahkemelerin bizzat gerçekleştirdikleri veyahutta hukuk öğrenimi
görmüş kişiler arasından görevlendirdiği uzlaştırmacı istatistiklerini ise
bilememekteyiz. Adalet Bakanlığının “Ceza Adalet Sisteminde” başlıklı
uzlaşma uygulamaları web sitesinin “İstatistik” bölümünde, “Son Güncelleme 06 Ağustos 2009 04:45” ibaresinden başka uzlaşmaya ilişkin istatistiki bir bilgiye yer verilmemiştir.4
2013 yılında soruşturma evresinde Baro’dan talep olunan uzlaştırmacı avukat sayısı 63, kovuşturma evresinde 18; 2014 yılında soruşturma
evresinde 11, kovuşturma evresinde 9 olmuştur. Bu azalmanın nedeni,
hukuk öğrenimi görmüş uzlaştırmacılarda aranan şartların, Ceza Muhakemesi Kanuna Göre Uzlaştırmanın Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte
yasaya göre daha geniş yorumlanarak düzenlenmesi olabilir.
5271 sayılı CMK’nın 253/9. maddesinde “hukuk öğrenimi görmüş kişilerinde” uzlaştırmacı olarak görevlendirilebileceği belirtilmiştir. Madde düzenlemesi hukuk fakültesi mezununu kastetmiş olmasına rağmen,
26.07.2007 gün ve 26594 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmeliğin
15. maddesinin 1. fıkrasının b ve c bentlerinde yer alan: “b) Hukuk veya
hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler,
idarî bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek
öğrenim yapmak”, “c) Hukuk dalında yüksek lisans ya da doktora yapmış bulunmak” hükümleri ile yeterli olmayan hukuk dersleri alan ve mu4

http://www.uzlasma.adalet.gov.tr/ Web sitesine son erişim 04.06.2015
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hakeme formasyonu bulunmayan fakülte mezunlarının da uzlaştırmacı
olarak kabul edilmesinin yasaya aykırı olduğundan bahisle İstanbul Barosunca açılan davada, Danıştay 10. Dairesince verilen 11.03.2008 gün ve
2007/6843 E. sayılı yürütmenin durdurulması isteminin reddi kararı, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 15.05.2008 gün ve 2008/463 YD.
İtiraz No’lu kararı ile kaldırılarak yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. Danıştay 10. Dairesinin 20.06.2011 gün ve 2011/2365 K. no’lu
kararı ile bu düzenleme yönünden oy çokluğu ile iptal isteminin reddine
karar verilmiştir. Böylelikle yönetmeliğin genişletilmiş hukuk öğrenimi
görmüş kişi kavramı uygulama işlemi haline gelmiştir. Barodan uçzlaştırmacı avukat yerine bu kaynaktan uzlaştırmacıların atandığını düşünmekteyim. Ancak buna ilişkin Adalet Bakanlığının bildiğimiz yayınlanmış bir
verisi bulunmamaktadır.
Bu maddenin getiriliş nedeni ile ilgili savunmalardan birisi, maddenin geniş yorumlanması gerekliliğidir. Halbuki yasanın yorumlanması ve
bunun da yönetmelikle gerçekleştirilmesi idarenin görevi değildir. Aksi
durum, kuvvetler ayrılığı prensibinin, dolayısıyla hukuk devleti ilkesinin
ihlaldir. Kanunda öngörülen yönetmelik çıkartma yükümlülüğü, kanunu
geniş yorumlamak için verilen bir yetki değildir. Diğer bir savunma ise
uzlaştırmacı bulunmasında yaşanacak zorluktur. Oysa ki böyle bir sorun
olmadığı idare tarafından da bilinmektedir. Uzlaştırma işlemlerini Mahkeme ve Cumhuriyet Savcılarının bizzat gerçekleştirebilmelerinin yanında
86.981 avukatın olduğu bir ülkede uzlaştırmacı bulunamaz savunmasına
itibar edilmemelidir.5
Uzlaşma yönünden ülkemiz insanlarının uzlaşmaya yatkın olup olmadığından yola çıkarak bu usul kuralının işlerliğinin tespiti yerine, bahsetmeye çalıştığım kuralın düzenleniş biçimi, alt düzenleyici işlemler,
uygulama işlemleri hep birlikte değerlendirilmek suretiyle uzlaşmanın
uygulanabilirliğinin tartışılması gerekir. Uzlaşmaya konu suçlar dikkate
alındığında, mevcut yapının mali ve bürokratik yönleri de eklendiğinde
uzlaşmanın hukuk sistemimizde aktif uygulanabilmesinin olanaklı olmadığını söylemek mümkündür.
II. Tüketici Hakem Heyetleri
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 66. maddesi ile Gümrük
ve Ticaret Bakanlığının tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla il merkezlerinde ve yeterlilik şartları yönetmelikle belirlenen ilçe merkezlerinde en
az bir tüketici hakem heyetini oluşturulacağı, heyetlerin başkanlığını illerde ticaret il müdürü, ilçelerde ise kaymakam veya bunların görevlendireceği bir memur tarafından yürütüleceği hüküm altına alınmıştır. İstan5

http://www.barobirlik.org.tr/Detay39218.tbb Türkiye Barolar Birliği sitesinden Türkiye’de toplam avukat sayısına erişim tarihi 04.06.2015
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bul özelinde ilçelerde kaymakamlar bu heyet başkanlığı için bir memur
görevlendirmekte, görevlendirilen memur mevcut görevinin yanında bu
görevi de yürüttüğünden bu durumu ilave bir iş yükü olarak görmektedir. Oysa özellikle büyükşehirlerde bu heyetler daha kurumsallaşmalı, bir
müdürlük olarak görev yapmalı, heyetin başkanı da hukukçu olmalıdır.
Kanunun 68. maddesi uyarınca, en son 27.12.2014 gün ve 29218 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68. ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6. Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Arttırılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ
No: TGM-2014/2) uyarınca ilçe tüketici hakem heyetlerine başvurmada
üst parasal sınır 2.200 TL, Büyükşehir statüsünde olan illerde il tüketici
hakem heyetleri için parasal sınır ise 2.200 TL ile 3.300 TL arası öngörülmüştür. Bu meblağdaki bir başvurunun hakem heyetlerine yapılması
zorunluluğu öngörülmüştür.
Ancak İstanbul ilçelerinde bugün itibariyle yapılan bir başvuruda, sekiz ay sonrası için karar verilmektedir. Karara karşı itiraz yolunun da
öngörüldüğü düşünüldüğünde sonucu itibariyle basit bir incelemeyi gerektirmesine rağmen iş yükünden kaynaklı olarak bu kadar uzun süreli
bir karar süreci vatandaşı tatmin etmemektedir. Tüketici hakem heyetinin inceleme usulü, kararlarının hakkaniyetli olup olmayışı, ispat usulü,
bilirkişi incelemesinin sıhhati, heyetlerin niteliği tartışmaları bir yana, şu
haliyle işleyişi, oluşum gayesini sağlamaktan uzaktır.
Bu heyetler bir mahkeme değilse de sonucu itibariyle yapılan bir muhakeme benzeri işlemdir. Şüphesiz ki belirli meblağları aşmayan tüketici
uyuşmazlıklarında tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunluluğundan
dolayı bu heyetlere başvurulmaktadır. Diğer alternatif uyuşmazlıklarla
kıyaslamak, özellikle arabuluculuğun uygulanamamasının nedeni olarak
göstermeye çalıştığım ve getirilmesi istenilen benzeri düzenlemelere ışık
tutması yönünden belirteceğim husus, tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunluluğu olmasaydı dahi benzeri bir başvuru yoğunluğunun olacağı
düşüncesidir. Bunun nedenleri olarak; yargıya göre ücretsiz oluşu, adliyelere göre daha ulaşılabilir olan ilçe kaymakamlıklarında bulunuyor
olması, adliyelerle kıyaslandığında uyuşmazlığın çözüm sürecinin daha
kısa oluşu ve arabuluculukla kıyaslandığında kamu otoritesinin varlığı,
bunun etkisine olan inancı sıralayabiliriz.
Kanunun 66/1. maddesinde tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla tüketici hakem heyetleri oluşturulmasına rağmen bu heyetler sanki sadece
tüketicilerin başvuracağı merciler olarak algılanmıştır. Oysa tüketici işleminden kaynaklı olarak tüketicinin talep olunan isteklerde de bu düzenleme kapsamında tüketici hakem heyetlerine önceden başvuru mecburidir. Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 18.03.2015 gün ve 2015/10571
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E. 2015/8738 K. no’lu kararında; belirlenen miktarın altında kalan uyuşmazlıklarda icra takibi yapılmadan veya dava açılmadan önce tüketici hakem heyetine müracaatın zorunlu olduğu, doğrudan icra takibi yapılamayacağı, içtihat edilmiştir.6 Dolayısıyla tüketicilerinde belirlenen meblağın
altındaki alacakları için icra takibi yapmaksızın hakem heyetlerine başvurması zorunluluğu içtihat edilmiş olmaktadır.
Kanunun aynı maddesinde il merkezlerinde ve yeterlilik şartlarına
haiz ilçe merkezlerinde birden fazla birden fazla heyetin oluşturulabileceği düzenlemesi kapsamında Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca İstanbul’un
Kartal ilçesinde 2. Tüketici Hakem Heyeti kurulmasına karar verilmiştir.7
Mevcut başvuru yoğunluğu, Yargıtay içtihadının etkisi ile yapılacak
yeni başvurular gözetildiğinde, bu heyetlerin çalışamaz duruma gelmemesi için ihtiyaç durumuna göre yeni heyetlerin biran evvel kurulması, bu
heyetlerin daha da işlerlik kazandırılmasının yollarının aranması gerekir.
III. Arabuluculuk
6325 sayılı “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk” kanunu,
22.06.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Uyuşmazlıkların dava yoluna
başvurulmaksızın çözümü için getirilen bu alternatifin bir alternatif olamadığını uygulamada görmekteyiz. Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf
edebilecekleri, yabancı unsurlu olanların da dahil edildiği özel hukuk ilişkilerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda basit ve kolay çözüm vaat edilerek getirilen arabuluculuk, yasanın getiriliş gerekçesinde umulan amaca
hizmet eder niteliğe bürünememiştir.8
Bu kanunun iptali için açılan davada Anayasa Mahkemesi, 10.07.2013
gün ve 2012/94 E. 2013/89 K. no’lu kararı ile; “Anayasa’nın 9. maddesinde, yargı yetkisinin Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağı öngörülmüştür. Bu madde uyarınca, yapılacak yargılamanın
kişiler yönünden gerçek bir güvence oluşturabilmesi için aranacak nitelikler de 36. maddede belirtilerek “Herkes, meşrû vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı
olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir. Hiçbir
mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz.”
denilmiştir. Anayasa’nın 141. maddesine göre davaların en az giderle
ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması yargının görevidir. Bu görevin ağır iş yükü altında yerine getirilmesi zorlaştıkça, yargının iş yükünün azaltılması, adalete erişimin kolaylaştırılması ve usul ekonomisi
gibi çeşitli nedenlerle yargıya ilişkin anayasal kuralların etkililiğinin
6
7
8

http://www.forumadalet.net/index.php?action=dlattach;topic=1244.0;attach=257
http://www.istanbulbarosu.org.tr/Detail.asp?CatID=1&SubCatID=1&ID=10312
https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem24/yil01/ss233.pdf Arabuluculuk Yasanının
gerekçesi.
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sağlanması bakımından gerekli görülmesi durumunda uyuşmazlıkların çözümü için alternatif yöntemlerin yaşama geçirilmesi, yasama organının takdir yetkisi içindedir. Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına
başvuru zorunluluğu, bu yollar sırf kişilerin hak aramalarını imkânsız
hâle getirmek amacıyla oluşturulmuş etkisiz ve sonuçsuz yöntemler olmadığı sürece hak arama özgürlüğüne aykırı kabul edilemez.” denilmiştir.9
Başvurulması mecburi olmayan bu sistemde arabulucu olmak isteyenler, kanun ve yönetmelikte öngörülen eğitimleri tamamlayarak Adalet
Bakanlığınca yapılan yazılı ve uygulamalı sınavı geçerek Bakanlık bünyesindeki arabuluculuk siciline kayıt oldular.
Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nın internet sitesinde
yer alan 27.05.2015 tarihli istatistiki verilere göre 24 ilde toplam 400
adet arabuluculuk uygulaması gerçekleşmiştir. İstanbul’da 53 adet uygulama sağlanmıştır. Bu verilerin hangi tarihlerde olduğu belirli olmamakla
birlikte sunulan rakamlar, ülkemizdeki hukuki uyuşmazlıkların sayısı
düşünüldüğünde neredeyse arabuluculuğun hiç uygulamadığı sonucuna
vardırır. Çoğu arabulucu henüz hiçbir görev yapmamıştır.10
IV. Yeni dönemde Arabulucuk/Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri
Son dönemlerde Adalet Bakanlığınca alternatif çözüm yollarının güçlendirileceği, uzlaşma, arabuluculuk, zorunlu hakem heyetleri ve tahkim
kurulu ile ihtilafların çözüme kavuşturulacağı;11 iş davalarının tümü,
10.000 TL’ye kadar ki ticari davalar ve 2.500 TL’ye kadar olan icra davalarında arabuluculuğun zorunlu, tüketici davalarında ise tüketici hakem
heyeti veya arabuluculuk seçeneğinin getirileceği; böylelikle yargının iş yükünün azaltılacağı, yargıya göre daha ucuz olacağı, kısa zamanda anlaşmanın sağlanacağına dair açıklamalar yapılmaktadır.12
Hukuki uyuşmazlıkların niteliği ve tarafları gözetilerek mevcut yapısı ile arabuluculuğun uygulanabilmesi mümkün görülmemektedir. Ülke
vatandaşları, yargıda hak aramanın pahalı olduğunu ve uzun sürdüğünü
bilmektedirler. O nedenle çoğu uyuşmazlıklarını da yargıya taşımamaktadırlar. Bu düşüncelerle bir uyuşmazlığı yargıya taşımadan evvel uyuşmaz9

http://www.kararlaryeni.anayasa.gov.tr/Karar/Content/c6af87a2-29fa-47d9-9bc0-6c085a20a681?excludeGerekce=False&wordsOnly=False Anayasa Mahkemesi internet sitesi.
10 http://www.adb.adalet.gov.tr/Sayfalar/istatistikler/uygulamalar/adb_uygylamalari/images/iller.pdf Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı web sitesine erişim tarihi
04.06.2015
11 http://www.sabah.com.tr/ankara-baskent/2015/05/26/bakan-ipek-halkin-hak-aramasini-kolaylastirdik
12 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Dairesi Başkanın açıklamasının da yer aldığı haber:
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/29149483.asp
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lığın sulhen çözümü için gereken gayreti zaten göstermektedirler. Dolayısıyla doğal olarak genelde her uyuşmazlığın yargı yoluna başvurulmadan
önce bir uzlaşma arayışı öyküsü vardır. Bu durum, avukata intikal eden
uyuşmazlıklar yönünden de geçerlidir. Hatta yargı yoluna başvurulduktan sonra dahi uzlaşma arayışları sürmektedir. Bu arayışın temel nedeni, yargı sisteminin olumsuz etkileridir. Yargı yoluna başvurmuş bir kişi,
çok ciddi bir meblağı harç ve gider avansı olarak ödemekle yükümlü olacaktır. Eğer bir avukatla işini takip ettiriyorsa, ayrıca masraf ve vekalet ücreti de ödemek yükümlülüğünde kalacaktır. Davası yılları bulacak,
kanun yolları aşaması da yine uzun zaman alacaktır. İşte yargı yoluna
başvurmadan, yahut yargı yoluna başvurduktan sonra taraflara etkili ve
ekonomik bir alternatif uyuşmazlık çözüm yolu sunulmadığı yahut bunun
zorunluluğu yüklenmediği sürece, zaten kendisinin başvurduğu uzlaşma
arayışları sonuçsuz kaldığından, ayrıca sunulan alternatif yollara müracaat edilmeyecektir.
İş davalarının tümünün arabuluculuğa zorunlu kılınması, kanımca
adaletsizliğe neden olabilecek bir düzenleme olacaktır. Şöyle ki; işçilik
alacaklarını pek çoğu, belirsiz alacak olup yargılamayı gerektirir niteliktedir. Delillerin toplanması, tanıkların dinlenilmesi neticesinde hazırlanacak bilirkişi raporları sonucu kanaate ulaşan mahkemelerin yerine
bunların hiçbirini yapamayan arabulucunun yahut hakem heyetlerinin
getirilmesi, iş uyuşmazlıklarının nitelikleri ile örtüşmeyecektir.
10.000 TL’ye kadar ki ticari davalar ve 2.500 TL’ye kadar olan icra
davalarında arabuluculuğun zorunlu kılınması da, çoğu zaman karmaşık
ve yargılamayı gerektirir bir meselenin arabuluculara çözdürülmesi sonucunu doğurur.
Tüketici davalarında tüketici hakem heyeti veya arabuluculuk seçeneğinin getirilmesi halinde de tüketici hakem heyetinin tercih edileceği çok
açıktır. Çünkü tüketici hakem heyetlerine başvuru ücretsizdir. Tüketici
hakem heyetleri ilçelerde de kurulduğundan erişimi kolaydır. İllerde ticaret il müdürlükleri, ilçelerde kaymakamlıklar nezdinde kurulan ve baro,
belediye başkanlıkları, satıcının tacir olup olmamasına göre ticaret odası
yahut esnaf ve sanatkarlar odasının, tüketici örgütlerinin temsilcilerince
oluşan bu heyet, gerek sayı yönünden, gerekse heyet üyelerinin nitelikleri ve bu üyeleri görevlendiren organların kamusal yönleri gözetilerek
vatandaşlar açısından arabuluculara göre daha güvenceli görülecektir.
Arabulucular, tüketici hakem heyetlerine göre daha sivil görülerek resmi
görülen tüketici hakem heyetleri tercih edilecektir.
Sonuç olarak üzerinde çalışıldığı bildirilen düzenlemenin hukuk sistemimize uyarlılığının bulunmadığı, etkili bir yol olmayacağı, sanılanın
aksine ilave zaman ve mali kayıplara sebebiyet vereceği, düzeltilmesi is-
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tenilen amaca hizmet etmeyeceğini düşünmekteyim. Bu amacı gerçekleştirmek için sağlıklı ve doğru başkaca alternatif yollar bulunmakta olup
bunların ilgilileri ile değerlendirilmesi ve tartışılması gerekmektedir.
KAYNAKÇA
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KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ HAKKI
BAĞLAMINDA UZUN TUTUKLULUK
Av. Cihan MORKOYUN
I. GENEL ÇERÇEVE
Kişi özgürlüğü, niteliği itibariyle vazgeçilmez ve öncelikli bir haktır. Bu
hak, kişinin, insan onuru ve haysiyetine yaraşır bir yaşam sürdürmesinin
önkoşuludur. Zira özgürlüğünden mahrum edilmiş kişinin diğer temel
hak ve özgürlüklerinden yararlanmasının da bir bakıma önü kesilmiş
olmaktadır. Dolayısıyla kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı diğer hakların
hem temelini ve hem de güvencesini oluşturur.
İnsan hakları Avrupa sözleşmesi1 (“sözleşme”)’nin 5. maddesi kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkını düzenlemiştir. Madde kapsamında düzenlenmiş olan bu hak bünyesinde hakkın kapsamı ve istisnaları konusunda
kapsamlı bir düzenleme getirmiştir. Madde de yer alan istisnalar sayılıdır ve haliyle genişletilmesi mümkün değildir. Türkiye anayasasının2 19.
maddesi de sözleşmenin 5. maddesi gibi kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkını ayrıntılı bir şekilde istisnalarıyla birlikte düzenlemiştir.
Hem sözleşme ve hem de anayasa özgürlük ve güvenlik hakkına ilişkin bir ayrıma gitmeden herkesin bu haktan yararlanabileceğine işaret
etmiştir. Sözleşme, herkesin kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkına sahip
olduğunu( madde 5/1) , hakkın ancak hukuka uygun bir şekilde ve sözleşmede belirtilen sebeplerle sınırlandırılabileceğini (madde 5/1(a-f)) düzenlemektedir. Yine maddenin devam eden fıkralarındaise herhangi bir
sebeple özgürlüğünden yoksun bırakılan kişilerin sahip olduğu haklar
düzenlenmektedir.
Bir müdahalenin sözleşmenin 5. Maddesi bakımından haklı görülebilmesi için iki önemli şartın yerine getirilmesi gerekmektedir. Bunlardan
ilki özgürlüğe olan müdahalenin meşru bir temele dayanması yani müdahalenin hukuka uygun olmasıdır. İkinci olarak özgürlüğe olan müdahale
sözleşmede belirtilen sebeplere uygun olmalıdır. Zikredilen hukuka uygunluk hem özgürlükten yoksun bırakma kararının verilmesi aşamasında
ve hem de bu kararın uygulanması aşamasında gereklidir.3

1
2
3

Sözleşme metni için bkz. : http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_TUR.pdf
Anayasa metni için bkz. : http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2709.pdf
Osman Doğru Ve Atilla Nalbant, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi, Açıklama Ve Önemli
Kararlar, Cilt 1, 2012, İstanbul
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Sözleşmenin 5/3 maddesi derhal bir yargıç önüne çıkarılma hakkı ile
makul sürede yargılanma veya yargılanma süresince salıverilme hakkını düzenlemiştir. Burada ikili bir ayrım yaparak konuyu temellendirmek
gerekmektedir. Birinci ayrım 5/3 fıkrasının ilk hükmü olan, derhal bir
yargıç önüne çıkarılma hakkına ilişkin kısımdır. Burada ki derhal yargıç
önüne çıkarılma hakkı maddenin dördüncü fıkrasında düzenlenmiş olan
gözaltında ki kişinin talebiyle harekete geçen mekanizmadan farklı olarak
resen harekete geçen bir mekanizmadır. Yakalanan veya gözaltına alınan
herkesin işkence ve kötü muameleye maruz kalıp kalmadığının denetlenmesi açısından olmazsa olmaz bir kuraldır. Dolayısıyla madde lafzında
anlaşılacağı üzere 5/3’ün birinci hükmünde ki bu hak sadece madde 5/1-c
bendi kapsamında bir suç şüphesiyle gözaltında bulunan kişiler açısından uygulanır.İkinci ayrım ise gözaltı işlemi sonrası kişinin tutuklanması
ile birlikte gündeme gelen yargılama süresince salıverilme hakkına ilişkin
kısımdır. Hem sözleşme ve hem de anayasa tutuklu yargılamanın istisna olduğunu, öngörülen sebeplerin varlığı halinde, usulüne uygun olarak,
makul bir süre için ve ancak üstün kamu yararının gerektirdiği hallerde başvurulacak bir tedbir olduğunu ifade etmektedir. Vaziyet bu olunca bahsi geçen sebeplerin yargılama esnasında ortadan kalkması halinde
veya tutuklulukta geçen sürenin makul sınırı aştığı haller de tutuklu yargılamaya son verilerek kişi derhal salıverilmelidir.
Sözleşme hükmünde ifadesini bulan makul sürede yargılanmaya veya
adli kovuşturma sırasında serbest bırakılmaya ilişkin hakların salt madde lafzına bakıldığında birbirinin alternatifi olduğu sonucu ortaya çıkabilmektedir. Ancak Avrupa insan hakları mahkemesi ( “mahkeme” ) önüne
gelen bir başvuru da makul süre de yargılanma hakkının yani yargılamanın gerekli hız ve özen içerisinde yapılıp yapılmadığına ilişkin başvurunun sözleşmenin 6. Maddesinde düzenlenmiş olan adil yargılanma hakkı
kapsamında ele alınması gerektiğine karar vermiştir.4 Eğer tutuklu yargılamanın uzunluğu şikâyet konusu ise ve tutuklulukta geçen sürenin makul süreyi aştığı iddia ediliyorsa bu durumda sözleşmenin 5/3 maddesinin ikinci hükmünün ihlali gündeme gelecektir.5 Dolayısıyla başlı başına
makul sürede yargılanma hakkını ele alacak olursak kapsamı itibariyle
sözleşmenin 6. Maddesinde düzenlenmiş olan adil yargılanma hakkı çerçevesinde ele almak gerekecektir. Şu halde sözleşmenin 5/3 maddesinde
ki hüküm yargılama süresinin uzunluğundan ziyade, uzun yargılama içerisinde makul sayılmayacak bir süre tutuklu kalma hali ile ilgilidir.
4
5

Neumeıster/Almanya kararı, http://ihami.anadolu.edu.tr
Wemhoff/ Almanya kararı,http://ihami.anadolu.edu.tr
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A. MAKUL SÜRE KAVRAMI
Sözleşme de tutukluluk süresini sınırlayan azami bir süre yer almamaktadır. Tutukluluk özelinde makul sürenin ne olduğunun tespiti
mahkeme tarafından önüne gelen vakalarda her olay kendi şartları ve
özgünlüğü içerisinde değerlendirilerek bir sonuca varılmaktadır. Burada sonuçtan kasıt makul sürenin her olay bakımından değişmez, sabit
bir süre olduğuna ilişkin değildir. Mahkemeye göre tutukluluk süresinin
makul olup olmadığı soyut olarak değerlendirilemez, bir sanığın tutukluluğunun makul olup olmadığı her olayın şartlarına göre değerlendirmek
gerekmektedir. Yine mahkemeye göre tutukluluk süresini makul kılan
temel şart kamu yararıdır. Mahkemeye göre, makullüğün denetimi öncelikle ulusal mahkemeler tarafından yapılmalıdır. Dolayısıyla ulusal mahkeme masumiyet karinesinin gereği gibi özen göstererek sanığın lehine ve
aleyhine ileri sürülen bütün delilleri inceleyerek bunun sonucunda kişi
özgürlüğü kuralından ayrılmayı gerektirecek nitelikte üstün kamu yararını haklı kılan gerçek bir ihtiyacın varlığını göstermek zorundadır.6
B. TUTUKLULUKTA GEÇEN SÜRE
Makul sürenin tespiti yapılırken tutuklulukta geçen sürenin hesaplanması önem arz etmektedir. Mahkeme önüne gelen bir başvuru da, tutuklunun makul sürede salıverilme hakkının ihlal edildiğine dair bir iddiayı incelerken önce başvurucunun tutuklu kaldığı süreyi tespit etmekte,
sonrasında bu sürenin makul olup olmadığını incelemektedir. Dolayısıyla
tutukluluğun ne zaman başlayıp ve ne zaman sona erdiğinin tespiti gerekmektedir.
Mahkemeye göre tutukluluk kişinin özgürlüğünden yoksun bırakıldığı
anda başlar. Tutukluluğun ne zaman sona erdiğini ise ilk derece yargılama dönemi ile temyiz dönemini ayrı ayrı değerlendirilmektedir. İlk derece
yargılaması aşamasında ( soruşturma ve kovuşturma aşaması ) mahkûmiyet veya beraat kararıyla ya da kişi daha önce salıverilmişse salıverildiği tarihte tutukluluk sona erer. Temyiz aşamasında tutuklu bulunan kişi
tutuklumu yoksa hükümlü mü olduğuna ilişkin hukuk sistemleri arasında farklılıklar olabilmektedir. Bazı hukuk sistemleri temyiz aşamasında
ki süreci tutukluluktan, bazı hukuk sistemleri ise hükümlülükten saymaktadır.7 Ancak mahkeme temyiz aşamasında bulunan kişiyi hükümlü
saymaktadır. Anayasa mahkemesi de önüne gelen bireysel başvurular da
yukarıda ifade edilen insan hakları mahkemesinin uygulamasına paralel
bir uygulama yaratmıştır.
Burada yeri gelmişken anayasa mahkemesinin önüne gelen bireysel
başvuru dosyalarından öne çıkan birkaç hususa değinme ihtiyacı duyu6
7

Labita/İtalya Kararı, http://hudoc.echr.coe.int/
Osman Doğru
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yorum. Özellikle Türkiye de özel yetkili mahkemelerin uygulamalarına
ilişkin anayasa mahkemesinin yaptığı belirlemelere dikkat çekmekte
fayda var. Özelyetkili mahkemeler, aynı kişi hakkında açılmış bağlantılı
dava dosyalarını birleştirdikten sonra veya aynı dosya kapsamında kişi
hakkında birden fazla suç isnadı bulunduğu hallerde,tutuklamaya veya
tutukluluğun devamına ilişkin kararları gerekçelendirirken, kişinin aynı
dosya kapsamında birden fazla suçlamayla yargılanması sebebiyle her bir
suç açısından kanunda öngörülen tutuklamaya ilişkin azami tutukluluk
sürelerini ayrı ayrı hesaplayıp yorum yoluyla yasanın öngörmüş olduğu azami tutukluluk kuralını işlevsiz hale getirmekteydi.Ancak anayasa
mahkemesi,derece mahkemelerinin kanuni tutukluluk süresinin her suç
için ayrı ayrı hesaplanması gerektiği yönündeki yorumunu kişi özgürlüğü
açısından belirsiz ve öngörülemez bir sonuç doğurmakla, hukuki öngörülebilirlik açısından böyle bir yorumun kabul edilemeyeceğini belirtmiştir.8
Burada anayasa mahkemesi kararının insan hakları açısından ileri bir
karar olarak sunmaktan ziyade, yerel mahkeme uygulamasının sakatlığını göstermek açısından önemli olduğunu belirtmekte fayda var.
Her ne kadar Anayasa Mahkemesinin hak ve özgürlükler bağlamında ilerleme olarak kabul edilebilecek doğrultuda kararları olsa da
sorunlu kararları da bulunmaktadır. Anılan nitelikte ki kararlarından birisi C. Güneş kararıdır. Mahkeme bu kararın da başvurucunun 5 yıl 20
gün tutuklu kaldığını, azami tutukluluk süresinin aşıldığını ve bu nedenle
anayasa md. 19/7’nin ihlal edildiğine karar vermiştir. Ancak başvurucu
hem süre yönünden ihlal iddiasını öne sürmüş ve hem de tutukluluğun
yeterince gerekçelendirilemediğinden bahisle ihlal iddiasını öne sürmüştür. Anayasa mahkemesi bu karar da;”…tutukluluğun yeterince gerekçelendirilmemesi nedeniyle hak ihlalinde bulunulduğunu iddia etmiş ise
de, tutukluluk azami süreyi aşmakla bir kez hukuki olmaktan çıkmış
olması nedeniyle bunun ayrıca gerekçesiz olup olmadığının incelenmesine gerek duyulmamıştır.”9şeklinde insan hakları açısından geri olarak
addedilebilecek nitelikte bir karar oluşturmuştur. Aşağıda açıklanacağı
üzere kişi özgürlüğünü sınırlayan mahkeme kararlarının gerekçeli olması
keyfi uygulamaların gerçekleşmesinin önüne geçmek adına olmazsa olmaz bir kuraldır. Hukuk devletinin vazgeçilmez ilkelerinden olan hukuki
güvenlik ilkesi gereği kişi özgürlüğünü kısıtlamayı gerektiren sebeplerin
mahkeme kararlarında açık bir şekilde gerekçelendirilmesi gerekmektedir. Anayasanın 141/3 maddesi, bütün mahkemelerin her türlü kararları
gerekçeli olarak yazılır hükmünü içermektedir. Dolayısıyla anayasa mahkemesi tarafından tutukluluğun gerekçelendirilmediği iddiasının ayrıca
ele alınıp incelenmemesi hem sözleşmeye ve hem de anayasaya aykırıdır.
8
9

Anayasa Mahkemesi, Hıdır MemcilKararı ; http://anayasalhaklar.blogspot.com.tr
Anayasa mahkemesi http://anayasalhaklar.blogspot.com.tr
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C. TUTUKLULUĞUN HUKUKA UYGUN OLMASI
Mahkemeye göre bir kimsenin suç işlediğine dair makul kuşkunun
sürmesi tutukluluğun hukukiliği için olmazsa olmaz şarttır. Ancak belirli
süre geçtikten sonra bu yeterli olmaz, bu aşamada mahkeme, ulusal yargı makamları tarafından tutukluluğun devamını haklı kılmak için başka
gerekçeler gösterilip gösterilmediğine bakar. İnsan hakları mahkemesi
tutukluluğun hukukiliğini irdelerken ulusal yargı makamları tarafından
kişinin tutukluluğuna ve tutukluluğun devamına ilişkin oluşturulan kararların gerekçelerine bakmakta ve ona göre hukukilik denetimi yapmaktadır. Ulusal mahkeme kararını gerekçeli vermeli ve bu gerekçe konuyla
ilgili ve yeterli olmalıdır. Konuyla ilgili ve yeterli gerekçe gösterilmedikçe
suçlanan kişi tutuksuz yargılanmalı. 10
Mahkemeye göre ne kadar kısa olursa olsun bir tutukluluk döneminin
sözleşmenin 5/3 fıkrası anlamında ihlal sayılmaması için tutuklama veya
tutukluluğun devamına ilişkin mahkeme kararlarının belirtilen şartları
bünyesinde taşıması gerekmektedir. Bunlar; tutuklamaya ilişkin mahkeme kararları gerekçeli olmalı, gerekçeler konuyla ilgili ve yeterli olmalı,
gerekçelerde suç şüphesinin devam ettiği gösterilmeli, gerekçede tutukluluğu haklı kılacak kamu yararının olayda mevcut olduğunu ortaya konulmalı ve yargılamanın yürütülmesinde gerekli özenin gösterilmiş olmasıdır.
Burada yeri gelmişken Mahkeme önüne gelen başvurularda davalı devletin kullanabileceği savunma argümanlarına değinmek gerekmektedir.
Mahkeme önüne gelen bir başvuru da, davalı devlet uzun tutukluluğu
ancak ulusal mahkeme kararlarında ki gerekçelere dayanarak savunabilir. Devletin daha sonra mahkeme önünde ileri sürdüğü yeni bir gerekçe
mahkeme tarafından dikkate alınmaz.11Bu uygulamanın pratikte hak ve
özgürlükler anlamında yaratacağı sonuçlar anlamlı ve önemlidir.
D. MAKULLÜĞÜN DAYANDIRILDIĞI TUTUKLAMA NEDENLERİ
Mahkeme içtihatlarında bir suç işlediğinden kuşku duyulan bir kimsenin hükümden önce tutukluluğu için kamu yararı bakımından kabul
edilebilir dört temel tutuklama nedeni ileri sürülmüştür. Bunlar; sanığın
kaçma tehlikesi, adaletin işleyişine müdahale tehlikesi, tekrar suç işleme tehlikesi ve kamu düzeninin bozulması tehlikesidir. Bu sebepler söz
konusu olduğu hallerde tutuklama nedeninin varlığından bahsedilebilir.
III. SONUÇ
Kişi özgürlüğü hakkını ele alacak güncel bir çalışmanın, hakkın doğumu, gelişimi, korunması ve uygulanması temelinde olması gerekmektedir.
10 Yağcı Ve Sargın/ Türkiye kararı, http://ihami.anadolu.edu.tr
11 Becciev/ Moldova Kararı, http://hudoc.echr.coe.int/
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İnsanı esas alan ve devlete karşı bireyi güvenceleyen bir hak olması itibariyle, hakkın tanınması-korunması-yerine getirilmesi bağlamında, devletin ne kadar hukuk devleti, ne kadar demokratik devlet ve ne kadar
insan haklarına saygılı devlet olduğunun da ölçüsüdür. Hakkın vazgeçilmezliğinin kaynağı esas itibariyle insan kimliğinin özünü oluşturmasından ileri gelmektedir. Keyfi uygulamalarla kişinin özgürlüğünden yoksun
bırakıldığı bir ortamda diğer insani değerlerin ve hakların pek de önemi
kalmamaktadır. Çünkü kişi özürlüğü hakkı, niteliği itibariyle diğer hakların güvencesini teşkil etmektedir. Bu nedenle kişi özgürlüğüne müdahale
gerektirebilecek haller sözleşme de ve anayasa da açık bir şekilde düzenlenmiştir. Hakka müdahalenin yarattığı sonuçlar itibariyle, keyfiyetin
engellenmesi ve hakkın korunması hukuk devleti olmanın şartıdır.

TÖRE SAİKİYLE İŞLENEN CİNAYETLER,
YARGITAY YORUMU VE ELEŞTİRİSİ
Kerem BOZDAĞ1
26/09/2004 tarihinde kabul edilerek 01/06/2006 tarihinde yürürlüğe
giren yeni Türk Ceza Kanununda yer alan önemli değişikliklerden biri de
"töre saikiyle işlenen" cinayetler kavramının mevzuatımıza girmiş olmasıdır.
Bilindiği üzere, Türkiye’nin imzalayarak taraf olduğu Birleşmiş Milletler Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesine Dair Uluslararası Anlaşma (CEDAW) ve Pekin Deklerasyonu olarak bilinen aynı konuya
ilişkin Birleşmiş Milletler Siyasi Deklerasyonu, taraf ve imzacı ülkelere,
kadın bireylere yönelik hayatın her alanında mevcut olan ayrımcılığı önlemek ve kadınların maruz kaldığı şiddeti engellemek konusunda yükümlülükler getirmekteydi.
Özellikle kadına karşı şiddet fiillerinin yaygınlığı ve bu fiillerin artış
eğilimi içerisinde olması, Türkiye’yi uluslararası yükümlülüklerin gereğini yerine getirebilmek adına hareket etmek mecburiyeti altını sokmaktaydı.Ülkemizde kadına karşı şiddetin ve eşitsizliğin önlenmesi adına atılan
adımların hemen hemen tamamı, izah edilen bu siyasi süreçler sonrasına
denk gelmektedir.Bu kapsamda; dünyanın birçok farklı ülkesinde ve kültüründe de gerçekleşmekte olduğu bir vaka olsa da, özellikle Türkiye ve
Türkiye’nin içerisinde bulunduğu coğrafya ve kültürün bir yansıması olarak ortaya çıkan namus cinayetleri de üzerinde çalışılması gerekli temel
mesele ve sorunlardan biri olarak öne çıkmaktaydı.
Yeni Ceza Yasasının kaleme alındığı hazırlık safhasında ve yasanın ilk
halinde, namus adına işlenen ve kamuoyunda namus/töre cinayetleri olarak anılan fiiler için ayrı bir düzenleme olmamasına karşın, meclisteki
komisyon çalışmaları esnasında verilen teklif ve bu teklif sonrasında gerçekleşen uzun tartışmalar neticesinde, “töre cinayeti" adı ile konunun ayrı
bir bent halinde yasa metnine alınmasına karar verilmiş ve teklif neticesinde gerçekleşen değişiklik sonucu, bu kavram mevzuatımıza girmiştir.
Bu makalenin amacı, töre cinayetleri kavramının mevzuatımıza girmesini sağlayan komisyon tartışmaları üzerinden, yasa koyucunun amacı ve
yasanın ruhunu anlamaya çalışmak, sonrasında ise Yargıtay uygulamasının ne doğrultuda şekillendiğini izahla, mevcut uygulamanın eleştirisini
yapmak olacaktır.
1

Cumhuriyet Savcısı
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Yukarıda da belirtildiği üzere töre cinayeti kavramı, Türk Ceza Kanunu’nun geneli üzerinde çalışan Meclis Adalet Komisyonu’nun, hükümet temsilcileri, iktidar ve muhalefet partisi temsilcileri ve konuyla ilgili
üniversite hocaları ve Yargıtay temsilcilerinin bulunduğu çalışma toplantısında, milletvekilleri tarafından hazırlanan bir teklif üzerine gündeme
alınmış ve farklı tarihli toplantılarda gerçekleşen uzun tartışmalar neticesinde kanun metnine dahil edilmiştir.
Bu teklifin gerekçesine ve tartışmada ileri sürülen temel tezlere değinmeden evvel, töre kavramından ne anlaşılması gerektiği üzerinde durulmasında fayda görülmektedir.
Türk Dil Kurum Büyük Türkçe Sözlük’e göre töre; bir toplulukta yerleşmiş, benimsenmiş davranış ve yaşama biçimlerinin, kuralların, göreneklerin ve geleneklerin, ortaklaşa alışkanlıkların, tutulan yolların bütünü,2
Kubbealtı Akademisi Misalli Büyük Türkçe Sözlük’e göre; yerleşmiş
adetlerin, ortaklaşa davranış biçimlerinin ve kuralların bütünü olarak tanımlanmaktadır.3
Kelimenin tarih içerisinde, geçmişten günümüze olan anlam değişimleri açısından Ş.Sami’nin Kamus-i Türkisi incelenmiş kelimenin ibranice
kökenli olarak tanımlanıp, aynı doğrultuda, kanun ve nizam manalarında
kullanıldığı belirtilmiştir.4
Töre cinayeti ile ifade edilmek ve anlatılmak istenen hususun ne olduğunu ise 01/07/2004 tarihli komisyon çalışmaları esnasında, dönemin
muhalefet partisi temsilcileri olarak çalışmalara katılan Mehmet Ziya Yergök ve Feridun Fikret Baloğlu tarafından verilen teklifin gerekçesinden
anlamak mümkündür.5 Teklife göre “....cinsel saldırıya uğrayan kız çocukları ya da ailesinin istemediği bir kişiyle arkadaşlık eden veya evlenen
kadınların öldürülmesi sıkça rastlanan bir olaydır.Kan gütme saikiyle işlenen öldürmeler bakımından kanunda en ağır ceza öngörülmüştür.En
az kan gütme kadar önlenmesi gereken ve töre cinayeti olarak adlandırılan öldürmelerin de aynı etkinlikte önlenmesi için, bu halin de nitelikle
adam öldürmek olarak kabulu gerekir.Diğer yandan çeşitli uluslararası
sözleşme ve bildiride de özellikle kadına yönelik bu tür öldürmelirin önüne geçmek için devletlerin yükümlü olduğu ifade edilmiştir.Bu gerekçeyle
maddede değişiklik yapılması ... “
2
3
4
5

Türk Dil Kurum, Büyük Türkçe Sözlük, Ankara, 2006
Misalli Büyük Türkçe Sözlük, Kubbealtı Akademisi, İstanbul, 2006
Şemsettin Sami, Kamus-i Türki, Eski harflerle yeni basım, İstanbul, 2009
Tutanaklarla Ceza Kanunu, Adalet Bakanlığı Yayın İşleri Daire Başkanlığı, 2005, s.312-317
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Hukuk tekniği açısından, bir kanun metninin doğru uygulanabilmesi
için öncelikle kanunun lafzen ve ruhen doğru ve tam olarak anlaşılması
gerektiği, metnin anlaşılması için de gerekçenin birincil önemdeki kaynak
olduğu bilinen bir husustur.6
Teklif gerekçesi incelendiğinde, değişiklikle amaçlananın, öncelikle kadınlara yönelik işlenen cinayetlerin etkin cezalandırma yolu ile önlenmesi
olduğu görülmektedir. Ancak, burada özel düzenleme yapılması istenen
husus, kadınların mağduru olduğu alelade cinayetler değil, töre adı altında işlenen cinayet eylemleridir.Töre cinayetlerinden muradın ise verilen
örneklerden de anlaşılacağı üzere, kadın üzerinde hakimiyet ve iktidar
kuran, kadını adeta nesneleştiren, kadını cinsel kimliği üzerinden tanımlayıp, özellikle bu alanda kadının verdiği ve genel kabule uygun olmayan
kararları reddeden “ataerkil" geleneğin etkisi ile işlenen cinayetler olduğu
belirtilmektedir.
Gerekçede bu alanda imzalanan uluslararası sözleşmelere atıf yapılması da bir başka açıklayıcı ifadedir.Bahse konu anlaşmaların Türkiye’nin
de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Cedaw sözleşmesi başta olmak üzere,
aynı konuya ilişkin ek protokoller olduğu izahtan varestedir. Bu anlaşmalar da incelendiğinde, kadına yönelik şiddetin temelinde, erkek egemen
zihniyet ve yaklaşımlar bulunduğu açık bir biçimde vurgulanmaktadır.
Dolayısıyla, töre cinayetiyle ifade edilmek istenenin, kadınların, genel geçer toplum değer ve kabullerine uygun olmayan davranışları sebebiyle öldürülmeleri ya da cinayet saiki olarak, kadına yönelik, gelenek ve ataerkil
kabullere dayalı yaklaşımların olduğu eylemler olduğu görülmektedir.
Nitekim, komisyon çalışmaları esnasında ifade edilen çeşitli görüşler
de teklif gerekçesinde belirtilen hususları destekler mahiyettedir.
“...şehrin meydanına gittiği için, bir arkadaşıyla konuştuğu, sinemaya
gitmek istediği için, ailesinin istemediği bir kişiyle evlendiği için birçok
gencin öldürüldüğüne tanık olduk .... “ ( Gaye Ersatur ), “ ..töremize aykırı
davrandı, töremize uygun evlilik yapmadı, töremize uygun yaşamadı diye,
kadın-erkek farketmez, öldürülmesi feodal bir yaklaşımdır.Bu geleneğe
bağlı kalara Türk toplumunu ileri götürümeyiz ..” ( Orhan Eraslan )7
Komisyon çalışmaları esnasında, töre kelimesinin neleri kapsayacağı,
töre kelimesi yerine namus ifadesinin kullanılmasının uygun olup olmayacağı, töre saiki ve haksız tahrik uygulaması arasında çelişki ve uygulama sıkıntısı yaşanıp yaşanmayacağı hususları da tartışılmıştır. Ancak
netice olarak, töre saiki ifadesinin, teklif doğrultusunda kanun metnine
6
7

Kemal Oğuzman, Nabi Barlas, Medeni Hukuk Giriş, Kaynaklar, Temel Kavramlar, Beta
Yayınevi,İstanbul, 2002
Tutanaklarla Ceza Kanunu, a.g.e., s.313, s.316
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geçirilmesine karar verildiği için, biz zikredilen diğer tartışmalara girmeden, mevcut yasal düzenlemenin Yargıtay tarafından ne şekilde uygulandığı meselesini ele alacağız .
"Töre Saikiyle Kasten Öldürme", Yargıtay Yorumu:
Komisyon çalışmalarına Yargıtay’ı temsilen katılan ve çalışma tarihi
itibariyle kasten öldürme suçlarına bakmakla görevli Yargıtay 1.Ceza Dairesi Başkanı olan Osman Şirin, teklif hakkında ileri sürdüğü görüşlerinde, öncelikle töre kavramının belirsizliğine işaret edip, töre saikiyle,
ceza hukukunun haksız tahrik kavramının iç içe geçebileceği hallerin söz
konusu olabileceğini, bu çelişkinin önlenebilmesi için haksız tahrik konusunda bir hüküm getirilmesini talep etmiş ve bu görüş doğrultusunda,
madde metninin gerekçesine haksız tahrik söz konusu olduğu hallerde,
kan gütme ve töre saikiyle öldürme bentlerinin uygulanamayacağı hüküm
altına alınmıştır8
Bu çelişki üzerine oturtulan itirazların karşılanması nedeniyle, Yargıtay uygulamasında, töre saikiyle işlenen cinayet maddesinin tatbikiyle
alakalı bir belirsizlik beklenmezken, kanunun yürürlüğe girmesi sonrasında alınmaya başlanan kararlar, Yargıtay’ın, kanuni düzenlemeyi farklı
yorumlama eğiliminde olduğu gerçeğini ortaya koymuştur.
Şöyle ki;
Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesinin vermiş olduğu ve bir genç kadının, akrabası olan bir şahıstan hamile kaldığını öğrenen aile fertlerinden
iki kişinin, kardeşlerini hamile bıraktığını düşündükleri mağduru öldürdükleri olayda, anlaşmazlık Yargıtay Ceza Genel Kurulu önüne gelmiş
ve Yüksek Mahkeme YCGK 2011/1-52 2011/180 sayılı kararında ortaya
koyduğu içtihatla, töre saikiyle işlenen cinayetten ne anlaşılması gerektiği
konusunda teorik çerçeveyi çizmiştir.
Buna göre; “...Töre” kavramı; “bir toplulukta benimsenmiş, yerleşmiş
davranış ve yaşama biçimlerinin, kuralların, görenek ve geleneklerin,
ortaklaşa alışkanlıkların, tutulan yolların bütünü, âdet, bir toplumdaki
ahlaki davranış biçimleri, adap”, “Namus” kavramı; “bir toplum içinde
ahlak kurallarına ve toplumsal değerlere bağlılık, iffet, doğruluk, dürüstlük”, “Töre cinayeti” kavramı ise; “bazı bölgelerde geleneksel anlayışlara uymama sebebiyle genellikle genç kız veya kadınların ailesinin
kararıyla yine aileden biri tarafından öldürülmesi” şeklinde açıklanmaktadır.
Bu tanımlamalardan, töre ve namusun, birbirlerine kısmen benzer
ve yakın olmakla birlikte birbirlerinden ayırt edilmesi gereken farklı
kavramlar olduğu görülmektedir.
8

Tutanaklarla Ceza Kanunu, a.g.e., s.314 vd.

Töre Saikiyle İşlenen Cinayetler...• K. BOZDAĞ

49

Töre belli koşullarda namusu da içine alan bir üst kavram ise de,
öncelikle töre ve namus cinayetlerinin aynı kapsamda olmadığı belirtilmelidir. Ait olunan toplulukta geçerli ve herkes tarafından kabul edilen töre gereğince namus cinayeti işlenmesi olanaklı olup bu durumda
kasten öldürme fiilinin töre saikiyle işlendiği kabul edilebilir. Ancak
bununla birlikte toplumda “namus cinayeti” olarak adlandırılan her
kasten öldürme eyleminin töre saikiyle işlenmediği ve bu tür eylemlerin
kişilerin kendi namus anlayışının bir sonucu olarak ve töre ile yakından uzaktan ilgisi olmayacak şekilde gerçekleştirildiği de gözden uzak
tutulmamalıdır.
Töre saikiyle hareket ederek kasten öldürme suçunu işleyen fail, görev bilinciyle hareket etmekte ve hukuk düzenince uygun görülmeyerek
cezalandırılan bu davranışı nedeniyle ait olduğu toplulukta saygınlık
ve itibar kazanmakta, hoş görülmekte ve korunmaktadır. Oysa töre saikinden bağımsız olarak kendi namus anlayışının bir sonucu olarak
kasten öldürme fiilini gerçekleştiren fail açısından aynı durum sözkonusu olmamaktadır.
Nitekim öğretide töre saikiyle işlenen namus cinayetlerine ilişkin
olarak; “namus cinayetleriyle kastedilen medeni durumlarından bağımsız olarak kadınların aile namusunu ve şerefini kurtarmak adına,
geniş anlamda ve çekirdek aileyle sınırlandırılamayacak bir ailenin
üyeleri tarafından öldürülmeleridir”(Dr. Ece Göztepe, Namus Cinayetlerinin Hukuki Boyutu: Yeni TCK’nun Bir Değerlendirmesi, TBB Dergisi,
s.59, sh.29, 2005), “Töresel olmayan ama yaygın
rastlanan bazı haller konusunda bir açıklık getirmemiş olmakla birlikte, Kanun, feodal toplumun, feodal toplum kalıntısı toplumların töresel bir davranışı olan namus kurtarmak saikiyle insan öldürmeyi suçu
ağırlatan neden sayması övülecek, yerinde bir davranış olmuştur…
Töre saikiyle öldürmenin kabul edilebilmesi ve cezanın artırılabilmesi
için, bizce, öldürme fiili, namus kurtarmak adına, aile meclisinin kararı
olarak, kirlendiği düşünülen kadın veya kızın yahut birlikte kirletenin
öldürülmesi biçiminde gerçekleşmiş olmalıdır” (Prof. Dr. Zeki Hafıoğulları ve Doç. Dr. Muharrem Özen, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler
Kişilere Karşı Suçlar, sh. 54) şeklinde açıklamalar yapılmaktadır.
Diğer taraftan 5237 sayılı TCY’nın “Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi” başlıklı 2. maddesinin 3. fıkrasında; “Kanunların suç ve ceza içeren
hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamaz. Suç ve ceza içeren
hükümler, kıyasa yol açacak biçimde geniş yorumlanamaz” hükmü getirilmiştir. Maddenin gerekçesinde; “Böylece ceza kanunlarının bireye
güvence sağlama işlevinin bir gereği daha yerine getirilmiş olmaktadır.
Yeni tarihli ceza kanunlarında da kıyas yasağına ilişkin olarak açık
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hükümlere yer verilmektedir. Örneğin yeni Fransız Ceza Kanununda
bu husus ‘ceza kanunları dar yorumlanır’ biçiminde ifade edilmiştir.
Kıyas yasağıyla getirilen güvencenin tam anlamıyla uygulanabilmesini
mümkün kılmak amacıyla, kıyasa yol açacak şekilde yapılacak geniş
yoruma da başvurulamayacağı açıkça ifade edilmiştir. Ancak bu hükümle ceza hukukunda genişletici yorum tümüyle yasaklanmamakta,
sadece bu yorum biçiminin kıyasa yol açacak şekilde uygulanmasının
önüne geçilmek istenmektedir” denilmiştir.
Gerek 5237 sayılı Türk Ceza Yasasının hazırlık çalışmaları, gerekse
öğretideki görüşler yasal düzenlemeler ile birlikte değerlendirildiğinde,
yasa koyucunun bilinçli bir tercih olarak “töre saiki” kavramına yer
verdiği ve “namus saiki” kavramını kullanmadığı, töre saiki ile işlenen namus cinayetlerinin bu kapsamda mütalaa edilmesini arzu ettiği,
buna karşın toplumda “namus cinayeti” olarak adlandırılan her kasten
öldürme fiilini töre saikiyle kasten öldürme içinde değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin bir iradesinin bulunmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.
Yasa koyucunun öngörmediği bir şekilde namus saiki ile töre saiki kavramlarının özdeşleştirilmesi, yasa maddesinin kıyasa yol açacak şekilde geniş yorumlanmasıdır ki buna 5237 sayılı TCY’nın 2/3. maddesi
uyarınca yasal olanak bulunmamaktadır.
Bu açıklamalar ışığında eylemin tasarlayarak öldürmenin yanında
ayrıca töre saiki ile gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine ilişkin uyuşmazlık konusu değerlendirildiğinde;
Sanığın, dosyası ayrılan kardeşi sanık Ercan Başboğa ile birlikte
tasarlayarak kasten öldürme eylemini, maktülün kızkardeşini hamile bıraktığı düşüncesiyle gerçekleştirdiği hususu kuşkusuz olup, dosya
içeriğine göre eylemin ayrıca töre saikiyle gerçekleştirildiğine ilişkin
her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı kanıt bulunmadığının anlaşılması karşısında, eylemin 5237 sayılı TCY’nın 82/1-k maddesinde
düzenlenen töre saikiyle kasten öldürme suçunu oluşturduğunun kabulü olanaklı değildir.
Bu itibarla, Yargıtay C.Başsavcılığının eylemin tasarlayarak öldürmenin yanında ayrıca töre saiki ile gerçekleştirilmediğine ilişkin itirazının kabulüne karar verilmelidir....”,
Aynı içtihatın, birahanede çalışan ve para karşılığı başka erkeklerle
birarada olan mağdurun, erkek arkadaşı olan şüpheli tarafından, yaşam
tarzı gerekçe gösterilerek öldürüldüğü olayda, bir başka mağdurun evlenme teklifini reddettiği şüpheli tarafından öldürüldüğü olayda, sanıkların
evli ablalarının başka erkeklerle görüştükleri gerekçesiyle, önce eniştelerini ikaz ettikleri, ikazları neticesinde ablalarının aynı şahıslarla görüş-
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meye devam etmesi üzerine, ablalarını öldürdükleri olayda, şüphelinin,
ablası ve ablasının kaçarak evlendiği şahsı öldürdüğü olayda ve benzer
başka vakalarda da uygulandığı ve bu cinayetlerin töre cinayeti kabul edilmediği görülmektedir. 9101112
Bu yaklaşım tarzı irdelendiğinde, kanun koyucunun, namus cinayeti ifadesi yerine töre cinayeti kelimesini kullanması üzerinden hareketle,
namus ve töre kavramları arasında bir ayrım varsayıldığı, törenin, namusu da içine alan bir kavram olduğunun düşünüldüğü görülmekte ve
“
namus “ düşüncesiyle işlenen her öldürme eyleminin, töre cinayeti sayılamayacağı ileri sürülmektedir. Töre cinayetinin, toplumu biraraya getiren fertlerin tamamı nezdinde kabul edilemez, hatalı ve yanlış sayılan bir
eylem karşısında, o eylemin cezalandırılması gerekliliğinin kabulu ile
toplumu oluşturan fertlerden birinin görevlendirilmesi suretiyle işlenen
fiiller olduğu, işlenen cinayet sonrasında, topluluğun tatmin edilmiş olması nedeniyle failin tasvip edildiği ve saygınlık ve takdirle ödüllendirildiği
hallerin kastedildiği, namus cinayetlerinde ise failin subjektif değerlendirme ve algıları doğrultusunda hareket ederek işlediği cinayetlerin söz
konusu olduğu ve bu cinayetler sebebiyle, failin tasvip edilmesinin ve/ya
saygınlıkla ödüllendirilmesinin söz konusu olmadığı savlanmaktadır.
Töre cinayetinin, törenin üzerinde hüküm icra ettiği topluluğun bir kararının neticesi olduğu yani bir anlamda, en azından karar verme aşaması
itibariyle topluluk iradesi içerdiği, namus cinayetinin ise bireysel olup,
failin subjektif namus algısı ve değerlendirmesi ile işlediği cinayetleri ifade ettiği, bu fiiller yönünden, toplum beklentisi ve baskısı bulunmadığı
düşüncesi hakimdir.
Zikredilen örnek olay ve kararlarda, çoğunluk görüşü, töre ve namus
cinayetleri kavramları arasında bir ayrım yapıp, töre cinayeti için toplum,topluluk ve/ya aile tarafından görevlendirme şartı aranması gerektiğini düşünüp, bu görevlendirmenin ispatlanmadığı cinayet fiillerini töre saikiyle işlenen cinayet olarak görmezken, azınlıkta kalması nedeniyle kabul
görmeyen ikinci görüş ise töre ve namus kavramları arasında bir ayrım
yapılmaması gerektiğini, bu cinayetlerde esas motivin, kadına yönelik bakış açısı olduğu, kadının bedeni ve cinsel kimliği üzerinden tanımlayıp,
baskı ve hakimiyet altında tutan zihniyetin etkisi ile işlenen cinayetlerin,
töre saiki ile işlenen cinayetler olarak kabul edilmesi gerektiğini savunmaktadır.
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Bu karşıt görüşün, Yargıtay 1.Ceza Dairesinin 2008/4897 esas sayılı,
kızkardeşleri ile duygusal ilişkisi olduğunu öğredikleri bir erkeği öldüren
iki kardeşe ait mahkumiyet kararına şerh düşülen aşağıdaki kısmı, kadın
hakları ve ataerkil toplum eleştirisi açısından oldukça dikkat çekicidir.13
“....Ceza yasaları yönünden suç sayılmakla birlikte belli bir kültürün üyelerinin suç saymadığı eylemler vardır ki bunlar kan davaları
ile namus cinayetleridir. İkisi de törelere dayalı suçlardır. Töre cinayetlerinden kan davaları erkeklerin; namus cinayetleri ise kadınların
öldürülmesine yöneliktir. Töre cinayetleri, kadına yönelik bir tür namus cinayetleridir. Namus cinayetlerinde sözkonusu olan, sert, acımasız törelerdir. Töre, sosyolojik bir kavram olan toplumsal ‘norm’ içinde
yer alır. Toplumsal değerlerden, normlardan sapmalar genellikle sert
ve acımasız yaptırımları içerir. Töre cinayeti kurbanının töreye aykırı
davranışı konusunda da belli bir ölçü yoktur. Ölçüler duruma, algılama
biçimine ve yöreye göre değişebilmektedir (Prof. Dr. Tezcan Mahmut,
Türkiye’de Töre (Namus) Cinayetleri, Naturel Yayını, 1. Baskı, Ankara
2003).
Namus kavramının içeriği, genelde son derece katı kurallar biçiminde beliren cinsel davranışa ilişkin gelenek ve göreneklerden kaynaklanır. Bu alanda ilk kural, cinsel saflık ve sakınmadır. Saflığı korumak
kadına düşen bir yükümlülüktür. Sakınma ise her iki cinsin görevidir.
Kadının namusu, saflığını evlenmeden önce herkese karşı koruması,
evlendikten sonra cinselliğini yalnızca kocasına sunmasıyla sağlanır.
Bunun dışındaki her cinsel eylem namussuzcadır. Erkeğin namusunu
belirleyen iki şey vardır; Kendisine bağlı olan kadınların namusunu titizlikle koruması ve başkalarının namusuna el atmamasıdır. Namus,
genel olarak bireyin ve/ya da ailesinin sosyal itibarı ya da saygınlığı
diye tanımlanabilecek şeref kavramının ayrılmaz bir öğesidir.
Azgelişmiş toplumların da, yerleşik gelenekler ve görenekler bir erkeği, kendisinin ve ailesinin şerefini korumaya, kadını da cinsel saflığını ya da namusunu korumaya zorunlu kılmaktadır. Kısaca, bir namus cinayeti, kendi namusunun lekelendiğine ve dolayısıyla şerefinin
kuşkuya düştüğüne inanan erkek ve kadınların, saldırganın yaşamına yönelttikleri karşı saldırıdır. Çünkü namusuna doğrudan saldırılan
kadın olsun, namusu kendine bağlı olan kadınların cinsel saflığını korumak yükümlülüğüyle ölçülen erkek olsun, kamuoyu önünde lekelenecekler, onurlarını ve saygınlıklarını yitireceklerdir. Namus cinayetlerini özendiren, destekleyen ve bu tür cinayetleri işleyenleri koruyan
bir sosyo-kültürel ortamın/çevrenin olduğu bilinmektedir. Bu çevrede
namus cinayeti işleyenlerin namuslarını/şereflerini korurken, onların
toplumsal/cemaatsel değer ve ahlâk yargılarına uygun hareket ettikle13 Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 2008/4897 esas, 2009/170 karar, 29/01/2009
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ri, hatta onları uyguluyor oldukları için onay görmeleri olağandır, (Prof.
Dr. Ergil Doğu, Türkiye’de Terör ve Şiddet, Turhan Kitabevi, 1. Baskı,
Ankara 1980).
Töre, topluluğun totemini yani “topluluğun birlikteliğini ve kutsallığını” sembolize eder. Namus, töreye uyduğu oranda bireye verilen değerdir. Başka bir anlatımla töreye uyan namuslu, aykırı düşen namussuzdur. Dışarıda sunulan bir değer olan ancak, töre etkisiyle içselleştirilen
şeref kavramı, belirli bir topluluk üyelerinin namusları toplamı olduğu, ayrıca namus ve şeref” kavramlarının birbirine çok yakın anlamlar
içerdiği söylenebilir.
Töre sözcüğünün yasaya alınmasının hukuksal ve toplumbilimsel
açıdan uygun bir seçim olmamakla birlikte, töre adına öldürmenin,
namusunu kurtarmak için öldürme suçunu da kapsadığından kuşku
yoktur (Doç. Dr. Sancar, Türkan Yalçın, Töre Ötekinin Sorunu(mu), Seminer, Eşitlik İlkesi ve Ayrımcılık Yasağı, 15–18 Kasım 2008 İstanbul,
İstanbul Bilgi Üniversitesi, İnsan Hakları Uygulama Merkezi).
5237 sayılı Türk Ceza Kanunun, “haksız tahrik” hükmünün düzenlendiği 29. maddesinin gerekçesinde, bu maddede “haksız fiil” ibaresine yer verilmesinin amacı şöyle açıklanmıştır; “Ülkemizde özellikle töre
veya namus cinayeti olarak adlandırılan akraba içi öldürme suçlarında
haksız tahrik indiriminin yanlış biçimde uygulanmasının önüne geçilmek olduğu” yazılıdır. Gerekçedeki açıklamada yer alan töre ve namus
cinayetleri kavramlarının eş anlamlı kullanılması dikkat çekicidir. Bu
ifade, töre sakiyle öldürme suçunun namus cinayetlerini de kapsadığı
görüşünü güçlendirmektedir.
Ceza Yasası’nın hazırlamasına ilişkin komisyonlarda etkin görevler
alan Prof. Dr. Adem Sözüer(http://www.tempodergisi.com.tr/toplum_politika/06326/) töre saiki yerine namus saiki kavramının benimsenmemesini şöyle açıklamıştır: “Namus saiki töre saikinin içine giren. Ancak
namus saiki kavramına yer verilmesi durumunda, aldatılan veya cinsel
saldırıya uğrayan kadınları namusunu kurtarmak için öldürmelerinde
ceza indirimden yararlanmalarını önleyen yanlış uygulamaların önüne
geçilmesi sağlanmış olacaktır. Ancak, töre saiki yerine namus saikinin
eklenmesi ya da tüm saikler kaldırılması yerinde olurdu.”
Türkiye, 1986 yılından beri “Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın
Önlenmesi” sözleşmesine (CEDAW), 2003 yılından beri de “CEDAW
İhtiyari Protokolüne” taraftır. Kadınlara karşı Ayrımcılığın Önlenmesi
(CEDAW) Komitesinin 32. Oturumunda (18–28 Ocak 2005) hazırlanan
‘Türkiye Raporu’nun sonuç bölümünde: “Ceza Yasasında “namus cinayeti” yerine “töre cinayeti” ifadesinin kullanılmış olmasının kadınlara
yönelik işlenen bu tür suçların daha zayıf bir kovuşturmaya uğraması
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ve bu suçları işleyenlerin daha hafif cezalara çarptırılmasına neden
olacağından görüşü dile getirilmiştir.
Sonuç olarak, Tahrik uygulamasını gerektiren haksız eylemin etkisinde işlenenler öldürme suçları dışında kalan, kadının bedeni üzerinden tanımlanan namus anlayışına, toplumsal geleneklere uymayan
nedenlere dayalı tüm öldürme suçlarının Yeni Ceza Yasanının 82/1-k.
maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kanısındayız.
Mağdurun erkek kişi olması suçun oluşumu etkileyeceği söylenemez. Töre cinayetlerinin işleniş nedeni çoğunlukla kadın davranışına
odaklı olsa da, yasakoyucu, mağdurun kimliği konusunda erkek-kadın
ayırımı yapmamıştır. Bu suçtan çoğunlukla kadınların zarar gördüğü
kuşku götürmez bir gerçektir. Nitekim Birleşmiş Milletler Kadınlara
Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) ve BM Pekin+5 Sonuç Bildirgesi’nde namus cinayetleri kadınlara yönelik şiddet
kapsamında değerlendirilmektedir. Ancak, bu cinayetlerin kurbanları
arasındaerkeklerinde azımsanamayacak sayıda olduğu da bir gerçektir. ...”
Sonuç
Görüldüğü üzere, Yargıtay tarafından benimsenen görüş ve bu görüş
doğrultusunda alınan, mahkemeler yönünden bağlayıcı olan Ceza Genel
Kurulu içtihadına göre, töre cinayeti, ancak, topluluğun ya da ailenin, ihlal edilen ve uyulması gerekliliğine inanılan bir kabule aykırı davranış
nedeniyle aldığı karar ve verdiği görev üzerine, topluluk fertlerinden biri
tarafından işlenen cinayet fiillerine özgülenmiştir.Uygulamada bu görüş,
kadın cinayetlerinin, töre cinayeti olarak vasıflandırılıp daha ağır cezai
yaptırım uygulanması için, aile meclisi kararı aranmasına neden olmaktadır.Bu hususun da ispatı son derece zor olan bir konu olması, töre
cinayeti nedeniyle cezalandırmayı zorlaştırmaktadır.
Oysa ki makalenin başında zikredilen değişiklik teklifi gerekçesinde ve
sonrasında komisyon tartışmasında belirtilen görüşler bir arada değerlendirildiğinde, yasa ile amaçlan hususun, kadına yönelik erkek egemen
bakış açısının etkisiyle işlenen cinayetler olduğu açıktır.
Kadına yönelik şiddet ve bu kapsamda kadın cinayetleri birer sonuçtur.Bu sonucun ve sorunun kökeninde, kadının, erkeğe her ne şartta
olursa olsun itaat etmesini gerekli ve zorunlu gören, kadını cinsel kimliği
üzerinden nesneleştiren, kadını, bir hegemonya sarmalına mahkum eden,
onu ikincilleştiren ataerkil zihniyet vardır.
Nitekim değişiklik gerekçesinde bu bakış açısı, açıkça, örneklerle zikredilerek, cezalandırma yoluyla amaçlanan hususun ne olduğu belirtilmiştir.
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Bu itibarla, mevcut olan ve kabul gören Yargıtay içtihadındaki, töre
cinayetini, bir anlamda aile meclisi kararı alınmasına indirgeyen bakış
açısının, kanunun ruhuna ve amacına aykırı olduğu, ayrıca, genişletici
yorum yapmak kaygısı gibi, haklı ve meşru bir kaygıdan yola çıkılarak,
kanun maddesinin lafzının, maddenin konuluş amacını zedeleyecek ölçüde sınırlandırıldığı düşüncesindeyiz.
Amaçlanan, kadın cinayetlerinin cezalandırma yoluyla önlenmesi ve
daha ağır cezalarla caydırıcılığın sağlanması olduğuna göre, maddenin
yorumlanış şeklinin de, kanunun konuluş amacı doğrultusunda, sosyolojik olarak kadın cinayetlerinin sebeblerine odaklanarak oluşturulması
gerekmektedir.
Oluşturulan görüşteki temel argümanlardan, “ namus cinayetlerinin,
failin subjektif namus anlayışı ve değerlendirmesine dayalı olduğu “
düşüncesi de oldukça tartışmalıdır.Zira, bu tür cinayet fiillerinin tamamında, erkek faillerin, o ya da bu şekilde, kendi irade, talep ve yönlendirmelerini kabul etmeyen, kendi beklentilerine uygun hareket sergilemeyen
mağdur kadınları öldürmesi, yönlendirici motivin subjektif bir düşünce
olmadığını sergilemektedir.Faiiler, kadınların kesin olarak kendilerine
itaat içinde olması gerektiği düşüncesiyle hareket etmekte, bu itaatin sorgulandığı durumlarda dahi cinayet fiilerinin işlendiği bilinmektedir.Hülasa; bu fiiller açısından, failleri eyleme iten saikin, toplumsal cinsiyet algı,
düşünce ve kabulleri olduğu açıktır.Öncelikle, toplumumuza, kültür ve
düşünce kalıplarımıza hakim olan erkek egemen düşünce teşhis edilmeden, kadını ikincilleştiren ve iradesini yok sayan, kadını erkeğe itaatla
yükümlü gören zihniyet anlaşılmadan, bu töre saikiyle işlenen fiiller hakkında doğru hüküm vermenin mümkün olmadığı kanaatindeyiz.
Netice olarak, Yargıtay’ın oluşturduğu mevcut içtihadın, kanunun
konuluş amacına, sosyolojik gerçeklere ve toplum ihtiyaçlarına uygun olmadığı düşüncesindeyiz. Hukukun temel vazifelerinden biri de adaletin
tesis edilmesi ile birlikte, toplum ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.14 Töre
saikiyle işlenen cinayet düzenlemesinden amaçlananın, son yıllarda gittikçe artış eğilimine giren ve temelinde kadına yönelik eşitsizliğe dayalı bakış
açısının bulunduğu fiilerin caydırıcı cezalar ile önlenmesi olduğu gerçeği
hatırda tutularak, mevcut içtihadın, zikredilen muhalif görüş doğrultusunda değiştirilmesi gerekliliği, toplumsal yaşamımız açısından önemli
bir konu olarak gündemde yerini almaktadır. 15

14 Prof.Dr.Vecdi Aral, Hukuk ve Hukuk Bilimi Üzerine, Filiz Kitapevi, İstanbul,2001
15 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Türkiye ‘de Kadına Yönelik Aile içi Şiddet Ana
Rapor, Ankara, 2009
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6502 SAYILI YENİ TÜKETİCİ KANUNU
(TKHK)’DA DÜZENLENEN TİCARİ REKLAMIN
SAĞLIK ALANINA YANSIMALARI İLE BİRLİKTE
İNCELENMESİ
Av. Neriman ÖZDEMİR1
GİRİŞ
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun2 (TKHK),
28.05.2014 tarihinde yürürlüğe girmiş, böylece 4077 sayılı TKHK3 yürürlükten kalkmıştır. Kanun değişikliğine gidilmesinin en temel amaçlarından birisi, Avrupa Birliği (AB) Konsey Yönergeleri’ni iç hukukumuza aktararak, AB mevzuatına uyum sağlamaktır. Kanun’un gerekçesine
göre, İsviçre’deki tüketici mevzuatı ile 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu4
(TBK) ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu da5 (TTK) dikkate alınmıştır.
TKHK m. 1’e göre, Kanun’un amacı içinde, “kamu yararına uygun olarak
tüketicinin sağlık ve ekonomik çıkarlarını korumak, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak” da bulunmaktadır. Genel gerekçede, reklamların denetlenmesi gibi önlemlerle tüketicinin6 korunduğu,
bu önlemlerin doğrudan piyasaya müdahale eden ve yansıma suretiyle
tüketiciyi koruyucu etkisi olan önlemler olduğu, örneğin tüketicinin irade
özerkliğinin sağlanması amacıyla, kendisini yanlış yönlendirebilecek her
türlü reklamın yasaklandığı belirtilmiştir. Bu doğrultuda m. 61’de ticari
reklam düzenlenmiş olup, bu çalışmanın amacı, ticari reklamın sağlık
alanına yansımalarıyla birlikte incelenmesidir. TKHK m. 61 ve bu Kanuna dayanılarak hazırlanan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar
Yönetmeliği7 (Reklam Yönetmeliği olarak anılacaktır) çerçevesinde önce
reklam kavramı açıklanarak, getirilen yenilikler, reklama ilişkin özel dü1
2
3
4
5
6

7

İstanbul Barosu Avukatlarından, İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Hukuku Lisansüstü Öğrencisi.
RG. 28.11.2013, S. 28835.
4077 s. TKHK 14.03.2003 tarihli RG’de yayımlanan 4822 s. Kanun’la kapsamlı değişikliğe uğramıştır.
RG. 04.02.2011, S.27836.
RG. 14.02.2011, S. 27846.
4077 sayılı TKHK m. 3 (e) bendinde tüketici, “Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki
olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi” ifade
eder şeklinde tanımlanmış iken, 6502 sayılı TKHK m. 3, f. 1 (k) bendine göre, tüketici,
“Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi” ifade eder
şeklinde tanımlanmıştır.
RG. 10.01.2015, S. 29232.
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zenlemesi bulunan mal ve hizmetler, sağlığa ilişkin hükümler, ardından
yasağa veya sınırlamaya tâbi tutulan reklamlar, reklamın denetimi, yaptırımlar ve başvurulacak yollar incelenmeye çalışılacaktır.
1. TİCARİ REKLAM VE UNSURLARI
1.1.Reklam Kavramı
Ticari hayatta tüketicilerle iletişime geçmenin yolu reklamdır. Günümüzde kitle iletişim araçlarıyla, reklamlar milyonlarca kişiye aynı anda
ulaşmaktadır. İnsanlar sürekli ve yoğun bir şekilde reklam mesajlarına
maruz bırakılmakta; sunulan mal ve hizmetlerin çeşitliliği karşısında
şaşkına dönen tüketici, savunmasız kalmaktadır8. Reklam, mal ve hizmetlerin satışını sağlamak, hedef kitleyi bilgilendirmek veya ikna etmek
amacıyla iletişim araçlarıyla yapılan duyurulardır. Reklam, tüketicinin
piyasaya sunulan ürünler hakkında bilgilenmesini sağladığı gibi, reklamı
yayınlayan mecra kuruluşlarına da gelir kaynağı oluşturmaktadır. Reklamın sözlükteki kelime anlamı “bir şeyi halka tanıtmak, beğendirmek
ve böylelikle sürümünü sağlamak için denenen her türlü yol, bu amaç
için kullanılan yazı, resim film vb.” demektir9. TKHK’un 61. maddesinin
1. fıkrasına göre, “Ticari reklam, ticaret, iş, zanaat veya bir meslekle
bağlantılı olarak; bir mal veya hizmetin satışını ya da kiralanmasını
sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek veya ikna etmek
amacıyla reklam verenler tarafından herhangi bir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollarla gerçekleştirilen pazarlama iletişimi niteliğindeki duyurulardır.”
1.2. Reklamın Unsurları, Amaçları ve Türleri
Tüketiciyle iletişim kurup, ikna etmede, marka ve ürünlerin tanıtılmasında, talebi artırmada reklamın önemi büyüktür. Reklamın üç unsuru
bulunmaktadır10: (1) Tanıtımın bulunması, (2) Tanıtımın ticari amaçlarla
yapılması, (3) Reklam yapma iradesinin varlığı. Reklam tanımları esas
alındığında, reklamın temel özellikleri şöyle sıralanabilir: (1) Reklam mesajında ürün, hizmet, marka, kurum, görüş vs. olabilir. (2) Reklam, geniş
kitlelere hitap eden bir pazarlama iletişimi olup, kitle iletişim araçları
kullanılır. (3) Reklam için, reklam veren bir bedel ödediği gibi, reklam
8

BOZBEL, Savaş, Mukayeseli Hukukta ve Türk Hukukunda Karşılaştırmalı Reklam
Hukuku, 1. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2006, s. 25- 28.
9
Türk Dil Kurumu, Büyük Türkçe Sözlük, http://www.tdk.gov.tr, Erişim 03.02.2015.
10 İNAL, Emrehan/BAYSAL, Başak, Reklam Hukuku ve Uygulaması, 1. Baskı, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2008, s. 7. Doktrinde Bozbel ise, yukarıdakinden farklı olan üç
ana unsurdan söz etmiştir: (1) Reklamın gayesi ile ilgili olan mal ve hizmetlerin sürümünü artırmak veya reklamı yapılan mal veya hizmete karşı muhatap kitlenin görüşünü, reklam verenin amacına göre değiştirme çabası, (2) Bunun belirli vasıtalar (mecra)
kullanılarak yapılması, (3) Reklamın umuma karşı, birden fazla kişiye karşı yapılması
gereği. BOZBEL, s. 29.
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verenin kim olduğu da bellidir. (4) Reklam; bilgilendirme, ikna etme, hatırlatma amaçlarıyla yapılmaktadır. Reklamın, belirli bir kitleye (hedef
kitleye) hitap etmesi gerekli olup; hedef kitle genel olarak, müşteri ve/veya
tüketiciler; dar anlamda ise, kadın, çocuk, esnaf gibi belirli bir gruptur.
Reklam, yayınlandığı ortam ya da hitap ettiği hedef kitleye göre genel
olarak; ürün veya hizmet reklamı, sosyal kampanya reklamı, son tüketiciye yönelik reklam, endüstriyel reklam, küresel reklam, yerel reklam, imaj
reklamı, kurumsal reklam ve sanal ortam reklamı olmak üzere türlere
ayrılmaktadır.11
1.3. Reklamın Hukukî Niteliği ve Hukukî Düzenlemesi
Reklamın hukukî durumu, mevzuatımızda düzenlenmemiştir. Doktrinde belirtildiği gibi, reklam satın alınacak malı veya hizmeti belirleyerek, satın alma fikrine sebep olarak, mal veya hizmetin tüketiciye geçmesini sağlamaktadır. Reklamın bu özellikleri göz önüne alınınca, hukukî
niteliğinin bir icap (öneri) ya da icaba davet olduğu düşünülebilir12. Bir
irade beyanının icap kabul edilmesi için, sözleşmenin esaslı unsurlarını
içermesi ve ciddi olması gerekir. Reklam mesajındaki ifadeler, icabın unsurlarını taşımıyorsa, icap değil, icaba davet niteliğindedir. TBK m. 8/2’de
“Fiyatını göstererek mal sergilenmesi, … aksi açıkça ve kolaylıkla anlaşılmadıkça öneri sayılır” hükmü olup; internette fiyatı belirtilerek bir ürünün tanıtılması, icap olarak kabul edilecektir. Bir sonucun gerçekleşmesi
karşılığında, ödül verileceğinin ilân yoluyla duyurulması da, (TBK m. 9)
reklam olarak kabul edilebilir.
Ülkemizde reklama ilişkin düzenleme ayrı bir kanunla yapılmamış
olup, çeşitli kanun hükümleri oldukça dağınık bir haldedir. Reklama
ilişkin hukukî düzenleme iki temel kanunla yapılmıştır. Birisi reklama
ilişkin genel düzenleme olan TKHK, diğeri de 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’dur13. Reklamın
haksız rekabet oluşturması halinde, TBK ve TTK hükümleri de mevcuttur.
Reklam hukukunda uluslararası kaynak olarak önemli yeri olan, Uluslararası Ticaret Odası’nın Uluslararası Reklam Uygulama Esasları14, 1937
11 SEVER, Necip Serdar, “Reklam Nedir”; Reklamcılık, 2. Baskı, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını, No: 1931, Eskişehir, 2010, s. 6.
12 GÖLE, Celal, Ticaret Hukuku Açısından Aldatıcı Reklamlara Karşı Tüketicinin Korunması, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları, Yayın No: 149, Ankara,
1983, s. 43. Bozbel de, icap niteliğinde reklam yapılacağı gibi, reklamı icaba davet niteliğinde kabul etmenin daha isabetli olduğunu, çünkü reklamda sözleşme için gereken
esas unsurlardan biri veya birkaçının (örneğin fiyat) çoğunlukla bulunmadığını, ayrıca
reklam verenin, reklamdaki açıklamasıyla bağlı olmama düşüncesinin anlaşıldığını ifade etmiştir. BOZBEL, s. 33.
13 RG. 03.03.2011, S. 27863.
14 Uluslararası Reklam Uygulama Esasları için bkz. http://www.rok.org.tr/urue.html, Erişim 09.02.2015.
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yılında yayımlanarak, değişik tarihlerde revize edilmiştir. Uluslararası
Esaslar, iç hukukumuzda Reklam Yönetmeliği’ne de kaynak olmuştur.
Ayrıca AB’nin 12.12.2006 tarihli Aldatıcı ve Karşılaştırmalı Reklamlara
İlişkin 2006/114/EC sayılı Konsey Yönergesi de çalışmamızda değinilmesi
gereken kaynaktır15.
1.4. Hukuka Uygun Reklamın Özellikleri ve İspat Yükü
TKHK m. 61 dikkate alındığında, ticari reklamın temel ilkeleri şöyledir:
(1) Ticari reklam, Reklam Kurulu’nca belirlenen ilkelere, genel ahlâka,
kamu düzenine, kişilik haklarına uygun, doğru ve dürüst olmalıdır. (2)
Tüketiciyi aldatıcı, istismar edici ve örtülü reklam yapılamaz. Bu madde
incelendiğinde, tüketicileri koruyup, istismar edilmesini önlemeye, reklamın doğru ve dürüst olmasına önem verildiği görülmektedir. Reklam Yönetmeliği m. 5’deki ticari reklama ilişkin temel ilkeler, aynı zamanda bir
reklamın hukuka uygun olması için gerekli ilkelerdir. TKHK m. 61/7’de
“Reklam verenler, reklam ajansları ve mecra kuruluşları bu madde hükümlerine uymakla yükümlüdür” hükmü olup, reklamı verenin yanı
sıra, reklamı hazırlayan reklam ajansı ile reklamı yayınlayan mecra
kuruluşu da reklamın hukuka uygunluğundan sorumlu tutulmuştur16.
Yönetmelik m. 32’de belirtildiği gibi, hukukî düzenlemeye uygun olmayan
reklamın daha sonra düzeltilmesi veya telafi edilmesi, reklam verenin tespit edilen aykırılığa ilişkin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Reklamda
üçüncü kişinin sorumluluğu da söz konusu olabilir. Üçüncü kişiler, reklamda tanıklığına başvurulan veya reklam konusu ürüne tescil veya onay
veren kuruluşlar veya internet servisi sağlayıcılarıdır. Üçüncü kişiler, çeşitli şekillerde hukukî düzenlemelere aykırı reklamların yapılmasına katılabilirler. Örneğin, bunların gerçek dışı veya uzman olmadığı konularda
tanıklık yapması, test sonuçlarını çarpıtması, inceleme yapmadan ürüne
onay vermesi gibi durumlarda, bu kişiler tüketicilerin aldanmasına yol
açabilirler17.
15 10.09.1984 tarih ve 84/450/EEC sayılı Yanıltıcı Reklamlara İlişkin Konsey Yönergesi,
06.10.1997 tarih ve 97/55/EC sayılı Yanıltıcı ve Karşılaştırmalı Reklamlar Hakkındaki
Konsey Yönergesi ile tadil edilmiş olup, son değişiklik ise 2006 yılında yapılmıştır.
16 Reklam Yönetmeliği m. 4/1’in (i) bendine göre, “Mecra kuruluşu: Reklamın yayınlandığı
ve hedef kitleye ulaştırıldığı her türlü mecranın sahibi olan veya bunları işleten ya da
kiraya veren gerçek veya tüzel kişiyi”, (l) bendine göre, “Reklam ajansı: Reklamı, reklam verenin talebi doğrultusunda hazırlayan veya reklam veren adına yayınlanmasına
aracılık eden gerçek ya da tüzel kişiyi”, (m) bendine göre, “Reklam veren: Ürettiği ya da
pazarladığı malın veya hizmetin tanıtımını yaptırmak, satışını artırmak veya marka algısını güçlendirmek amacıyla hazırlattığı ve içinde firmasının ya da markasının yer aldığı
reklamları yayınlatan, dağıtan ya da başka yollarla sergileyen gerçek veya tüzel kişiyi”
ifade eder.
17 ERTEN, N, Türk Hukukunda Reklam ve Tüketicinin Korunması, İstanbul, 1998, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, s. 123’ten aktaran ÖZDEMİR, Hayrunnisa, “Aldatıcı
Reklamlara Karşı Tüketicilerin Korunması”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 53, Sayı 3, 2004, s. 71.
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4721 sayılı Türk Medeni Kanunu (TMK)18 m. 6 gereğince kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri, hakkını dayandırdığı
olguların varlığını ispatla yükümlüdür. Bu nedenle bir reklamın aldatıcı
vs. olduğunu iddia eden kişi, bu durumu ispat etmelidir. TKHK m. 61/6’da
“Reklam verenler, ticari reklamlarında yer alan iddiaların doğruluğunu ispatla yükümlüdür” düzenlemesi olduğu gibi, Reklam Yönetmeliği
m. 9/1 şöyledir: “Reklamlarda yer alan doğrulanabilir olgularla ilgili …
iddialar … üniversitelerin ilgili bölümlerinden veya … alınmış raporlar
ile kanıtlanmak zorundadır.” Bu düzenlemelere göre ispat külfeti, reklam verende olacaktır. Doktrinde, reklam verenin sahip olduğu imkânlar
ve elindeki belgelerle reklamdaki iddiasının doğruluğunu ispat etmesinin
daha kolay olduğu belirtilerek, ispat külfetine ilişkin bu düzenleme, hem
hakkaniyete uygun oluşu, hem de reklam vereni dikkatli davranmaya yönelteceğinden isabetli bulunmuştur19.
2. ESKİ VE YENİ TKHK’A GÖRE TİCARİ REKLAMIN KARŞILAŞTIRILMASI, GETİRİLEN YENİLİK VE DEĞİŞİKLİKLER
Ticari reklamı düzenleyen TKHK’un 61. maddesi, eski TKHK m. 16’nın
karşılığıdır. Yeni düzenleme, eski düzenlemeye benzerlik göstermekle birlikte, temel farkı, ticari reklam ve örtülü reklamın tanımlanmasıdır.
4077 sayılı TKHK m. 16
(Ticari Reklamlar ve İlanlar)

6502 sayılı TKHK m. 61
(Ticari reklam)

(1) Ticari reklam ve ilânların kanunlara,
Reklam Kurulunca belirlenen ilkelere, genel ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına uygun, dürüst ve doğru olmaları esastır.

(1) Ticari reklam, ticaret, iş, zanaat veya
bir meslekle bağlantılı olarak; bir mal veya
hizmetin satışını ya da kiralanmasını sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla reklam
verenler tarafından herhangi bir mecrada
yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollarla gerçekleştirilen pazarlama iletişimi niteliğindeki duyurulardır.

18 RG. 08.12.2001, S. 24607.
19 GÖLE, s. 204; BOZBEL, s. 145; MOROĞLU, Erdoğan, “Karşılaştırmalı Reklam ve Yargıtay Kararları”, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, Banka ve Ticaret
Hukuku Enstitüsü Yayınları, Ankara,
C. XI, 1994 s. 23’den aktaran YILMAZ, Mehmet,“Türk Ticaret Kanunu ve Türk Ticaret
Kanunu Tasarısında Haksız Rekabete İlişkin Genel Hükümlerin Karşılaştırılması ile
Kötüleme ve Reklamlara İlişkin Özel Haksız Rekabet Halleri”, İstanbul Barosu Dergisi,
Cilt 80, Sayı 4, Yıl 2006, s. 1529- 1530.
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(2) Tüketiciyi aldatıcı, yanıltıcı veya onun
tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar
edici, tüketicinin can ve mal güvenliğini
tehlikeye düşürücü, şiddet hareketlerini
ve suç işlemeyi özendirici, kamu sağlığını
bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve
engellileri istismar edici reklam ve ilânlar
ve örtülü reklam yapılamaz.
(3) Aynı ihtiyaçları karşılayan ya da aynı
amaca yönelik rakip mal ve hizmetlerin
karşılaştırmalı reklamları yapılabilir.
(4) Reklam veren, ticari reklam veya ilânda
yer alan somut iddiaları ispatla yükümlüdür.
(5) Reklam verenler, reklamcılar ve mecra kuruluşları bu madde hükümlerine uymakla yükümlüdürler.

(2) Ticari reklamların Reklam Kurulunca belirlenen ilkelere, genel ahlaka,
kamu düzenine, kişilik haklarına uygun,
doğru ve dürüst olmaları esastır.
(3) Tüketiciyi aldatıcı veya onun tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici,
can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü,
şiddet hareketlerini ve suç işlemeyi özendirici, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve engellileri istismar edici
ticari reklam yapılamaz.
(4) Reklam olduğu açıkça belirtilmeksizin yazı, haber, yayın ve programlarda,
mal veya hizmetlere ilişkin isim, marka,
logo veya diğer ayırt edici şekil veya ifadelerle ticari unvan veya işletme adlarının
reklam yapmak amacıyla yer alması ve tanıtıcı mahiyette sunulması örtülü reklam
olarak kabul edilir. Her türlü iletişim aracında sesli, yazılı ve görsel olarak örtülü
reklam yapılması yasaktır.
(5) Aynı ihtiyaçları karşılayan ya da
aynı amaca yönelik rakip mal veya hizmetlerin karşılaştırmalı reklamı yapılabilir.
(6) Reklam verenler ticari reklamlarında yer alan iddiaların doğruluğunu ispatla
yükümlüdür.
(7) Reklam verenler, reklam ajansları
ve mecra kuruluşları bu madde hükümlerine uymakla yükümlüdür.
(8) Ticari reklamlara ilişkin getirilecek
sınırlamalar ile bu reklamlarda uyulması
gereken usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

Madde 61/1’de ticari reklam tanımlanmış, devamında ise, ticari reklamların ilişkin ilkeler (m. 61/2), tüketiciyi aldatıcı ve istismar edici reklam yapılamayacağı (m. 61/3), örtülü reklamın yasak olduğu (m. 61/4),
karşılaştırmalı reklam yapılabileceği (m. 61/5), ispat yükümlülüğü (m.
61/6), ticari reklamla ilgili maddeye uymakla yükümlü olanlar (m. 61/7),
ticari reklamlara getirilecek sınırlama ve esasların yönetmelikle belirleneceği (m. 61/8) düzenlenmiştir. TKHK m. 61’de aldatıcı, örtülü ve karşılaştırmalı reklam belirtilmiş; Reklam Yönetmeliği’nde ise, bilinçaltı reklam
(m. 6/2) karşılaştırmalı reklam (m. 8), fiyat bilgisi içeren reklamlar (m.
13), indirimli satış reklamları (m. 14), çekiliş, yarışma ve promosyon içerikli reklamlar (m. 15), tanıklı reklamlar (m. 16), çevreye ilişkin beyanlar
içeren reklamlar (m. 17), örtülü reklamlar (m. 22-23), çocuklara yönelik
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kurumları ile sağlık personeline reklam yasağı getirilmiştir. Özel sağlık
kurumlarının reklam ve tanıtımına ilişkin, ayrı bir düzenleme bulunmayıp; Özel Hastaneler Yönetmeliği (m. 60) 21, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik22 gibi çeşitli yönetmeliklerde hükümler bulunmaktadır. Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel
Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik m. 29/1’e göre “Sağlık kuruluşları tarafından reklam yapılamaz.” Sağlık Bakanlığı’nın “Özel Sağlık Kuruluşlarının Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri” konulu 2013/15 sayılı
Genelgesi’ne23 göre, “Bilgilendirme ve tanıtım maksadını aşan, örtülü
veya açık reklam yapılamaz.”
Öncelikli görevi insan sağlığını korumak olan hekimin de, ticari amaçla hareket ederek reklam faaliyetinde bulunması yasaklanmıştır. Hekimlerin reklam yasağına ilişkin hukukî düzenlemeler arasında, 1219 sayılı
Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun (m. 24)24, Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi25 (m. 8, 9 ve 39), Sağlık Meslek Mensupları
ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev
Tanımlarına Dair Yönetmelik (m. 5/1.c)26 ve Hekimlik Meslek Etiği Kuralları27 (m. 11) sayılabilir. Sağlık kurumları ve hekimlerin tanıtım faaliyeti,
kamu yararı da dikkate alınarak Özel Hastaneler Yönetmeliği m. 60’da
belirtildiği gibi, sağlığı koruyucu, geliştirici ve bilgilendirici olmalıdır. Fakat yapılan tanıtımlar, reklama dönüşmektedir. Türk Tabipleri Birliği’nin
21 Özel Hastaneler Yönetmeliği m. 60/1. ve 2. fıkraları şöyledir:
MADDE 60 - (Başlığı ile birlikte değişik: RG. 28.05.2004, S. 25475) Özel hastaneler;
tıbbî deontoloji ve meslekî etik kurallarına aykırı şekilde, insanları yanıltan, yanlış yönlendiren ve talep yaratmaya yönelik, ruhsatında yazılı kabul ve tedavi ettiği uzmanlık
dallarından başka hastaları kabul ve tedavi ettiği intibaını uyandıran, diğer hastaneler
aleyhine haksız rekabet yaratan davranışlarda bulunamazlar ve bu mahiyette tanıtım
yapamazlar.

22
23

24

25
26
27

Özel hastaneler tarafından; sağlığı koruyucu ve geliştirici nitelikteki bilgilendirme ve tanıtımlar yapılabilir. Bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri kapsamında, yanıltıcı, abartılı,
doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmamış bilgilere ve talep yaratmaya yönelik açıklamalara yer verilemez. RG. 27.03.2002, S. 24708 (Değişiklik yapılan RG. 01.07.2014, S.
29047).
RG. 15.02.2008, S. 26788 (Değişiklik yapılan RG. 03.07.2014, S. 29049).
Sağlık Bakanlığı’nın “Özel Sağlık Kuruluşlarının Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri”
konulu 2013/15 sayılı Genelge, www.sb.gov.tr/TR/dosya/1-83055/h/ genelge 2013-15.
pdf, Erişim 10.02.2015.
MADDE 24 - İcrayı sanat eden tabipler hasta kabul ettikleri mahal ile muayene saatlerini ihtısaslarını bildiren ilanlar tertibine mezun olup diğer suretlerle ilan, reklam vesaire
yapmaları memnudur. RG. 14.04.1928, S. 863.
RG. 19.02.1960, S. 10436.
RG. 22.05.2014, s. 29007.
Hekimlik Meslek Etiği Kuralları, Türk Tabipleri Birliği’nin 10-11 Ekim 1998 tarihli 47.
Genel Kurulu’nda kabul edilmiştir. http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&task=view&id=65&Itemid=31, Erişim 10.02.2015.
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de belirttiği gibi, Reklam Kurulu kararlarının yaklaşık % 30’unun sağlık
alanına ilişkin olması sağlık alanındaki reklam ihlâllerinin önemini ve
boyutunu göstermektedir28.
3.2. Yeni TKHK ile Yeni Reklam Yönetmeliği’ndeki Sağlığa İlişkin
Hükümler
Ticari reklamla ilgili TKHK’un 61. maddesi ile Reklam Yönetmeliği’ndeki sağlığa ilişkin düzenlemeleri içeren hükümleri inceleyecek olursak;
TKHK m. 61, f. 3’e göre, “Tüketiciyi aldatıcı … can ve mal güvenliğini
tehlikeye düşürücü, ... kamu sağlığını bozucu, hastaları, … istismar
edici ticari reklam yapılamaz.” Reklam Yönetmeliği m. 5/1 (b), (ç), (ğ) ve
(h) bentleri sağlığa ilişkin düzenlemeler içermekte olup, reklamlar;
(b) Kamu sağlığını bozucu nitelikte olamaz.
ç) Hasta, çocuk, yaşlı ve engellileri istismar edici ifade ya da görüntüler içeremez.
ğ) Hastaların tedavi öncesi ve sonrasına ait ifade ya da görüntüler
içeremez.
h) Toplumu endişeye sevk edici veya yanıltıcı biçimde; hastalık,
yaralanma ve benzeri bir durumla ilgili ifade ya da görüntüler içeremez.
TKHK m. 61/3’deki düzenleme ile kamu yararına uygun olarak, tüketicinin sağlığının korunması da hedeflenmiş, Yönetmeliğin 5. maddesiyle bu durum pekiştirilmiştir. Tüketicinin bilgi ve tecrübe eksikliğini
istismar eden, hastaların tedavi görüntülerine yer veren29 veya hekim
veya hekim izlenimi veren kişilerce takviye edici gıda ve bitkisel ürünlerin hastalıkları tedavi ettiğine ilişkin sağlık beyanına yer vererek, kamu
sağlığını bozan ve hastaları istismar eden reklamlar oldukça yaygındır.
Gıda takviyesi vs. ürünlerin, tıbbî ürün izlenimi30 verilerek tanıtılması,
28 Türk Tabipleri Birliği, “Sağlıkta Reklam ve İlan”, http://www.ttb.org.tr/index.php/
Hukuk- Burosu/ sata-reklam-ve-an-40.html, Erişim 09.02.2015.
29 Reklam Kurulu, “Uğurel Sağlık Hiz. ... isimli kuruluşa ait internet sitesindeki tanıtımlarda talep yaratıcı ve anılan kuruluşa yönlendirme yapan ifadelere ve kliniğe ait görsellere yer verilerek anılan kuruluşun faaliyetlerine ticari bir görünüm kazandırıldığını ve
diğer kuruluşlar açısından haksız rekabete yol açıldığını, ayrıca sözü edilen tanıtımlarda hastaların öncesi ve sonrası fotoğraflarına yer verildiğini bu durumun 1219 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olduğuna, … reklam veren kuruluş hakkında,
reklamları durdurma cezası verilmesine karar vermiştir” (RK, 11.02.2014, 221 sayılı
toplantı, 40 No.lu karar, Dosya No: 2013/1344). RK kararları “http://www.tuketici.gov.
tr/index.snet?wapp=reklamkurulukararlari_tr & open=2” internet sitesinden alınmıştır. Erişim 03.02.2015.
30 “www.sanalpazar.com adresli internet sitesinde “Pharmaton Kapsül” adlı ürünün
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önemli sağlık sorunlarına yol açabilir. Hasta bir kişi, reklamdaki vaatler
sonucunda hekime gitmek yerine, bu ürünleri bilinçsizce kullanarak, istenmeyen sağlık sorunlarıyla karşılaşabildiği gibi, tedavisi de gecikecek,
ayrıca bu ürünleri satın almaya yönlendirilerek ekonomik çıkarları da
zarar görecektir. Reklam Yönetmeliği m. 16/3’deki, “Reklamlarda; doktor, diş hekimi, veteriner hekim ve eczacılar ile sağlık kuruluşlarının
bir mal veya hizmete yönelik sağlık beyanında bulunduğuna ilişkin ya
da bu izlenimi uyandıran herhangi bir görüntü, beyan veya atfa yer
verilemez” hükmü, yeni bir düzenlemedir. Yapılan bu düzenleme gayet
isabetli olup, böylece reklamlarda sağlık meslek mensupları veya sağlık
kuruluşlarının, sağlık beyanında bulunarak, sağlık hizmetlerini ticarileştirilmesi önlenmeye çalışılmıştır.
Reklam Yönetmeliği’nin m. 24/1 (n) bendine göre, reklamlar “Önlem
alınmadığı takdirde çocukların veya çevresindekilerin sağlığına zarar verebilecek mal veya hizmetler için gerekli önlemlerin alınmasını
sağlayan hatırlatıcı simge veya uyarıları içermek zorundadır.” Küçük
çocuklar, reklamlara çok kolay inanıp, etkilendiğinden reklamın olumsuz
etkilerinden korunması için, TKHK m. 61/3’de çocukları istismar edici
ticari reklam yapılamayacağı; Reklam Yönetmeliği m. 5/1 (ç) bendinde,
reklamların çocukları istismar edici ifade veya görüntü içeremeyeceği belirtilmiş, ayrıca çocuklara yönelik reklamlar m. 24’de oldukça geniş bir
şekilde düzenlenmiştir. Reklam Yönetmeliği’nde sağlığa ilişkin hüküm
içeren maddelerden biri de, “Reklama ilişkin özel düzenlemesi bulunan
mal veya hizmetler” başlıklı m. 26 olup, yukarıda bu maddeye yer verildiği için, tekrar değinmeye gerek duyulmamıştır.
4. YASAĞA VEYA SINIRLAMAYA TÂBİ TUTULAN REKLAMLAR
Reklam Yönetmeliği m. 27, f.1’de doğrudan satış ve tele-alışveriş reklamlarında; reklam verenin isim ve iletişim bilgileri, mal veya hizmetin
toplam fiyatı gibi bilgilerin verilmesinin zorunlu olduğu, bu tür reklamlarda; ilk kez, son, tek bir sefer, sınırlı satış gibi ifadelerle tüketicilerin
mal veya hizmeti satın almaya teşvik edilemeyeceği, f. 2’de devre mülk
sözleşmeleri hariç olmak üzere; devre tatil veya uzun süreli tatil hizmetinin yatırım aracı olarak tanıtılamayacağı, f. 3’de ise falcı, astrolog vb.
“takviye edici gıda” niteliğinde olan söz konusu ürünün bir “tıbbi ürün” gibi
tanıtıldığı, ayrıca anılan ürün reklamlarda belirtilen iddiaları kanıtlayabilir nitelikteyse,
“gıda takviyesi” kapsamında değil, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında
ruhsatlandırılması gerektiği, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında değerlendirilen
ürünlerin reklamının yapılmasının ise mevzuat gereği yasak olduğu, dolayısıyla bu
tanıtımların, ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olduğuna, … reklamları durdurma
cezası verilmesine karar verilmiştir (RK, 11.02.2014, 221 sayılı toplantı, 54 No.lu
karar, Dosya No: 2013/1206).

66

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 89 • Sayı: 4 • Yıl: 2015

tarafından verilen hizmetlerin hiçbir şekilde reklamının yapılamayacağı
belirtilmiştir. Reklamların doğru ve dürüst yapılması ilkesi gereğince,
bazı reklamlar (aldatıcı, örtülü ve bilinçaltı reklamlar) yasaklanmış, bazı
reklamlar (karşılaştırmalı ve tanıklı reklam) ise, sınırlamalara tâbi tutulmuştur. Çalışmamızın faydalı olması için, aşağıda bu reklamlara ilişkin
açıklamalara yer verilmiştir.
4.1. Aldatıcı Reklamlar
Tüketicinin ürün ve hizmet hakkında bilgilenmesini sağlayan reklamlar, tüketicinin tercihini ve satın alma kararını etkileyen en önemli
etkenlerden olup; reklamlar doğru ve dürüst olmalı, tüketiciyi aldatıcı
(yanıltıcı) olmamalıdır. Hukukumuzda aldatıcı reklam kapsamlı olarak
tanımlanmamış, haksız rekabet ve dürüstlüğe aykırılık olarak düzenlenmiştir. TMK m.2/1’de, herkesin, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kuralına uymak zorunda olduğu belirtilmiştir.
TKHK’un gerekçesinde, tüketicinin irade özerkliğinin sağlanması amacıyla, kendisini yanlış yönlendirebilecek her türlü reklamın yasaklandığı;
m. 61/2’de ticari reklamın doğru ve dürüst olması, m. 61/3’de tüketiciyi
aldatıcı reklam yapılamayacağı belirtilmiştir31. Doktrinde belirtildiği gibi,
“Önemli sayılabilecek, yani tüketicilerin ekonomik davranışlarını etkileyebilecek nitelikte yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi içererek hitap ettiği kitlede, orta seviyedeki (makul) tüketiciyi aldatan veya aldatma ihtimali bulunan reklamlar, aldatıcı reklamlardır”32. Reklam Kurulu “Akkuş Termal
isimli turizm işletmesinin, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca belgelendirilmiş olmamasına rağmen, broşürlerde 5 yıldızlı otel izlenimi oluşturacak
şekilde tanıtım yapmasını aldatıcı bulmuştur33.
Bir reklamın aldatıcı kabul edilebilmesi için üç unsur gereklidir: Birincisi, reklamdaki bilginin yanlış, yanıltıcı olması veya eksik bilgi
içermesidir. Dürüstlük ilkesine göre, tüketiciye gerekli bilgiler verilmelidir. Reklamdaki görsel veya yazılı ifadenin aldatıcı olmaması gerektiği
31 Aldatıcı reklama ilişkin Danıştay’ın bir kararı şöyledir: “İdare mahkemesi kararında
kampanyadan yararlanmak isteyen tüketicinin aldatılarak katılımının sağlanmasının
söz konusu olamayacağı belirtilmiş ise de anılan reklamın yanıltıcılık unsurunun;
reklamda yer alan ön ödemeli kampanyanın tüm … bayilerinde geçerli olduğu izlenimi
uyandırmasından kaynaklandığı, reklamda kampanyanın sadece bazı … bayilerinde
uygulandığına ilişkin herhangi bir istisnaya yer verilmediğinin görüldüğü, dolayısıyla
reklamın tüketicinin kampanyadan yararlanma iradesini etkileme yönünde aldatıcı
ve yanıltıcı nitelikte olduğu anlaşıldığından … idare mahkemesi kararında hukuki
isabet bulunmamaktadır. ... kararın bozulmasına …” (DANIŞTAY 15. Daire, 15.11.2013
T., 2013/10623 E., 2013/8583 K.) Kararlar http//www.kazanci.com sitesinden
alınmıştır, Erişim 10.02.2015.
32 İNAL/BAYSAL, s. 25.
33 RK, 09.12.2014, 231 sayılı toplantı, 47 No.lu karar, Dosya No:2012/175.
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gibi, tüketicinin kararını etkileyecek bilgilerin ve ana vaadin mecra araçlarında sunuluşu da; doğru, dürüst ve anlaşılır olmalıdır (Bkz. Reklam
Yönetmeliği m. 18). Bir reklam sözel, görsel veya işitsel yönden aldatıcı
olabilir. Aldatıcı reklama örnek olarak; kalite ödülü almış gibi ifade kullanılması, sanki tüm ürünler indirimliymiş gibi gösterilmesi, stokların
sınırlı sayıda olduğu hakkında bilgi vermeden veya stokta olmayan ürün
hakkında reklam yapılması34 gösterilebilir. Yanlış ifade veya görüntü taşıyan abartılı reklam aldatıcı mıdır? Örneğin, “Snıckers” markalı ürün reklamında, erkek karakterin acıktığı zaman, assolist olan bir kadına (Muazzez Abacı’ya) dönüşmesi abartılı olmakla birlikte, aldatıcı değildir. Çünkü
bu durum tüketici tarafından ciddiye alınmayacak bir abartmadır. Fakat
abartı, ciddiye alınabilecek ölçüdeyse, o reklam aldatıcı sayılmaktadır.
İkincisi, reklamın hitap ettiği kitledeki ortalama tüketiciyi aldatması
veya aldatma ihtimalinin bulunmasıdır. Reklamın aldatıcı sayılabilmesi
için, aldatma ihtimalinin bulunması da yeterli olup; aldatıcılığın tespitinde, iki kıstas söz konusudur. Birincisi “orta düzeydeki tüketici kıstası”35,
ikincisi de, “reklamın hitap ettiği tüketici kıstası”dır. Yönetmelik m 7/3’de
“Reklamlar, ortalama tüketicinin algılama düzeyi ile reklamın tüketici
üzerindeki olası etkisi göz önünde bulundurularak hazırlanmalıdır” ifadesi bulunmakta olup; yaş, cinsiyet, kültür, psikolojik durum gibi özelikler tüketicilerin algıları üzerinde etkili faktörlerdir. Doktrinde de, bir
reklamın aldatıcı olup olmadığının tespitinde, “ortalama tüketicinin” göz
önüne alınması36, ayrıca reklamın yöneldiği belirli grubun, özel korumaya
muhtaç olması halinde (çocuk, hasta), şartların daha da katılaştırılması
gerektiği, bu nedenle reklamın yöneldiği grubun algılama seviyesi ve bu
algılamaya etki eden faktörlere de bakılması belirtilmiştir37. Yapılan düzenlemeyle,“ortalama tüketici” kıstası kabul edilmiş olup; reklam, belirli
bir kitleye (öğrenci, kadın vs.) hitap ediyorsa, o hedef kitlede yer alan ortalama bir mensubunun reklamdan çıkardığı anlam dikkate alınmalıdır.
Can veya mal güvenliği bakımından tehlike oluşturan hallerde veya hedef
kitlenin özel korumaya ihtiyaç göstermesi halinde (çocuk, engelli), hedef
34 RK, “Bu fırsatlarla klima Koçtaş’tan alınır!” ibareli broşürlerde, “Mitsubishi Electric
18.000 BTU Klima” isimli ürünün stoklarda bulunmadığını, stokta bulunmayan bir
ürünün tanıtımının yapılmasının ise tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte
olduğunu, bu durumun tüketici mağduriyetine sebebiyet verdiğini belirterek reklamları
durdurma cezası vermiştir.” (RK, 09.12.2014, 231 sayılı toplantı, 54 No.lu karar, Dosya
No: 2013/1359).
35 Reklam Yönetmeliği’nin 4. maddesinin (j) bendine göre, “Ortalama tüketici: Ticari
veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden, tüketici işlemi ya da tüketiciye yönelik
uygulamaların her aşamasında makul düzeyde bilgiye sahip olan gerçek veya tüzel
kişiyi” ifade eder..
36 GÖLE, s. 74; BOZBEL, s. 121.
37 BOZBEL, s. 122- 123.
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kitlenin kapsamı geniş tutulmalıdır. Üçüncü unsur, reklamdaki aldatıcılık unsurunun, tüketicinin satın alma kararını etkilemesidir. Reklamda aldatıcılık unsurunun bulunması yeterli olmayıp, aldatıcılık unsurunun tüketicinin satın alma kararını etkilemesi, yani aldatıcılığın önemli
olması da gereklidir. Bir reklamın aldatıcı olup olmadığının tespitinde,
yukarıdaki üç unsurun tamamı bir arada bulunmalıdır.
4.2. Örtülü Reklamlar
Kural olarak yayınlandığı mecra ne olursa olsun, bir reklamın, “reklam” olduğu açıkça anlaşılması gerektiği halde, bazen çeşitli program veya
haberlerde örtülü (gizli) reklam yapılmaktadır. TKHK m. 61/4 şöyledir:
“Reklam olduğu açıkça belirtilmeksizin yazı, haber, yayın ve programlarda, mal veya hizmetlere ilişkin isim, marka, logo veya diğer ayırt edici
şekil veya ifadelerle ticari unvan veya işletme adlarının reklam yapmak
amacıyla yer alması ve tanıtıcı mahiyette sunulması örtülü reklam olarak
kabul edilir. Her türlü iletişim aracında sesli, yazılı ve görsel olarak örtülü
reklam yapılması yasaktır.” Örtülü reklam tamamen ayrı bir fıkrada, geniş bir şekilde düzenlenmiş, Yönetmelikte de kapsamlı olarak (m. 22-23)
yer verilmiştir. TKHK’a göre, örtülü reklam yapılması yasaktır. Örtülü
reklamların tespitindeki kıstaslar şöyledir: (1) Reklam amacıyla verilen
bilgi ve görüntülerin, yer aldıkları yazı, haber, yayın ve programların formatı ile konu, içerik, sunum ve süre açısından uyumsuz, abartılı ve açık
bir şekilde orantısız olması. Örneğin, marka veya logonun öne çıkarılması, yakın çekimle bir markaya yönlendirme yapılması gibi. (2) Reklam
yapma iradesinin açık bir şekilde anlaşılması. Örtülü reklam, çeşitli programlar sırasında “ürün/marka yerleştirme” şeklinde38, “haber formatıyla”
veya “sponsorluk” faaliyetlerinde, amaç dışına çıkılarak da yapılmaktadır. Tüketici, örtülü reklamla beklemediği bir anda karşılaştığı için, kolayca etki altında kalmakta, satın alma tercihine hukuka aykırı bir şekilde
müdahale edilmektedir. Bu durum, tüketici haklarını ihlal ettiği gibi, diğer işletmeler bakımından da haksız rekabet oluşturmaktadır. Reklamın
dürüst yapılması ilkesi sebebiyle, örtülü reklam hukuka aykırıdır39.
38 Ürün yerleştirme, 6112 sayılı Kanun m. 13’e uygun olarak yapılırsa, örtülü reklam
olarak nitelendirilmez.
39 “Davacı şirkete ait TV 8 logosu ile yayın yapan televizyon kanalında 18.10.2004
tarihinde yayınlanan “Murat Birsel ile Gündemdekiler” adlı programa ait CD’nin ve diğer
bilgi ve belgelerin incelenmesinden, sunucu Murat Birsel’in önünde bulunan dizüstü
bilgisayarın kapağında bulunan ve makul sayılabilecek ölçülerden büyük olacak şekilde
yazılmış bulunan logonun (markanın) kameranın doğrudan kaydedebileceği şekilde
yerleştirildiği ve böylece anılan markanın doğrudan görülebilecek/algılanabilecek
şekilde konumlandırıldığı anlaşılmış olup, bu şekilde bir kullanımın gizli/örtülü
reklam anlamına geldiği ve bu fiil sebebiyle davacıya para cezası verilmesine ilişkin
işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır” (DANIŞTAY 10. Daire,
27.03.2009 T., 2006/3169 E., 2009/2343 K).
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4.3. Bilinçaltı Reklamlar
TKHK m. 61’de bilinçaltı reklam kavramı açıkça kullanılmamasına
karşın, Reklam Yönetmeliği m. 6/1 ve 2’de “Biçimi ve yayınlandığı mecra
ne olursa olsun bir reklamın, reklam olduğu açıkça anlaşılmalıdır. Çok
kısa sürelerle imaj veren elektronik aygıt ya da başka bir araç kullanılarak
veya yapılarını izleyenlerin fark edemeyecekleri ya da bilemeyecekleri bir
biçime sokarak bilinçaltıyla algılanmasını sağlayan reklamlar yapılamaz”
hükmü olup, maddede sözü edilen, bilinçaltı reklamdır. Yönetmelik m.
6/2 hükmü doğrultusunda, bilinçaltı reklam elektronik cihazlarla gözle
algılamayacak kadar çok kısa süreli görüntüler kullanılarak, izleyenlerin
bilinçli olarak fark edemeyeceği, ancak bilinçaltıyla algılayabileceği reklamlardır. Bir program veya film seyredilirken, kişilere fark ettirmeden
aktarılmak istenen mesaj, bilinçaltına yerleştirilerek, insanlar bazı marka
ve ürünleri satın almaya yönlendirilerek, satın alma kararlarına müdahale edilmektedir. Gerek tüketicinin karar alma özgürlüğüne etki yapıldığı
için, gerekse reklamların dürüst ve doğru olması ilkesine aykırı olduğu
için, ülkemizde bilinçaltı reklamların yapılması yasaktır.
4.4. Karşılaştırmalı reklamlar
Reklam Yönetmeliği’nin m. 4/1 (g) bendine göre karşılaştırmalı reklam, “Bir mal veya hizmetin tanıtımı esnasında, rakip mal veya hizmetlere
ilişkin unsurların doğrudan veya dolaylı olarak kullanıldığı reklamları”
ifade etmektedir. TKHK m. 61/5’e göre “Aynı ihtiyaçları karşılayan ya da
aynı amaca yönelik rakip mal veya hizmetlerin karşılaştırmalı reklamı
yapılabilir.” Karşılaştırmalı reklamda; rakip ürün, marka, fiyat vs. ile bir
bağlantı kurulur ve bu bağlantı doktrinde belirtildiği gibi, rakibin ürününü belirterek, açık olacağı gibi, örtülü yahut dolaylı olarak “birinci, daha
üstün, en iyi” gibi ifadelerle de olabilir40. “A markalı sabun, B markalıdan
daha ekonomiktir” şeklindeki reklam, doğrudan (açık) karşılaştırmaya
örnekken; “en iyi bal” şeklindeki reklam, dolaylı (kapalı) karşılaştırmadır. Reklam Yönetmeliği m. 8/1 (f) bendine göre, karşılaştırmalı reklam
“Rakiplerin fikri ve sınai mülkiyet haklarını, ticaret unvanını, işletme adını, diğer ayırt edici işaretlerini, mallarını, hizmetlerini, faaliyetlerini veya
diğer özelliklerini kötülememesi veya itibarsızlaştırmaması” şartıyla yapılır. Yönetmelik m. 10/1’de belirtildiği gibi, “Reklamlar; hiçbir kişi, kurum
veya kuruluşu, ticari ya da mesleki faaliyeti, malı ya da hizmeti, reklamı
veya markayı aşağılayamaz, açıkça alay konusu edemez ve benzeri bir biçimde kötüleyemez.” Reklam Kurulu 2013/1259 sayılı kararında41, gazete
40 BOZBEL, s. 35.
41 RK, 13.01.2014, 220 sayılı toplantı, 21 No.lu karar, Dosya No: 2013/1259.
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ve el ilanlarında; “Gözlüğü atmak için göz doktorları neden lazer olmuyor? Kim bunlar? Her yerde gözlük takıyorlar, televizyona gözlüksüz
çıkıp gözlükten kurtulmak için lazeri anlatıyorlar. Kendisi ve yakınları
ameliyat olmuyor. Hastalara tavsiye ediyorlar” gibi ifadelere yer verilmesini ilgili mevzuat hükümlerine aykırı, benzer şahıs ve kuruluşları kötüleyici bulmuştur.
Reklam Yönetmeliği m. 8/1’e göre karşılaştırmalı reklam yapılabilmesi
için, aldatıcı ve yanıltıcı olmaması, haksız rekabete yol açmaması gerekli
olup, diğer şartlar maddenin devamında açıklanmıştır. Karşılaştırmanın
aldatıcı olması halinde, söz konusu reklam aynı zamanda aldatıcı reklam
kapsamındadır42. Reklam Yönetmeliği m. 8/2’de, ”Karşılaştırmalı reklamlarda, rakiplere ait isim, marka, logo veya diğer ayırt edici şekil
veya ifadeler ile ticaret unvanı veya işletme adlarına, bu maddenin
birinci fıkrasında belirtilen hükümlere uygun olması koşuluyla yer verilebilir” denilerek, doğrudan karşılaştırmalı reklam yapılması mümkün
hale gelmiştir43. Bu durumda rakibin markası, logosu, ticaret unvanı vs.
unsurlarını kötülememek, karışıklığa yol açmamak, aldatıcı ve yanıltıcı
olmamak gibi şartlarla doğrudan karşılaştırmalı reklam yapılabilecektir.
Karşılaştırmalı reklam kurallara uygun yapılırsa, tüketici doğru olarak
bilgileneceği gibi, piyasadaki ürünleri karşılaştırma imkânı verildiği için,
ihtiyacına en uygun olanı seçer.
4.5. Tanıklı reklamlar
Tanıklı reklamlar, reklamı yapılan ürünü kullananlar veya ürün hakkında bilgisi olan uzman kuruluşların tanık beyanlarına yer veren reklamlar olup; tanıklığına başvurulan kişi, üründen memnun kaldığını ve
42 “Firmaca “VMaxx DS3” markalı cep telefonunun tanıtımı için yayınlanan televizyon reklamlarında işitsel ifadeler ile görsel ifadeler arasında bir uyumsuzluk olduğu, diğer
taraftan, “VMaxx DS3” markalı telefonun tanıtımı yapılmasına rağmen, satışa sunulan
telefonun model ve ekran görüntüsünün “Samsung Galaxy S3” markalı cep telefonuna
benzetilmeye çalışıldığı; ayrıca rakip firma ismine açıkça yer verilmediği görülse de,
reklam metninde ima edilerek, model ve ekran görüntüsünü benzetmeye çalışılarak
tanıtımı yapılan cep telefonunun “Samsung Galaxy S3” isimli cep telefonu ile karşılaştırma yapıldığı; dolayısıyla söz konusu reklamın, karşılaştırmalı reklamla ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığı; tüketicilerin bilgilendirilmesine yönelik ilave açıklamaları içeren altyazı metin boyutunun ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığı, bu
nedenle altyazının okunabilirlikten uzak olduğu tespit edilerek, reklamlarında tespit
edilen hususların tüketiciyi yanıltıcı, aldatıcı nitelikte olduğu, diğer ticari işletmeler
arasında haksız rekabete yol açtığı, buna göre 87.915 TL. idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir” (RK, 09.12.2014, 231 sayılı toplantı, 55 No.lu karar, Dosya No: 2014/410).
43 Reklam Yönetmeliği’nin 34. maddesine göre, “Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci
fıkrası Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra, diğer hükümleri ise yayımı
tarihinde yürürlüğe girer.”
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ürünün faydalarını anlatıp kullanımını tavsiye etmektedir. Tanıklığına
başvurulan ünlü bir kişiyse, reklama ve reklamdaki ürüne ilgi artacak,
ünlü kişiye duyulan hayranlık ve güven sonucunda muhtemelen satışlar
da yükselecektir. Reklam Yönetmeliği m. 16/1’e göre, “Reklamlarda, tanıklığına başvurulan kişi, kurum veya kuruluşun tecrübesine, bilgisine veya araştırma sonuçlarına dayanmayan ve gerçek olmayan hiçbir
tanıklık ya da onay ifadesine yer verilemez veya atıfta bulunulamaz.”
Aynı maddenin 2. fıkrasına göre, “ Reklamlarda, geçerliliğini yitiren veya
başka nedenlerle uygulanamaz duruma gelen tanıklık ya da onay ifadeleri
kullanılamaz.” Bu şartları taşımayan, tanıklıkların kullanılması halinde
“aldatıcı reklam” söz konusudur. Reklam Yönetmeliği m. 16/3’de, “Reklamlarda; doktor, diş hekimi, veteriner hekim ve eczacılar ile sağlık kuruluşlarının bir mal veya hizmete yönelik sağlık beyanında bulunduğuna
ilişkin ya da bu izlenimi uyandıran herhangi bir görüntü, beyan veya atfa
yer verilemez” hükmü ile sağlık personeli ve sağlık kuruluşlarının, sağlık
beyanıyla, tanıklı reklam yapmaları önlenmiştir.
5. TİCARİ REKLAMLARIN DENETİMİ VE UYGULANACAK YAPTIRIMLAR
5.1. Ticari Reklamların Denetimi
Reklama güvenin sağlanması ve tüketicinin korunması için, denetim
gerekli bir mekanizma olup; reklamın denetimi, özdenetim veya idari
denetim şeklinde yapılmaktadır. Bazı hizmet ve meslekler bakımından
da, ilgili mevzuatına göre denetim yapılır. Ör, sağlık personeli ve sağlık
kurumlarının tanıtım faaliyetleri Sağlık Bakanlığı’nca denetlendiği gibi;
hekimlere yönelik olarak, meslek kuruluşlarınca da inceleme yapılmaktadır. Bir denetim mekanizması olmamakla birlikte, özel hukuk davaları
da, denetim işlevine hizmet etmektedir. Reklam sektöründe denetim, Reklam Özdenetim Kurulu (RÖK) tarafından özdenetim şeklinde yapılmaktadır. Uluslararası Reklam Uygulama Esasları’nı esas alan Kurul, mesleki
ve etik denetim yapmakta olup, kararlarının bağlayıcılığı kamuoyuna yapılan duyuru ve taahhüt gereği, tarafların ticari ahlâka vereceği önemle
sağlanmaktadır. Reklam Özdenetim Kurulu’nun temel işlevlerinden biri,
reklam verenler, reklam ajansları ve reklam mecralarına özdenetim bilinci ve anlayışını benimsetmek ve Reklam Esasları’nı kendi iradeleriyle
uygulama alışkanlığı kazandırmaktır44. Özdenetim, diğer denetim organları ve mahkemelerin iş yükünü azaltmak bakımından önem taşımaktadır. Reklamın idari denetimi ise, TKHK ile oluşturulan Reklam Kurulu
(RK) ile, 6112 sayılı Kanun ile kurulan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
44 Reklam Özdenetim Kurulu, http://rok.org.tr/urue.html, Erişim 09.02.2015.
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(RTÜK) tarafından yapılmaktadır. Reklam Kurulu; radyo, televizyon gibi
tüm mecralardaki reklamları inceleyip, gerekli yaptırımları uygulamaya
yetkilidir45. Kaldı ki, Reklam Yönetmeliği m. 4/1 (ı) bendindeki mecranın
kapsamında; televizyon, radyo vb. de bulunmaktadır. Çalışmamızı sınırlamak gerektiğinden, sadece RK’na yer verilmiştir.
5.2. Reklam Kurulu
TKHK m. 63 gereğince, Reklam Kurulu, “Ticari reklamlarda uyulması
gereken ilkeleri belirleme ve haksız ticari uygulamalara karşı tüketiciyi
korumaya yönelik düzenlemeleri yapma, bu hususlar çerçevesinde inceleme ve gerektiğinde denetim yapma, inceleme ve denetim sonucuna göre,
durdurma veya aynı yöntemle düzeltme veya idari para cezası veya gerekli
görülen hâllerde de üç aya kadar tedbiren durdurma cezası verme” göreviyle kurulmuş olup, RK’nun görevleri ve yapacağı denetimin usulü, Reklam Kurulu Yönetmeliği’nde46 (RK Yönetmeliği) düzenlenmiştir. Reklam
Kurulu’na getirilen önemli yeniliklerden birisi, Kurul’un tedbiren durdurma kararı verme yetkisini, RK Başkanına devredebilmesidir. Böylece gerek duyulan hallerde, örneğin tüketicilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye
düşüren bir reklam yapıldığında, RK’nun aylık toplantısı beklenmeden,
hızlı bir şekilde karar alınabilecektir. Diğer bir yenilik de, üye sayısının
başkan dâhil 29 iken, 19’a düşürülmesidir. Böylece Kurul’un daha dinamik çalışıp, hızlı karar alması hedeflenmiştir. RK başvuru üzerine veya
resen inceleme başlatabilir. RK Yönetmeliği m. 15/1 (b) bendine göre,
Reklam Kurulu Başkanı’nın görevleri arasında gerekli görülen hallerde
ticari reklam ile ilgili resen inceleme ve denetim başlatmak da bulunmaktadır. Kurul’a başvuru için tüketici olmak şart değildir. RK Yönetmeliği
m. 8’e göre, Kurul’a gerçek veya tüzel kişiler başvurabilir. RK’na başvuran
tüketici, uzun ve masraflı dava sürecine girmeden, TKHK m. 77/12’de
düzenlenen cezaların uygulanmasını sağlayabilir. TKHK m. 63/10’da, Kurul kararlarının tüketicinin bilgilendirilmesi, aydınlatılması ve ekonomik
çıkarlarının korunması amacıyla Bakanlıkça (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı) açıklanacağı belirtilmiştir.
45 “ Reklam Kurulu’na tüm mecralardaki ticari reklam ve ilanlara ilişkin inceleme yaparak
gerekli müeyyideleri uygulama yetkisi verildiğinden; radyo ve televizyon sektöründe yayınlanan ticari ilan ve reklamları da inceleyebilecek ve gerekli gördüğü hallerde yaptırım
uygulanmasına karar verebilecektir. Radyo ve televizyonda yayınlanan bir programın
RTÜK tarafından denetlenmesi ve yaptırım uygulanması kendi mevzuatı çerçevesinde
değerlendirileceğinden, aynı programın 4077 s. Kanun kapsamında Reklam Kurulu tarafından incelenerek yaptırım uygulanmasında hukukî bir engel bulunmamaktadır. …
Reklam Kurulu’nun denetim yetkisi bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemi
iptal eden İdare Mahkemesi kararın isabetsizdir.” (DANIŞTAY 15. Daire, 28.11.2011
T., 2011/12444 E., 2011/4434 K.).
46 RG. 03.07.201, S. 29049.
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Reklamın, özellikle televizyonda yayınlanan reklamın yapımı oldukça
maliyetlidir. Yüksek maliyetlerle hazırlanan bir reklamın, Reklam Kurulu’nca ceza uygulanarak durdurulması, oldukça ağır bir yaptırımdır. İdari
para cezası veya durdurma cezası gibi yaptırımlar sebebiyle, RK’nun ciddi
bir hukukî inceleme yapması gereklidir. Reklam Kurulu’nun özellikle aldatıcı reklamlardaki katı tutumu ve kararların genellikle gerekçesiz oluşu
doktrinde eleştiri konusu olmuştur47. RK, hedef kitlenin kimler olduğunu
açıklamadığı gibi; tüketicinin aldatılmasını önlemek için, oldukça katı ve
ceza vermeye yönelik bir tutum sergilemekte, reklamı bir bütün olarak
değil, sadece sözel veya görsel unsurunu dikkate alarak, aldatıcı bulmaktadır. Kurul’daki karmaşık üye yapısının gözden geçirilip, hukukçu sayısının artırılması halinde, kararların daha isabetli olacağı kanaatindeyiz.
5.3. Ticari Reklamlara Uygulanacak Ceza Hükümleri
Ticari reklamlara uygulanacak ceza hükümleri TKHK m. 77 f. 12’de
düzenlenmiştir. Söz konusu madde, eski düzenlemeye göre oldukça geniş kapsamlı ve ayrıntılıdır. Reklam Kurulu, başvuru üzerine veya re’sen
yaptığı inceleme sonucuna göre, m. 61’e aykırı reklamlara, m. 77/12’deki
idari yaptırımları uygulamakla görevli olup; 12. fıkranın ilk bendine göre,
“Bu Kanun’un 61 inci maddesinde belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket eden reklam verenler, reklam ajansları ve mecra kuruluşları hakkında durdurma veya aynı yöntemle düzeltme veya idari para cezası ve gerekli görülen hâllerde de üç aya kadar tedbiren durdurma cezası uygulanır.
Reklam Kurulu, ihlalin niteliğine göre bu cezaları birlikte veya ayrı ayrı
verebilir.” RK Yönetmeliği m. 7/2’de idari para cezaları uygulanırken hangi kıstasların esas alınacağı, yayının hangi hallerde ülke genelinde veya
yerel düzeyde kabul edileceği düzenlenmiştir. Cezalarla ilgili m. 77/12’nin
bentlerinde, reklamın yapıldığı mecranın yerel veya ülke genelinde olup
olmamasına ve mecra aracının türüne göre (radyo, televizyon vs.) verilecek olan idari para cezalarının miktarları, basamaklı olarak düzenlen47 Doktrinde Bozbel, Reklam Kurul’u kararlarının gerekçesiz ve çoğunlukla tüketicilerin
aldatılmasını önleme düşüncesiyle, katı olduğunu; Kurul’un kanuna uygun olsa bile,
reklamı yayınlayan mecra kuruluşuna ceza vermesinin hukuka uygun olmadığını, çünkü bu tür uygulamayla, reklamın içeriğinin mecra kuruluşlarınca denetlenmesinin
istendiğini, bu durumun da hukuk devleti ilkesi, basın özgürlüğü ile bağdaşmadığını
ifade etmiştir. BOZBEL, s. 79 vd. İnal ve Baysal da, kararlarda çoğu zaman sadece
reklamdaki görüntü veya ifadelerin aldatıcı olduğu veya ahlaka aykırılık teşkil ettiğinin
belirtilmesi sebebiyle kararların gerekçesiz olduğunu, ceza türü saptanırken “ihlalin
niteliği” kavramından ne anlaşılması gerektiği, hangi durumlarda yaptırım uygulanacağı
açıkça belirlenmediği için RK’nun hangi reklamlara karşı hem durdurma, hem para
cezası verileceğinin bilinemediğini, bu sebeple ceza türünün saptanmasında saydam ve
objektif kıstasların belirlenmemiş olması ile RK’nun yaptırım politikasının belirsiz ve
tutarsız olduğunu, RK’nun aldatıcı olmaması kuralını katı uygulayarak reklamlarda yer
alan abartıları aldatıcı olarak değerlendirdiğini ifade etmiştir. İNAL/BAYSAL, s. 83-100.
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miştir48. RK, ihlalin bir yıl içinde tekrarı hâlinde idari para cezalarını on
katına kadar uygulama yetkisine sahiptir. Bu cezaların etkin olduğu söylenebilirse de; maddedeki “ihlalin niteliğine göre” ibaresi yeterince açık
olmadığından, hangi tip ihlâle, durdurma veya para cezasının verileceği
belli değildir. Bu durumda reklamın içeriği, hedef kitlenin özelliği, kullanılan mecranın yerel veya ulusal düzeyde yayın yapıp yapmamasına göre,
durdurma veya para cezası gibi yaptırımlar uygulanabilecektir.
5.4. Reklam Kurulu Kararlarının Yargısal Denetimi
Reklam Kurulu, idari bir kurul olup, idarenin tüm eylem ve işlemleri yargı denetimine tâbi olduğundan, idari yaptırım kararına karşı, idari
yargı yoluna başvurularak, kararın iptali istenebilir. TKHK m. 78/2’de,
idari yaptırım kararlarına karşı, işlemin tebliğinden itibaren otuz gün
içinde idare mahkemesinde dava açılacağı, ancak idare mahkemesinde
iptal davası açılmış olmasının, kararın yerine getirilmesini durdurmayacağı belirtilmiştir.
TKHK m. 78’de idari yargı yoluna ilişkin hüküm bulunmasına karşın,
m. 73/1’de “Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir”
hükmü bulunmaktadır. Aynı Kanunda, iki ayrı yargı yolunun düzenlenmesi karışıklığa sebep olabilecek gibi görünüyorsa da; reklamdaki vaatlere güvenerek bir ürünü satın alan tüketici, eğer o ürün, reklamda yer alan
veya vaat edilen özellikleri taşımıyorsa, yani ayıplı mal/hizmet söz konusu
ise, tüketici mahkemesine başvuracaktır. Buna karşın RK’nun kararlarına karşı, idare mahkemesine başvurması gerekecektir. Reklam hukuku,
özel hukuk alanına ait bir alt dal olup, idare mahkemesinin bu konularda
ticaret veya tüketici mahkemeleri gibi ihtisası olmadığından, kararlarının
her zaman isabetli olması beklenemez.
Tüketici örgütleri, ticari reklamlara ilişkin olarak tüketici mahkemesinde dava açabilir mi? TKHK m. 73/6’ya göre, tüketici örgütleri,
genel olarak tüketicileri ilgilendiren ve bu Kanuna aykırı bir durumun
doğma tehlikesi olan hâllerde bunun önlenmesine veya durdurulmasına
ilişkin ihtiyati tedbir kararı alınması veya hukuka aykırı durumun tespiti, önlenmesi veya durdurulması amacıyla tüketici mahkemelerinde dava
açabilirse de, ticari reklamlara ilişkin hükümler bunun dışında tutulmuştur. Tüketici örgütleri de, TTK m. 56/3’deki ekonomik birlik ve kuruluşlar
kapsamında kabul edileceğinden, tüketici mahkemesinde dava açamayan
48 İdari para cezaları “6502 Sayılı TKHK’un 77. Maddesine Göre 2015 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ” (Tebliğ No: TGM-2014/1) ile 01.01.2015
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere artırılmıştır. RG. 27.12.2014, S. 29218.
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tüketici örgütleri, TTK kapsamında ticaret mahkemesinde dava açabilir.
Açılacak davada husumetin kime yöneltileceğine dair gerek TKHK’un 78.
maddesinde, gerekse RK Yönetmeliği’nde herhangi bir hüküm olmamakla
birlikte; Reklam Kurulu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı teşkilatında yer
alan, kararları Bakanlıkça uygulanan bir kurul olduğu için, Kurul’a karşı
açılacak davalarda husumet Bakanlığa yöneltilecektir.
6. TİCARİ REKLAMLARA KARŞI TKHK VE GENEL HÜKÜMLERE
GÖRE BAŞVURULABİLECEK YOLLAR VE AÇILACAK HUKUK DAVALARI
Tüketiciyi aldatıcı veya istismar edici ticari reklamların özdenetim ve
idare denetim dışında, TKHK kapsamında ayıplı mal ve hizmete ilişkin
hükümler, ayrıca genel hükümler çerçevesinde TBK gereğince hile, TBK
ve TTK gereğince haksız rekabet hükümleri de uygulanabilecektir. Ticari
reklamların taklit edilmesi halinde, TKHK, TTK veya 5846 sayılı Fikir ve
Sanat Eserleri Kanunu49 (FSEK) kapsamında korunması da talep edilebilir.
6.1. Aldatıcı Reklamın Ayıplı Mal veya Hizmete Konu Olması
Ayıptan sorumluluk hem TBK, hem de TKHK’nda düzenlenmiştir.
Tüketiciler, reklamlardaki vaatlere güvenerek, bir sözleşme yapmış ise
ve sözleşmeye konu mal veya hizmet, vaad edilen özellikleri taşımıyorsa,
ayıplı mal veya hizmetle ilgili hükümlerden yararlanabilir. TBK m. 219’da
satıcının ayıp sebebiyle hukukî sorumluluğu düzenlenmiştir. Satım sözleşmesinde satıcının borçları arasında, ayıba karşı tekeffül borcu da olup,
satıcı maldaki ayıplardan sorumludur. Bu hüküm, TKHK’un 83/1 maddesinde yer alan “Bu kanunda hüküm bulunmayan hâllerde genel hükümler
uygulanır” hükmü gereğince ayıptan sorumluluk durumunda da, boşluk
doldurucu bir hüküm olarak uygulanacaktır. TKHK m. 8/2’ye göre “…
reklam ve ilanlarında yer alan özelliklerinden bir veya birden fazlasını taşımayan … tüketicinin makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar da
ayıplı olarak kabul edilir.” Ayıplı hizmetle ilgili m. 13/2’de ise, “… reklam
ve ilanlarda yer alan özellikleri taşımayan … hizmetler ayıplıdır” hükmü
bulunmaktadır. Tüketici ayıplı mal halinde m. 11/1’deki, ayıplı hizmetin
söz konusu olması halinde ise, m. 15/1’deki seçimlik hakları kullanabilir.
6.2. Ticari Reklamın Hile Teşkil Etmesi
Türk Borçlar Kanunu m. 36 gereğince taraflardan biri, diğerinin aldatması sonucu bir sözleşme yapmışsa, yanılması esaslı olmasa bile, sözleş49 RG. 13.12.1951, S. 7981.
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me ile bağlı değildir. Bu nedenle aldatıcı reklamın hile içermesi ve bunun
sonucunda mal ve hizmetin satın alınması halinde, TBK. m. 36’da düzenlenen hile (aldatma) hükmünden faydalanma imkânı bulunmaktadır.
6.3. Ticari Reklamların Haksız Rekabet Teşkil Etmesi
Bazı reklamlar örneğin aldatıcı veya örtülü reklamlar, aynı zamanda
haksız rekabet oluşturduğu için, TBK ve TTK hükümlerinin uygulanması
da söz konusudur. Doktrinde de, aldatıcı reklam yapılmasının bir haksız
rekabet hali olduğu belirtilmiştir50. TBK m. 57 gereğince, gerçek olmayan
haberlerin yayılması veya bu tür ilânların yapılması veya dürüstlük kuralına aykırı diğer davranışlar haksız rekabet kabul edilerek; ticari işlere
ait haksız rekabet hakkında TTK hükümlerinin saklı olduğu belirtilmiştir. Gerçek olmayan haberlere ilişkin ilânların yapılması, aldatıcı reklam
niteliğinde olup, haksız rekabet oluşturacaktır. Böyle bir durumda müşterileri azalan veya onları kaybetme tehlikesiyle karşılaşan kişinin dava
açması mümkün olup, tüketicilerin, bu maddeye dayanarak dava açma
hakkı yoktur. Haksız rekabetin TTK’nda düzenlenmiş olması, ayrıca TBK
m. 57/2’nin TTK’na atıf yapılması sebebiyle; ticari işlere ait haksız rekabette TTK hükümleri, ticari olmayan işlere ait haksız rekabette ise, TBK
hükümleri uygulanacaktır.
Aldatıcı veya dürüstlük kuralına aykırı davranışlar hukuka aykırıdır. TTK m. 55/1’de dürüstlük kuralına aykırı davranışlar altı kategori
halinde düzenlenmiş olup, birisi de m. 55/1 (a) bendindeki “Dürüstlük
kuralına aykırı reklamlar ve satış yöntemleri ile diğer hukuka aykırı
davranışlar” dır. Söz konusu (a) bendinin 1. alt bendinde “yanlış, yanıltıcı veya gereksiz yere incitici açıklamalarla kötülemek”, 2. alt bendinde “gerçek dışı veya yanıltıcı açıklamalarda bulunmak”, 9. alt bendinde
ise,“müşteriyi yanıltmak” şeklindeki ifadelerle, aldatıcı reklamlara işaret
edildiği gibi, 5. alt bendi, karşılaştırmalı reklamın, haksız rekabet halini
oluşturmaktadır. Aldatıcı reklam yapılması, aynı zamanda haksız rekabet
oluşturduğundan, TTK m. 56 gereğince haksız rekabet davası açılması
mümkündür51. TTK m. 56/1’de belirtildiği gibi, haksız rekabet sebebiyle
müşterileri, kredisi, meslekî itibarı, ticari faaliyetleri veya diğer ekonomik
50 GÖLE, s. 2.
51 “… davalının “Ege’nin tek gazetesi Yeni Asır” sloganı kullanarak ilan ve reklam faaliyetinde bulunduğu, bu sloganın kullanılmasının gerçek dışı, aldatıcı ve iyiniyet kurallarına aykırı olduğu ileri sürülerek, BK 48, TTK 60 ve Rekabet Kn m. 6 ve 16 uyarınca
davalıya ait gazetenin Ege’nin tek gazetesi olmadığının tespiti, bu sloganın reklam
ve ilanlarda kullanılması önlenerek haksız rekabete son verilmesinin talep edildiği
davada; mahkemece, davalının reklam ve ilanda kullandığı sloganın tüketiciyi aldatıcı,
yanıltıcı, onun bilgi ve deneyim eksikliğini sömürücü nitelik taşıdığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir. .. usul ve yasaya uygun kararın onanmasına …” (YARGITAY 11 HD., 12.10.1999 T., 1999/3173 E., 1999/7795 K).
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menfaatleri zarar gören veya böyle bir tehlikeyle karşılaşabilecek olan
kimse; haksız rekabetin tespiti, men’i, ref’i davası, kusur varsa maddi
tazminat davası, ayrıca TBK m. 58’deki şartların varlığı halinde, manevi
tazminat davası da açabilir.
Türk Ticaret Kanunu hükümleri, TBK hükmüne göre daha kapsamlı olduğu gibi, dava açabilecek olanların kapsamı da geniş tutulmuştur.
TBK m. 57’de sadece rakipler dava açabildiği halde; TTK’nda dürüstlük
kuralına aykırı reklamlardan dolayı rakiplerin (m. 56/1), ekonomik çıkarları zarar gören veya böyle bir tehlikeyle karşılaşabilecek müşterilerin (m.
56/2), ayrıca meslekî ve ekonomik birliklerin de (m. 56/3) haksız rekabet
davası açması mümkündür.
6.4. Ticari Reklamların Taklit Edilmesi ve İtibardan Haksız Yararlanma
Reklam Yönetmeliği m. 12/1’de, “Reklamlar, başka bir reklamın;
metni, sloganı, görsel sunumu, müziği, ses efektleri ve benzeri unsurlarını tüketiciyi yanıltacak ya da karışıklığa yol açacak biçimde
taklit edemez” şeklinde düzenleme bulunduğu gibi, m. 11/1 (b) bendine
göre, reklamlarda, “Bir kişi adından ya da bir firma, kurum veya kuruluşa ait ticaret unvanından fikri ve sınai mülkiyet hakkından veya bir
reklam kampanyası ile sağlanmış bulunan itibardan haksız olarak yararlanılamaz.” Bir reklamın taklit edilmesi, reklamın doğru ve dürüst olması
ilkesine aykırı olduğu gibi; aynı zamanda haksız rekabet oluşturmaktadır. Bu nedenle Reklam Kurulu’na başvurulacağı gibi, TTK’na göre haksız
rekabet davası da açılabilir.
Reklam; psikoloji, sosyoloji gibi bilimlerden faydalanan bilimsel bir
çabanın sonucu olduğu kadar, ifadesi ve görsel unsurlarıyla sanatsal
yönü de bulunmaktadır. Bir reklamda kullanılan müzik, slogan veya fotoğraf bir fikri çabanın ürünü olarak ayrı bir özellik taşıyabilir. Fikir ve
Sanat Eserleri Kanunu kapsamında öngörülen unsurları içeren reklamlar
“eser” niteliğindedir52. Bu şekilde eser niteliği taşıyan bir reklam, güzel
sanat eseri veya sinema eseri olarak koruma alanı bulacağından, taklit
edilmesi halinde, FSEK kapsamında korunması da talep edilebilir.
SONUÇ
Reklamlar; tüketiciyle iletişim kurup, ikna etmede, mal ve hizmetlerin
tanıtılmasında önemli bir araçtır. Reklam, hukukî niteliği itibariyle icap
(öneri), icaba davet veya ilan yoluyla vaad şeklinde olabilir. TKHK (m. 61)
52 FSEK m.1/B’nin (a) bendine göre, “Eser: sahibinin hususiyetini taşıyan ve ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat
mahsullerini” ifade eder.
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ve Reklam Yönetmeliği’nin yeni düzenlemesinde madde içeriği genişletilmiş, ticari reklam, örtülü reklam ve ortalama tüketici tanımı yapılmış;
doğrudan karşılaştırmalı reklam yapma imkânı getirilmiş, reklamdaki alt
yazının boyut ve puntosu gibi hususlar oldukça ayrıntılı düzenlenerek,
tüketicinin doğru bilgilendirilmesi hedeflenmiştir. Ticari reklamlar; genel
ahlâka, kamu düzenine, kişilik haklarına uygun, doğru ve dürüst olmalı;
reklamda yer alan iddiaların doğruluğunu reklam veren ispatlamalıdır.
Reklama ilişkin özel düzenlemesi olan mal ve hizmetler içinde, sağlık
hizmetleri de bulunmaktadır. Kamu hizmeti niteliğindeki sağlık hizmetlerinde, kamu yararının korunması amacıyla reklam yapılması yasaktır.
TKHK m. 61’e göre kamu sağlığını bozucu, hastaları istismar edici reklam
yapılamayacağı gibi; sağlık hizmetlerinde de, bilgilendirme amacını aşan
reklam ve tanıtım yapılamaz. Fakat sağlık alanında reklamların yaygın
oluşu, denetim ve yaptırımların yetersiz olduğunu, mevzuatın gözden geçirilmesi gerektiğini göstermektedir. Hukuka aykırı reklamlarla etkin olarak mücadele edilmesi gerekli olup; reklamlar, RÖK, RK ve RTÜK tarafından incelenip denetlenmekte; Reklam Kurulu’nca durdurma, düzeltme
veya idari para cezası verilmektedir. TKHK, TBK, TTK ve FSEK hükümleri çerçevesinde, özel hukuk davalarıyla da, m. 61’e aykırı reklamlarla
mücadele edilebilir.
Sonuç olarak, çalışmamızda TKHK md. 61’deki ticari reklam ve sağlık
alanına yansımaları incelenerek, tüketicinin irade özgürlüğünün sağlanması amacıyla, kendisini yanlış yönlendirebilecek her türlü reklamın yasaklandığı; sağlık hizmetlerinde, sadece bilgilendirici tanıtım yapılabileceği, reklam yapılması halinde, sağlığın ticarileşerek kamu sağlığının olumsuz etkileneceği üzerinde durularak, konuya ilişkin karar örneklerine
de yer verilmiştir. Kanaatimizce, m. 61’deki düzenleme ve m. 77/12’deki
ceza hükümleri genel olarak yeterlidir. Ancak TKHK m. 77/12’de “ihlalin
niteliğine göre” ibaresinin açıklığa kavuşturulup, hangi ihlâle durdurma
veya para cezası verileceğinin düzenlenmesi halinde, kararlar daha objektif ve isabetli olacaktır. Ayrıca çeşitli mevzuattaki reklama ilişkin hükümler oldukça dağınık olup, tek bir kanun altında toplanması veya en
azından sağlık alanına ilişkin, etkin yaptırımlar içeren kanun düzeyinde
düzenleme yapılması; ayrıca tüketici örgütlerine de m. 61’de düzenlenen
ticari reklama ilişkin olarak, tüketici mahkemesine başvuru hakkı tanınmasına ilişkin düzenleme yapılması da düşünülmelidir.
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Özelliği Olan Mirasçılık Belgeleri
Erdoğan GÖKÇE1
Her gün düzenlenen özelliği olmayan mirasçılık belgeleri yanında özelliği olan mirasçılık belgeleri bu yazıda anlatılmıştır.İlk Medeni Kanun ve
Türk Medeni Kanununda düzenlenen bir kısım mirasçılık belgeleri genel
kurallara ek kurallara tabi olarak düzenlenmektedirler.Bu yazıda bu davalar anlatılmıştır :
I – Mirasçılıktan Çıkarma Halinde Mirasçılık Belgesi Düzenlenmesi:
Türk Medeni Kanun’un yürürlük günü 01.01.2002 günüdür.Bu tarihten itibaren gerçekleşen olaylarda bu kanun hükümleri uygulanacaktır.
1) Türk Medeni Kanun’un 510. maddesine göre (Aşağıdaki durumlarda miras bırakan, ölüme bağlı bir tasarrufla saklı paylı mirasçısını
mirasçılıktan çıkartabilir :
a) Mirasçı,miras bırakana veya miras bırakanın yakınlarından birine
karşı ağır bir suç işlemişse,
b) Mirasçı miras bırakana veya miras bırakanın ailesi üyelerine karşı
aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemişse,)
2) Türk Medeni Kanun’un 511. maddesine göre (Mirasçılıktan çıkarılan kimse,mirastan pay alamayacağı gibi,tenkis davası da açamaz.
Miras bırakan başka türlü tasarrufta bulunmuş olmadıkça mirasçılıktan çıkarılan kimsenin iras payı,o kimse miras bırakandan önce ölmüş
gibi,mirasçılıktan çıkarılananın varsa alt soyuna,yoksa miras bırakanın
yasal mirasçılarına kalır.
Mirasçılıktan çıkartılan kimsenin altsoyu kimse miras bırakandan
önce ölmüş gibi saklı paylarını isteyebilir.)
3) Mirasçılıktan çıkarma nedeniyle mirasçılık belgesi düzenlenebilmesi için mirasçılıktan çıkartılmanın kesinleşmiş olması gerekir.
3) İlk Medeni Kanun’un 457 ve 458. maddelerinde benzer kurallar
bulunmaktadır.
4) Türk Medeni Kanun’un 506/1 maddesine göre alt soyun saklı payı
miras payının 1/2 si kadar olmakla,pay hesabı buna göre yapılır.
5) Miras bırakanın mirasçıları eşi ile 4 çocuğu olsun. Mirasçılık bel1
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gesinin paydası 16 olacaktır.Eşi 4 pay çocuklarının her birisi 3 er pay
alacaktır.Çocuklardan birisi olan A mirasçılıktan çıkartılmış olsun.A nın
3 çocuğu olsun.
Bütün mirasçılara verilecek miras payları şöyle hesaplanacaktır :
Mirasın paydası eşe verilecek 1/4 pay 4 çocuk bulunmakla = 4 x 4 =
16 pay eder.Mirasın kesiri 16/16 olur.
Miras bırakanın eşi 4/16 pay alır.
Geriye 16 – 4 = 12 pay kalır. Bu pay 4 çocuğa dağıtılır :
12 : 4 = 3/16 her çocuğa verilir.
Altsoyun saklı payı miras payının yarısı kadar olduğundan = 3 : 2 =
1,5 asal sayıdır.Türk hukukuna göre küsuratlı pay mirasçılık belgesinde
olmaz.
Bu nedenle asal sayı olmayan küsuratsız payda ve payları bulmamız
gerekir :
16 olan paydayı mirasçılıktan çıkarılan A nın 3 çocuğunun sayısı ile
çarparız:
16 x 3 x 4 x 4 = 768 pay bulunur.
Bu kesir denemelerle bulunur.Aşağıda yazılı hesabı yapmak için 4
kere pay hesabı yaptım
Kesirsiz bölünebilen kesiri 768/768 olarak buldum.
Mirasçılıktan çıkartılan kişi miras bırakandan önce ölmüş gibi onun
alt soyuna miras payı verileceğinden eşi bu kere mirasçı olmayacaktır.
768 : 4 = 192/768 pay miras bırakanın eşinin miras payıdır.
768 -- 192 = 576 pay altsoyun miras paylarının toplamıdır.
Bu paylar 4 çocuğa paylaştırılır :
576 : 4 = 144/768 pay her çocuğun payı olarak bulunur.
Mirasçılıktan çıkartılan kişi miras bırakanan önce ölmüş gibi onun
alt soyuna miras payı verileceğinden mirasçılıktan çıkartılanın sağ eşi bu
kere mirasçı olmayacaktır.
A nın 3 çocuğun verilecek saklı pay sayısı =
144 : 3 çocuk = 48: 2 = 24/768 pay mirasçılık çıkartılan çocuğun
her çocuğun saklı payı olarak bulunur.
Mirasçılıktan çıkartılan A nın çocuklarının saklı paylarından geriye =
24 x 3 = 72/768 pay kalır. Bu paylar ne olacaktır ?
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511/2 maddeye göre miras bırakanın yasal mirasçılarına ana kurallara
göre verilecektir.
72 : 4 = 18/768 miras bırakanın eşinin payına eklenir.
72 – 18 = 54 pay mirasçılıktan çıkartılmayan çocuklara verilecek payların toplamıdır.
54 : 3 çocuk = 18/768 pay mirasçılıktan çıkartılmayan her çocuğa
verilecek ek paylardır
Hesabın sağlamasını yapalım :
Miras bırakanın eşi

= 192 + 18 = 210/768

Mirasçılıktan çıkartılmayan her çocuğu

= 144 + 18 = 162/768

Mirasçılıktan çıkartılmayan her çocuğu

= 144 + 18 = 162/768

Mirasçılıktan çıkartılmayan her çocuğu

= 144 + 18 = 162/768

Mirasçılıktan çıkartılan çocuğun her çocuğu = 24 x 3 = +
Toplamları

72/768

= 768/768 pay eder.

Bu sonuç hesabın doğruluğunu gösterir.
Unutmayalım ki bütün bilimlerin anası matematikdir.Platon’un Atina’da bulunan Akademia’sının kapısında (Matematik bilmeyen bu kapıdan giremez) yazıyordu!
Yargıtay’ın Mirasçılık tan çıkarma ile ilgili bazı kararlarının özetleri
aşağıdadır:
Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 12.12.2007 gün ve 2007/15.355-17.423 sayılı kararında: (Mirasçılıktan çıkarılan kimsenin altsoyu saklı paylarını
isteyebilir.)
Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 08.11.2007 gün ve 2006/20447-2007/15311
sayılı kararında:
(Mirasçılıktan çıkarma ancak ölüme bağlı bir tasarrufla yapılabilir.)
Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 30.04.2007 gün ve 2007/5.238-7.109 sayılı
kararında: (Mirasçılıktan çıkarma davasında mirastan çıkarma nedeninin varlığı kanıtlama yükü mirastan çıkarılmadan yararlanan mirasçıya
aittir.)
Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 30.04.2007 gün ve 2007/4783-7111 sayılı
kararında: (Mirasçılıktan çıkarma nedenleri oluşmadığından vasiyet tasarrruf serbestisi oranında geçerli olduğundan tenkis hükümleri çerçevesinde değerlendirme yapılıp sonucuna göre karar verilmelidir.)
Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 27.07.2007 gün ve 2006/16817-2007/4927
sayılı kararında :
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(Davacının mirasçılıktan çıkarma nedeni kanıtlanmadığından saklı
payı oranında tenkise karar verilmelidir.)
Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 01.07.2007 gün ve 2007/5611-5664 sayılı
kararında : (Iskatınmuvazaalı olduğundan bahisle alacaklının açtığı veraset iptali davasında,borçlu mirasçının önce ıskatın iptali veya tenkis
davası açmadığının kanıtlanması da gerekir.)
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 09.04.1997 gün ve 1996/2-888-1997/306
sayılı kararında : (Iskatın iptali davası sonucu alınan iptal davası kararı,o
davada taraf olmayan mirasçıları bağlamaz. Dava sadece ıskat edilenin füruuna karşı açıldığından ıskat edilenin füruunun saklı payı ıskat edilene
geçer.Kalan miras,miras bırakanın diger mirasçılarına geçer.)
II – Mirasçı Atanmasında Mirasçılık Belgesi Düzenlenmesi :
Türk Medeni Kanun’un 516. maddesinde :
(Miras bırakan,mirasının tamamını veya belli bir oranı için bir veya
birden çok kişiyi mirasçı atayabilir.
./. 3 Özelliği Olan Mirasçılık Belgeleri - Sayfa : 3
Bir kişinin,mirasının tamamını veya belli bir oranını almasını içeren
bir tasarruf mirasçı atanması sayılır.) kuralı,
517.nci maddesinde :
(Miras bırakan bir kimseye onu mirasçı atamaksızın belli bir mal bırakma yoluyla kazandırmada bulunabilir.
Belli mal bırakma, ölüme bağlı bir tasarrufla bir kimseye terekedeki
bir malın mülkiyetinin veya terekenin tamamı ya da bir kısmı üzerinde
intifa hakkının kazandırılmasına yönelik olabileceği gibi;bir kimse lehine
tereke değeri üzerinden bir edimin yerine getirilmesinin,bir iradın bağlanmasının ve ya bir kimsenin bir borçtan kurtarılmasının,mirasçılar veya
belli mal bırakılanlara yükletilmesi suretiyle de olabilir.
Bırakılan belli mal terekede bulunmadığı tadirde,tasarruftan aksi anlaşılmadıkça,ölüme bağlı tasarrufu yerine getirmekle yükümlü olanlar
borçtan kurtulur.) kuralı yer almaktadır.
Mirasçı atanması halinde,atanan mirasçı terekenin külli halefi olacağından atanan mirasçı için Mahkemeler atanmış mirasçılık belgesi düzenlenmektedirler.
517/2 maddede belli mal bırakma çeşitleri sayılmaktadır.
Yeni Medeni Kanun’un 598. maddesinde :
(Başvurusu üzerine yasal mirasçı oldukları belirlenenlere,sulh
mahkemesince miras çılık sıfatlarını gösteren bir belge verilir.
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Mirasçı atamaya veya vasiyete ilişkin ölüme bağlı tasarrufa mirasçılar
veya başka başka vasiyet alacaklıları tarafından kendilerine bildirilmesinden başlayarak bir ay içinde itiraz edilmedikçe lehine tasarrufta bulunulan kimseye sulh mahkemesince atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı
olduğunu gösteren bir belge verilir.
Mirasçılık belgesinin geçersizliği her zaman ileri sürülebilir.
Ölüme bağlı tasarrufun iptaline ilişkin dava hakkı saklıdır.) denmiştir.
Miras bırakan A yı mirasının 3/4 ü için mirasçı atamış ise mirasının
3/4 ü A ya ve 1/4 ü diger mirasçılarına verilecektir.Diger mirasçılara verilecek paylar genel kurallara göre hesaplanacaktır.
Bu takdirde kararda ( …tarih ve …sayılı vasiyetname gereğince miras bırakan dava cı A’yı mirasçı olarak atamış olmakla,davacı A’nın
miras bırakan B’‘nin külli halefi ve mirasçısı olduğuna veya (A’nın,miras bırakan B’nin mirasının 3/4 üne mirasçı olduğuna) denmesi )
gereklidir
Bu gibi mirasçılık belgesinde ayrıca diger mirasçıların paylarının hesaplanarak verilmesi gereklidir.
Ancak,bu belgenin düzenlenebilmesi için vasiyetnamenin kesinleşmiş olması zorun ludur.
Yargıtay 7. Hukuk Dairesi 23.01.2013 gün ve 2012/7547-2013/371 sayılı kararında :
(Davacı Türk Eğitim Vakfının talebinin kendisini mirasçı olarak atayan
M.Y.’a annesi S.T.’den intikal edecek malların intikalinde kullanılmak
üzere miras bırakan S.T.hakkında mirasçılık belgesi verilmesine ilişkindir.
Davacı tarafı mirasçı olarak atayan M.T.nin miras bırakanı S.Y.ın ölümü anında sağ olması nedeniyle irasçı olduğu dikkate alındığında davacının bu şekilde düzenlenmiş bir mirasçılık belgesi istemekte hukuki yararı
bulunduğu kuşkusuzdur.
Hal böyle olunca miras bırakan S.T.nin ölüm tarihine göre mirasçılarının belirlenerek mirasçılık belgesi verilmesi gerekirken bu olgu göz ardı
edilerek davacının hukuki yararının bulunmadığı gerekçesi ile hüküm
kurulması isabetsiz ...hükmün BOZULMASINA karar verildi) denmiştir.
III – Mirasın Reddinde Mirasçılık Belgesi Düzenlenmesi :
Türk Medeni Kanun’da 605 - 618. maddeleri mirasın reddini düzenlenmiştir.
575. maddesinde : (Miras miras bırakanın ölümüyle açılır.)
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605. maddesinde
(Yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebilirler.)
(Ölümü tarihinde miras bırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise,miras reddedilmiş sayılır.)
606. maddesinde :
(Miras üç ay içinde reddolunabilir.)
Bu süre yasal mirasçılar için mirasçı olduklarını daha sonra öğendikleri ispat edilmedikçe,miras bırakanın ölümünü öğrendikleri,vasiyetname ile atanmış mirasçılar için miras bırakanın tasarrufunun kendilerine
resmen bildirildiği tarihten işlemeye başlar.)
607. maddesinde :
(Koruma önlemi olarak terekenin yazımı halinde mirası ret süresi yasal ve atanmış mirasçılar için yazım işleminin sona erdiğinin Sulh Hakimi
trafından kendilerine bildirilmesi ile başlar.)
608. maddesinde :
(Mirası reddetmeden ölen mirasçının ret hakkı kendi mirasçılarına geçer.)
Bu mirasçı için ret süresi,kendilerinin miras bırakanına mirasın geçtiğini öğrendikleri tarihten başlar. Ancak bu süre,kendilerinin miras bırakanından geçen mirasın reddi için mirasçıya tanınansüre dolmaksızın
sona ermez.)
(Ret sonucunda miras daha önce mirasçı olmayanlara geçerse;bunlar
için red süresi önceki mirasçılar tarafından mirasın reddedildiğini öğrendikleri tarihten işlemeye başlar.)
609. maddesinde :
(Mirasın reddi.mirasçılar tarafından sulh mahkemesine sözlü veya yazılı beyanla yapılır.)
(Reddin kayıtsız ve şartsız olması gerekir.)
(Sulh Hakimi sözlü veya yazılı beyanını bir tutanakla tespit eder.)
(Süresi içinde yapılmış olan ret beyanı,mirasın açıldığı yerin sulh mahkemesince özel kütüğüne yazılır ve reddeden mirasçı isterse kendisine
reddi gösteren bir belge verilir.)
(Tutanağın ve kütüğün nasıl tutulacağı tüzükle düzenlenir.)
610.ncu maddesinde :
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(Yasal süresi içinde mirası reddetmeyen mirasçı mirası kayıtsız kazanmış olur.)
(Ret süresi sona ermeden mirasçı olarak tereke işlemlerine karışan,terekenin olağan yönetimi niteliğinde olmayan veya miras bırakanın işlerinin yürütülmesi için gerekli olanın dışında işler yapanya da tereke
mallarını gizleyen veya kendisine maleden mirasçı mirası reddedemez.)
(Zaman aşımı veya hak düşümü sürelerinin dolmasına engel olmak
için dava açılması ve cebri icra takibi yapılması,ret hakkını ortadan kaldırmaz.)
611. maddesinde :
(Yasal mirasçılardan biri mirası reddederse,onun payı,mirasın açıldığı
zaman kendisi sağ değilmiş gibi,hak sahiplerine geçer.)
(Mirası reddeden atanmış mirasçının payı,miras payı miras bırakanın
ölüme bağlı tasarrufundan arzusunun başka türlü olduğu anlaşılmadıkça,miras bırakanın en yakın mirasçısına kalır.)
612. maddesinde :
(En yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından reddolunan miras sulh
mahkemesince iflas hükümlerine göre tasfiye edilir.)
(Tasfiye sonunda arta kalan değerler mirası reddetmemiş gibi,hak sahiplerine verilir.)
613. maddesinde :
(Altsoyun tamamının mirası reddetmesi halinde,bunların payı sağ eşe
geçer.)
614. maddesinde :
(Mirasçılar,mirası redderken,kendilerinden sonra gelen mirasçılardan
mirası kabul edip etmeyeceklerinin sorulmasını tasfiyeden önce isteyebilirler.)
(Bu takdirde ret,sulh hakimi tarafından daha sonra gelen mirasçılara
bildirilir.Bunlar biray içinde mirası kabul etmezlerse reddetmiş sayılırlar.)
(Bunun üzerine miras,iflas hükümlerine göre tasfiye edilir ve tasfiye
sonunda arta kalandeğerler,önce gelen miasçılara verilir.)
615. maddesinde :
(Önemli sebeplerin varlığı halinde sulh hakimi,yasal ve atanmış mirasçılara tanınmış olan ret süresini uzatabilir ve yeni bir süre tanıyabilir.)
616. maddesinde :
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(Vasiyet alacaklısının vasiyeti reddetmesi halinde,miras bırakanın arzusunun başka türlü olduğu tasarruftan anlaşılmadıkça,bu redden vasiyet yükümlüsü yararlanır.)
617. maddesinde :
(Malvarlığı borcuna yetmeyen mirasçı,alacaklılarına zarar vermek
amacıyla mirası redde derse,alacaklıları veya iflas idaresi,kendilerine
yeterli bir güvence verilmediği takdirde,ret tarihinden başlayarak altı ay
içinde reddin iptali hakkında dava açabilirler.)
(Redden iptaline karar verilirse,miras resmen tasfiye edilir.)
(Bu suretle tasfiye edilen mirastan reddeden mirasçının payına bir şey
düşerse bundan, önce itiraz eden alacaklıların alacakları ödenir.Arta kalan değerler ise,ret geçerli olsa idi bundan yararlanacak olan mirnasçılara
verilir)
618. maddesinde :
(Ödemeden aciz bir miras bırakanın mirasını reddeden mirasçılar,onun alacaklılarına karşı,ölümünden önceki beş yıl içinde ondan almış oldukları ve miras paylaşımında geri vermekle yükümlü oldukları değer
ölçüsünde sorumlu olurlar.)
(Olağan eğitim ve öğretim giderleri ile,adet üzere verilen çehiz,bu sorumluluğun dışındadır.)
(İyi niyetli mirasçılar,ancak geri verme zamanındaki zenginleşmeleri
ölçüsünde sorumlu olurlar.) denmiştir.
Mirasın reddi muhtelif nedenlerle yapılmaktadır.Uygulamada görüldüğü gibi miras bırakanı ile aralarında husumet olan bazı mirasçılar mirası reddettikleri gibi,miras bıkanın büyük miktarlarda borçlarının olması
halinde bu borçlardan sorumlu olmamak için miraslar reddedilmektedir.
Mirası reddedenler süresi içinde reddin tescili için dava açacaklardır.
Red sonunda mirası reddedenlerin mirasçılarının da yine süresi içinde
reddin tescili davasını açmaları gerekir.
Mirasın reddi halinde mirasçılık belgesinde miras payları reddedenler
ölmüş kabul edilerek mirasçılık belgesi düzenlenecektir.
Ancak, bu belgenin düzenlenebilmesi için reddin kesinleşmiş olması gereklidir.
IV – Medeni Kanun’dan Önce Ölenlerin Miras Payları Nasıl Hesaplanır ?:
Türk Medeni Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakındaki Kanun’un 1. v 2.nci maddeleri hangi zamanda gerçekleşen olaya hangi kanunun uygulanacağını düzenlemiştir.
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Madde: 1 : Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarihten önceki
olayların hukukisonuçlarına,bu olaylar hangi kanun yürürlükte iken gerçekleşmişse kural olarak o kanun hükümleri uygulanır.
Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan
işlemlerin hukuken bağlayıcı olup olmadıkları ve sonuçları,bu tarihten
sonra dahi,yapıldıkları sırada yürürlükte bulunan kanunlara göre belirlenir.
Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarihten sonra gerçekleşen
olaylara,kanunda öngörülmüş ayrık durumlar saklı kalmak kaydıyla,Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.
Madde : 2 : Türk Medeni Kanunu’nun kamu düzeni ve genel ahlakı sağlamaya yönelik kuralları,haklarında ayrık bir hüküm bulunmayan bütün
olaylara uygulanır. Bu bakımdan eski hukukun Türk Medeni Kanunu’na
göre kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı olan kurallar, bu kanun yürürlüğe girdikten sonra hiç bir suretle uygulanmaz.
İlk Medeni Kanun ile ilgili olarak kabul edilen Kanunu Medeni’nin Sureti Mer’iyet Ve Şekli Tatbiki Hakkındaki Kanun’nda da benzer kurallar
bulunmakta idi.
İlk Medeni Kanunun yürürlük günü 04.10.1926 günüdür.Miras bırakan bu kanunun yürürlük gününden önce ölmüş ise,miras paylarının hesaplanması arazi sayılan mallarda ve mülk sayılanmallarda hesaplama
ayrı ayrı yapılır.
Arazi sayılan mallarda 17.Muharrem. 1284 Hicri = 21.05.1867 Salı
günü yürürlüğe giren ilk Tevsii İntikal Kanuna göre ve 21.02.1328 Hicri
= 06.03.1913 Salı günü yürürlüğe giren Tevsii İntikal Kanuna göre hesaplar yapılır.
Mülk sayılan mallarda (Kur’anın Nisa Suresinde yer alan mirasta pay
verme kuralları) olan Feraiz Kurallarına göre ve Medeni Kanunun yürürlük gününden sonraki ölümlerde Medeni Kanun kurallarına göre hesap
yapılır.
Osmanlı maliki olduğu arazii emiriyeyi ehil kumandanlar yararlanmak
üzere verdiği bu arazi karşılığında,istediğinde arazinin genişliğine göre sayısı ve nitelikleri belirlenen atlı savaşçıları devletin emrine verirdi.Bu askere Sipahi dendi.Rus tarihçi Anna Tretinova (Karayazıcı Deli Hasan İsyanı)
isimli eserinde Osmanlının Askeri Feodalite düzeni kurduğunu yazdı.
Bizim sayın tarihçilerimiz bunu söylemediler! 1850 lerde batı ile olan temaslar sonucu taşınmaz mallarda kişisel mülkiyetin kabulü üzerine mirasta bütün mallarda uygulanan Feraiz kurallarının eşitlikçi olmadığını
düşündüler.Feraizde koca öldüğünde karısı 1/8 pay,karı öldüğünde kocası 1/4 pay,ana babanın ölümünde erkek çocuklar 2 pay,kız çocuklar
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1 pay alır.Kardeşin alt soy bırakmadan ölümünde ana bir kardeşler pay
alır. Baba bir kardeşler pay almaz ve bunun gibi kuralların arazi sayılan
mallarda uygulanmamasına karar verdiler.Arka arkaya iki Tevsii İntikal
(mülkiyet geçişinin genişlemesi) Kanunu yürürlüğe kondu.Bu yeni kanunlar bu günün Medeni kanunlarının pay sistemine benziyordu.
Her iki kanuna göre ölen eşten sağ eşine 1/4 pay,çocuklarına cinsiyet farkı olmadan eşit pay veriliyordu. Zümre sistemi kabul edilmişti. İlk
Tevsii İntikal Kanunu 7.nci zümreden kişilere mirasta pay verilmesini
sağlıyordu. İkincisinde zümreler 3 e indirildi.
Sayın Hocam 2. Hukuk Dairesi Başkanlarından Ali Himet Berki’nin
Miras Ve Tatbikat adlı 1942 basımı eserinin 17,18.sayfalarında arazi ve
mülk malların neler olduğu yazılıdır.
Arazi mülk mallar dışında kalan mallardır.
Mülk mallar şunlardır :
1) Taşınır mallar,
2) Arazii memluke, Arazii memluke kavramına giren taşınmazlar şunlardır :
Miktarı ne olursa olsun kasaba ve köylerin içinde bulunan arsalar ile
kenarında olup,temime- i sükna (evden yararlanmak için bitişiğinde bulunan yerler) nihayet yarım dönüm miktarı yerlerdir.
Ancak bir yerin mücerret kasaba ve köy içinde bulunması mülk olması
için yetersi neden olmayıp,gerçekte bu yerlerin mevad araziden olup da
köy ve kasabanın teşkilinde mülk olmak üzere ihya edilmiş olmak veyahut halka temlik edilmiş olması gerekir.
Kadim köy ve kasaba içinde bulunup ta mülk olmak üzere tasarruf
edilegelen arsalar mülk sayılır.
2) Arazii emiriyeden ayrılarak mülk olmak üzere tasarruf edilegelen
arsalar mülk sayılır.
3) Arazii öşrüyye,(kiraya verilen arazi)
4) Arazii haraciyye,.(haraç alınan arazi,müslüman olmayan kişilerin
araziiden haraç adı altında ağır vergi alınırdı.Bu haraçtan kurtulmak için
Müsmüman olan topluluklar oldu.Onları incitmemek için isimlerini yazmıyorum.(Büyük Bir İmparatorluğun Doğuş Osmanlar – Prof.Dr.Werner)
Bu mallar feraiz kurallarına göre mirasta mirasçılara intikal ettirilirdi.
Sayın Hocam Ali Himet Berki’nin Miras Ve Tatbikat adlı 1942 basımı
eserinde feraiz kuralları ile Tevsii İntikal Kanunlarının metinleri yer almıştır.
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Sayın Hocam Esat Şener’in 1988 basımı Eski ve Yeni Muras Hukuku
Şerh isimli eserinin 110 ncu sayfasında yer alan açıklamalara göre :
Arazii metruke = halkın yararına tahsis edilen yerler olup,genel yarara
tahsis olunan yollar,özel yarara tahsis edilen mer’a gibi yerlerdir.(Metruk
= terk edilmiş)
Arazii Mevad = Kimsenin tasarrufunda ve mülkiyetinde olmayıp arazinin yararlanmasınatahsis edilmediği halde,yüksek sesli kimsenin sesi işitilmeyecek derecede köy ve kasabalar gibi onarılmış yerlerden uzak,yani
tahminen yarım saat mesafe uzaklığı olan taşlık, pırnallık, kıraç yerlere
denir.
Arazii Mevkufe = Vakfolunmuş arazidir.
Arazii Emiriye = Kuru mülkiyeti Hazine’ye (beytülmale) ait olup,devlet
tarafından kişilere dağıtılan yerlerdir.Tarla,çayır,kışlak,koru ve benzeri
yerleri içine alır.
İlk Medeni Kanun ile bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren Feraiz kurallarının uygulamasına son verildi.Ancak Her iki Medeni Kanun’un
uygulama şeklini gösteren kanunlarına aşağıda yer alan kurallar kondu.
03.12.2001 gün ve 4.722 sayılı ve 08.12.2001 günü yürürlüğe giren
(Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun) un 1.nci maddesine göre :
(Türk Medeni Kununu’nun yürürlüğe girdiği tarihten önceki olayların
hukuki sonuçlarına bu olaylar hangi kanun yürürlükte iken gerçekleşmişse kural olarak o kanun uygulanır.
Türk Medeni Kanun’unun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan
işlemlerin hukuken bağlayıcı olup olmadıkları ve sonuçları,bu tarihten
sonra dahi,yapıldıkları sırada yürürlükte bulunan kanunlara göre belirlenir.
Türk Medeni Kanun’unun yürürlüğe girdiği tarihten sonra gerçekleşen
olaylara, Kanunda öngörülmüş ayrık durumlar saklı kalmak kaydıyla,Türk Medeni Kanun’u hükümleri uygulanır.)
Ayni Kanun’un 2.nci maddesine göre :
(Türk Medeni Kanunu’nun kamu düzeni ve genel ahlakı sağlamaya yönelik kuralları,haklarında ayrık bir hüküm bulunmayan bütün olaylara
uygulanır.Bu bakımından eski hukukun Türk Medeni Kanunu’na göre
kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı olan kuralları,bu Kanun’un yürürlüğe
girdikten sonra hiçbir suretle uygulanmaz.) kurallarını içermektedir.
Bu kanun’un 17.ci maddesine göre : (Mirasçılık ve mirasın geçişi,miras bırakanın ölümü tarihinde yürürlükte olan hükümlere göre belirlenir)
Bu kuralların gözden uzak tutulmaması gerekir.
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Yoğun olmamakla birlikte zaman zaman Medeni Kanun’dan önceki
ölümlerle ilgili davalar açılmaktadır.Bu davalar daha çok kadastronun
geç girdiği yerlerde açıldığı gibi,evvelce açılmış davalarda verilen kararların iptali davaları da görülmektedir.
Bu gibi davalarda bilirkişinin,Hakimin arazide ve mülkte ayrı ayrı pay
tablosu düzenlemesi gerekmektedir.
Feraiz kuralları müslüman kişilerin muraslarında uygulanması gereken kurallardır.Müslüman olmayan kişilerin miraslarında nasıl hareket
edilmesi gerektiğine gelinci :
Türk Tarih Kurumu 1999 yılında Doç.Dr.Gülnihal Bozkurt’un (Gayrımüslim Osmanlı Vatandaşlarının Hukuki Durumu 1839-1914) adlı bir
eser yayınladı.Bu eserde anlatıldığına göre Osmanlı’da vatandaşlık hak ve
görevlerine sahip (müslümanlar) ile siyasal hakları farklı olan mülsüman
olmayan (zimmi) ler vardı.Zimmilerin hukuki durumları 1839,1856 Fermanları ile kabul edilen uygulama sonunda Rum,Protestan Ermeni Gregoryen,Katolik Ermeni, Latin, Yahudi, Bulgar Nizamnameleri yürürlüğe
kondu.
Bu eserde adı geçen nizamname metinleri bulunmamaktadır.
Bu eserde zimmilerin miras paylarının nasıl hesaplandığı belirtilmemiştir.Böyle nizamnameler düzenlendiğine göre,miras paylarının nasıl
hesaplanacağının bu belgelerde yer almış olabileceğini düşünüyorum.Eğer
bu nizamnamelerde böyle kurallar yoksa ne olacaktır ? Ülkemizsde halen hristiyan kökenli Rum, Ermeni ve Yahudi vatandaşlarımı yaşıyorlar.
Bu konu hakkında Patrikliklerinden ve Ya hudilerin Hahambaşlığından
sorulabileceğini düşünüyorum İlk Medeni Kanun’dan önce ölen zimmilerin miras paylarının belirlenmesinde Başbakanlıktan bu nizammanelerin
örneklerinin getirilmesi ve bu günün Türkçesine çevrilmesi sağlanarak
miras paylarının belirlenmesinn mümkün olabileceği kanısındayım .
2. Hukuk Dairesi Onursal Başkanı Sayın Ali İhsan Özuğur’un 2009
basımı Miras Huhuku isimli eserinde Feraiz Kurulları ayrıntıları ile anlatılmıştır.Sözünü ettiğim iki eserde Feraiz Kurallarının sayısının 40 olduğu
yer almıştır.Özuğur’un eserinin 840.ncı sayfasında yer alan Yargıtay 2.nci
Hukuk Dairesinin 14.03.1995 gün ve 1995/1597 – 2791 sayılı kararında Medeni Kanun’dan önce ölen bir Hristiyan kişinin miras paylarının
hesaplanmasında Feraiz kurallarının uygulanamayacağı yazılıdır. Ancak
bu kararda hangi kuralların uygulanacağı yazılmamıştır! Halen Medeni
Kanun’dan önce ölenlerin mirasçılık belgelerinin düzenlenmesi amacı ile
davalar açılmaktadır.
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V – Yabancı Uyruklu Kişilerin Mirasçı Olduğu Mirasçılık Belgelerinin Düzenlenmesi :
22.12.1934 gün ve 2.644 sayılı Tapu Kanunu’nun ilgili kuralları şöyledir:
Madde 35- (Yeniden Düzenlenmesi:: 29/12/2005-5444/1 md.)
Yabancı uyruklu gerçek kişiler, karşılıklı olmak ve kanunî sınırlamalara uyulmak kaydıyla, Türkiye’de işyeri veya mesken olarak kullanmak
üzere, uygulama imar planı veya mevzii imar planı içinde bu amaçlarla
ayrılıp tescil edilen taşınmazları edinebilirler. Sınırlı aynî hak tesis edilmesinde de aynı koşullar aranır. Yabancı uyruklu bir gerçek kişinin ülke
genelinde edinebileceği taşınmazlar ile bağımsız ve sürekli nitelikte sınırlı
aynî hakların toplam yüzölçümü iki buçuk hektarı geçemez. (İptal dördüncü cümle: Anayasa Mahkemesi’nin 11/4/2007 tarihli ve E.: 2006/35,
K.: 2007/48 sayılı Kararı ile.)
Yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel
kişiliğe sahip ticaret şirketleri, ancak özel kanun hükümleri çerçevesinde
taşınmaz mülkiyeti ve taşınmazlar üzerinde sınırlı aynî hak edinebilirler.
Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin
kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri lehine Türkiye’de taşınmaz rehni tesisinde birinci ve ikinci fıkralarda yer alan kayıt
ve sınırlamalar aranmaz.
Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin
kanunlarına göre ku rulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri dışındakiler Türkiye’de taşınmaz edinemez ve lehlerine sınırlı aynî hak tesis edilemez.
Türkiye Cumhuriyeti ile arasında karşılıklılık olan devlet vatandaşlarının kanunî miras yoluyla intikal eden taşınmazları için birinci fıkrada
belirtilen kayıt ve sınırlamalar uygulanmaz. Ölüme bağlı tasarruflarda
yukarıdaki fıkralarda belirtilen kayıt ve sınırlamalar uygulanır. Türkiye
Cumhuriyeti ile arasında karşılıklılık olmayan devlet vatandaşlarının kanunî miras yoluyla edindikleri taşınmaz ve sınırlı aynî hakların intikal
işlemleri yapılarak tasfiye edilir.
Karşılıklılığın tespitinde hukukî ve fiilî durum esas alınır. Bu ilkenin
kişilere toprak mülki yeti hakkının tanınmadığı, ülke uyruklarına uygulanmasında, yabancı devletin taşınmaz ediniminde kendi vatandaşlarına
tanıdığı hakların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına da tanınması esastır.
(Değişik yedinci fıkra: 3/7/2008-5782/1 md.) Yabancı uyruklu gerçek
kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan
tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin; sulama, enerji, tarım, maden, sit,
inanç ve kültürel özellikleri nedeniyle korunması gereken alanlar, özel
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koruma alanları ile flora ve fauna özelliği nedeniyle korunması gereken
hassas alanlarda ve stratejik yerlerde kamu yararı ve ülke güvenliği bakımından taşınmaz ve sınırlı aynî hak edinemeyecekleri alanları, ilgili kamu
kurum ve kuruluşlarının tescile esas koordinatlı harita ve planları içeren
teklifi üzerine belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Yabancı uyruklu
gerçek kişiler merkez ilçe ve ilçeler bazında, uygulama imar planı ve mevzi imar plan sınırları içerisinde kalan toplam alanların yüzölçümünün
yüzde onuna kadar kısmında taşınmaz ile bağımsız ve sürekli nitelikte
sınırlı aynî hak edinebilirler. Bakanlar Kurulu, merkez
ilçe ve ilçelerin altyapı, ekonomi, enerji, çevre, kültür, tarım ve güvenlik açısından önemlerini dikkate alarak, bu orandan fazla olmamak
kaydıyla farklı oran belirlemeye yetkilidir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanlık bünyesinde, ilgili idare temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından, bu madde uyarınca Bakanlar Kuruluna
verilen yetkiler dâhilinde çalışmalar yapılmak suretiyle
kamu kurum ve kuruluşlarının bu kapsamdaki teklifleri incelenip değerlendirilerek Bakanlar Kuruluna sunulur. Valiliklerce, merkez ilçe ve
ilçelerin uygulama imar planı ve mevzi imar plan sınırları içerisinde kalan
toplam alanların yüzölçümünde meydana gelen değişiklikler takip eden
yılın Ocak ayı sonuna kadar komisyona bildirilir.
(Değişik sekizinci fıkra: 3/7/2008-5782/1 md.) Askerî yasak bölgeler,
askerî güvenlik bölgeleri ile stratejik bölgelere ve değişiklik kararlarına
ait harita ve koordinat değerleri Millî Savunma Bakanlığınca, özel güvenlik bölgeleri ve değişiklik kararlarına ait harita ve koordinat değerleri ise
İçişleri Bakanlığınca geciktirilmeksizin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanlığa verilir.
Yukarıdaki fıkralarda belirtilen bölgeler içerisinde kalması nedeniyle kamulaştırılması gere ken ya da tapu sicilinde şerh verilmesine gerek
duyulan parsellere ilişkin bildirimler ilgili idarelerince tapu sicil müdürlüklerine yapılır.
Bu madde hükümlerine aykırı edinilen veya kanunî zorunluluk dışında edinim amacına aykırı kullanıldığı tespit edilen taşınmazlar ile sınırlı
aynî haklar, Maliye Bakanlığınca verilecek süre içerisinde maliki tarafından tasfiye edilmediği takdirde tasfiye edilerek bedele çevrilir ve bedeli
hak sahibine ödenir.
Madde 36 – (Mülga: 3/7/2003-4915/38 md.; Yeniden Düzenleme:
3/7/2008-5782/2 md.)
Yabancı yatırımcıların Türkiye’de kurdukları veya iştirak ettikleri tüzel
kişiliğe sahip şirketler, ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet konularını yürütmek üzere taşınmaz mülkiyeti veya sınırlı ayni hak edinebilir ve
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kullanabilirler. Bu şekilde edinilen taşınmazların Türkiye’de kurulu bulunan bir başka yabancı sermayeli şirkete devrinde ve taşınmaz maliki yerli
sermayeli bir şirketin hisse devri yoluyla yabancı sermayeli hale gelmesi
durumunda da aynı esas geçerlidir. Türkiye’de kurulu yabancı sermayel
şirketlerin tasfiyesi halinde şirketin sahip olduğu taşınmazın şirket ortağı
yabancı gerçek kişiler veya yurt dışında kurulu yabancı ticaret şirketleri
tarafından edinilmek istenmesi halinde 35 inci madde hükümleri uygulanır.
18/12/1981 tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik
Bölgeleri Kanunu hü kümleri saklı kalmak kaydıyla bu şirketlerin, askeri
yasak bölgeler, güvenlik bölgeleri ve aynı Kanunun 28.nci maddesi çerçevesinde belirlenen stratejik bölgelerdeki taşınmaz edinimleri, Genel Kurmay Başkanlığının ya da yetkilendireceği komutanlıkların, özel güvenlik
bölgelerindeki taşınmaz edinimleri ise taşın mazın bulunduğu yerdeki valiliğin iznine tabidir. Valilik iznine tabi hususlar,ilgili idare temsilcilerinin
katılımıy la oluşan komisyonda, taşınmaz ediniminin, ülke güvenliği ve
faaliyet konusuna uygunluğu değerlendire lerek karara bağlanır.
Bu madde hükümlerine aykırı şekilde edinildiği veya kullanıldığı tespit
edilen taşınmazlar ve sınırlı aynî haklar, Maliye Bakanlığınca verilecek
süre içerisinde maliki tarafından tasfiye edilmediği takdirde tasfiye edilerek bedele çevrilir ve bedeli hak sahibine ödenir.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usuller, ilgili bakanlıkların görüşlerinin alınmasını müteakip Hazine Müsteşarlığı, İçişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ve Millî Savunma Ba kanlığı tarafından
çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
denmiştir.
Yabancı uyruklu kişilerin mirasçı olduğu olaylarda Türkiye’de bulunan taşınmazlardan miras yoluile pay sahibi olmaları söz konusu olduğunda bu yabancı uyruklu kişinin uyruğu olduğu ülke nin ülkesinde TC
uyruklu kişilere taşınmaz mal edinme hakkı verip vermediğinin tespiti
ile belirlenecek duruma göre mirasçılık belgesi verilmesi gerekmektedir.
Miras bırakanın ölüm günü itibariyle karşılıklığın bulunup bulunmadığı Adalet Bakanlığından sorularak belirlenecektir.
Taşınır mallar yönünden hiç bir kısıtlama bulunmamaktadır.
Verilecek kararda yabancı uyruklu kişinin uyruğu ile karşılıklığın (mütekabiliyetin) bulunup bulunmadığı mutlaka yazılması zorunludur.
Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 17.04.2003 gün ve 2003/3.840 – 2003/5.639
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sayılı kararında (Bulgar uyruklu miras bırakanın mirasçılığı belirlenirken.ölenin ölüm günü.vatandaşlığı,karşılıklılık ilkeleri ve kazanılmış
haklar dikkate alınarak hüküm kurulmalıdır.) denmiştir.İstanbul Barosu
Dergisi 2009 / 4 no.lu sayısı – Sayfa : 2.103) Bu karar örnek bir karardır.
Yabancı uyruklu kişinin uyruğunda bulunduğıu ülke ile Türkiye Cumhuriyeti arasında karşılıklılık bulunsa bile bu açıklama kararda yer almalıdır.
2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Hakkındaki
Kanun ile 442 KöyKanunu ve 2.644 Sayılı Tapu Kanunu’nun 36.ncı maddesinde yabancı uyrukluların taşınmaz mal edinmleri hakkında kısıtlamalar getirmiştir.
Bu nedenle 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Hakkındaki Kanun ve 442 sayılı Köy Kanunu ve 2.644 Sayılı
Tapu Kanunu’nun 36.ncı maddesindeki kısıtlamalar dikkate alınmak
suretiyle mirasçılığın tespiti edileceğinden : Kararlarda bu yasal kısıtlamaların gösterilmesini zorunludur.
Karşılıklığın bulunup bulunmadığı açışından her zaman uygulamada
değişiliklerin olmasını mümkün görmekteyim. Bu nedenle araştırmanın
yapılması zorunludur.
Yargıtay 2.nci Hukuk Dairesinin Onursal Başkanı Sayın Ali İhsan Özyiğit’in 2009 yılı basımı Miras Hukuku isimli eserinin 25-27.nci sayfalarında yer alan açaklamalara göre :
Suriye TC.uyruklulara ülkesinde taşınmaz mal edinme hakkı vermediğinden karşılıklılık bulunmamaktadır.
28.05.1927 gün ve 1.062 sayılı yasaya dayanılarak çıkartılan
01.10.1966 gün ve 6/7104 sayılı ve 25.09.1967 gün ve 6/8890 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan yönetmelikler halen yürürlüktedir. Bakanlar Kurulu’nun 01.10.1966 gün ve 6/7.104 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konan yönetmeliğin 1.nci maddesine göre
(Suriye uyruklu bütün özel ve tüzel kişilerin Türkiye’de bulunan taşınır
ve taşınmaz (zati ve ev eşyaları hariç) malları ile hak ve menfaatlarıne
28.05.1927 gün ve 1.062 sayılı kanun hüküklerine müsteniden el konmuştur.) hümkmü bulunmaktadır.
Suriye uyruklularla ilgili olarak önemli bir konu da şudur : Suriye
uyruklu kişilerin maliki olduğu taşınmaz mallarla ilgili olarak ortaklığın
giderilmesi davası açılması halinde davanın Hazine’ye ihbarı gerekmektedir.Satış bedelinden bu kişilerin payına düşen paraya Hazine tarafından
el konmaktadır.

96

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 89 • Sayı: 4 • Yıl: 2015

Hazine bu kişilerin mallarının tasarrruf ve idaresine yasal temsilci olarak (kayyım) hareket etmek zorundadır.Suriye uyruklu kişilerin malları
üzerine ipotek konamamakta ve mallarını satmamaktadırlar.
Suriye uyruklu kişilerin taşınır malları hakkında kısıtlama bulunmamaktadır.
Taşınmaz mal kazanımı konusunda Türkiye ile aralarında karşılıklık bulunan ülkeler:
Almanya, ABD, Arjantin, Belçika, Benin, Brezilya, Burkina Faso, Burindi, Çad, Dominik Cumhuriyeti, Estonya, Fildişi Sahili, Finlandiya,
Fransa, Gabon, Gambiya, Gine-Bissau, Güney Afrika Cumhuriyeti, Gürcüstan, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya,
Jamaika, Kenya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kolombiya, Lübnan,
Lüksemburg, Mali, Moldova, Monako, Namibya, Norveç, Nijerya, Portekiz, Peru, Senegal, Sırbistan, Kanada, Avuzsturya, Karadağ, Slovakya, Surinam, Ukrayna, Uruguay, Yeşilburun Adaları,
Taşınmaz mal kazanımı konusunda Türkiye ile aralarında karşılıklık olmayan ülkeler:
Afganistan,Birleşik Arap Emirlikleri,Bangaldeş,Belarus,Çek Cumuhuriyeti,Dominika, Etyopya,Eritre,Gana,Haiti,Irak,Kamboçya,Katar,Kongo
Demokratik Cumhuriyeti,Kuzey Kore,Kuveyt,Küba,Laos,Libya,Maldivler,Myanmar,Nijerya,Oman,Sierra Leone,Slovenya,Somali,Santa Lucia,Suudi Arabistan,Tacikistan,Tonga,Vietnam,Yemen.
İran Vatandaşlarının Durumu :
İran vatandaşları yönünden taşınır mallar yönünden mirasçı olabilecekler,taşınmaz mallar yönünden karşılıklık araştırılacaktır.
Diger Ülke Vatandaşlarının Durumu :
Diger ülkelerin vatandaşları yönünden taşınır mallar yönünden mirasçı olabilecekler,taşın
./. 11Özelliği Olan Mirasçılık Belgeleri - Sayfa : 11 maz mallar yönünden karşılıklık araştırılacaktır.
Vatansızların Durumu :
Milletlerarası hukuk esaslarına göre vatansızlar yabancı işlemine tabi
tutulurlar.Bunların bağlı oldukları bir devlet olmadığına göre,miras yolu
ile taşınır ve taşınmaz mal edenebileceklerdir.
Vatandaşlıktan Çıkarılanların Durumu :
Vatandaşlıktan çıkaarılanların vatandaşlığına girdikleri ülke ile Türkiye arasında karşılık lılık bulunup bulunmadığı araştırılacaktır.
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Mültecilerin Durumu :
Cenevre’de 28.07.1951 günü imzalanan Mültecilerin Hukuku Durumuna Dair Sözleşme’nin 7/2.maddesine göre,(Bütün mülteciler akit devletlerin ülkesinde üç sene ikametten sonra kanuni mütekabiliyet şartından muaf olurlar.)
Sözleşmenin 13.ncü maddesine göre : Akit devletler menkul ve gayrımenkul iktisabı ise, buna müteferri diger hakları menkul ve gayımenkul
mülkiteye ait kira ve diger mukaveleler bakımından her mülteciye mümkün olduğu kadar müsait ve her halde ayni şartlar içinde genel olarak
yabancılara bahşolunanlarından daha az müsait olmayan bir muamele
tatbik ederler esasına göre hareket edilecektir.
Anlaşılmaktadır ki,mülteci akit devlette ikamet etme koşulunu yerine
getirmişse,her hangi bir kısıtlama söz konusu olmayacaktır.Sayın Özuğur
bu konuda 2.Hukuk Dairesinin 21.02.2012 gün ve 2012/841-1852 sayılı
kararını örnek vermektedir.
VI – Yabancı Uyruklu Miras Bırakanların Mirasçılık Belgelerinin
Düzenlenmesi :
2.675 Sayılı Milletler Arası Özel Hukuk ve Yargılama Usulü Hakkında
Kanunu’nun 22.nci maddesine göre miras ölenin milli kanununa tabidir.
Türkiye’deki taşınmaz mallar yönünden Türk Hukuku uygulanır.
Bu nedenle yabancı uyruklu bir kişinin mirasçılık belgesinin istenmesi
halinde o kişinin Türkiye’de bulunan taşınmaz malları yönünden Türk
Medeni Kanun’una göre karar verilecektir.taşınır malları yönünden karar
verebilmek için o kişinin uyruğu olduğu ülkenin mirasta payların nasıl
düzenlemeceğini gösteren kanunlarının igili maddelerinin noterce yapılmış çevirilerinin dosyaya getirilmesi ve bu kurallara göre karar verilmesi
gerekir.
Her ülkenin Medeni Kanunlarında bu kurallar yer almamakta,bazı ülkelerin özel mirasta pay verme kanunları bulunmaktadır.
Bu kuralları içeren belgeleri davacı veya vekili verebileceği gibi,Adalet
Bakanlığı vasıtasıyla bu belgelerin getirilmesi mümkündür.
VII – Hakkında Ölüm Araştırması Yapıldığı Yazılı Kişilerin Durumu:
Bazı kişilerin nüfus kayıtlarında )hakkında ölüm araştırması yopılmaktadır) açıklaması bu lunduğu görülmektedir.Bu kişiler çoğunlukla
1800 lü yılların sonunda doğmuş,bazen yurt dışından göçmen olarak gelmiş kişilerdir.Akrabalarının,mirasçılarının gerçekte ölmüş olan bu gibi
kişilerin ölümlerini nüfus idarelerine bildirmemeleri,ölüm olaylarının İmrapatorluk zamanında,Cumhuriyet’in ilk yıllarında, hatta savaş yıllarında
olma sı,devletin olanaklarının kısıtlı oluşu gibi nedenlerle kütüklere yan-
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sımadığını düşünüyorum.İmrapatorluk zamanında düzenlenmeye başlayan nüfus kütüklerinin durumu tek kelime ile bir perişanlıktır.
1800 lü yıllarda doğmuş kişilerin bu gün için sağ olmaları insan yaşamının kısıtlı süresine göre,olası değildir.Bu gibi kişilerin mirasçı olarak
gösterilmeleri halinde mirasçılık belgelerin alacak kişi lere ek külfetler
getireceği açıktır.Gerçekte ölmüş olan kişilerin öldüğünü ispat için dava
açmaları ve karar almaları ağır bir yüktür.80 - 90 sene önce ölmüş olan
kişinin ispatı nasıl olacaktır ? Ölümü bilen tanık nasıl bulunacaktır ?
Yargıtay 8.nci Hukuk Dairesi 19.09.2014 gün ve 2013/135662014/16451 sayılı kararında 3490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun
31.ve devam eden maddelerinde kimlerin ölüm bildiriminde bulunabilecekleri,ölüm kaydının hangi hallerde nüfus kütüklerine işleneceği açıklandıktan sonra, 33. maddesinde ölmüş olduğu halde aile kütüklerinde
sağ görülenlere ait ölüm tutanaklarının,ölüm olayını gösterir belge ile başvurması halinde Nüfus Müdürlüklerince düzenlenerek gerekli işlemin yapılacağı her hangi bir belge ibraz edilmemesi durumunda ölüm beyanının
doğruluğunun Nüfus Müdürlüklerince araştırıldıktan sonra düzenlenecek
ölüm tutanağının mülki idare amirinin emri ile işleme konulacağı, bu kanuna dayanılarak çıkartılan yönhetmeliğin 69. maddesinin 3. bendinde
de ölüm olayını bilenlerin kimlikleri ile yerleşim yeri adreslerinin tespit
edileceği,bu belgelerin mülki idare amirliği aracılığı ile güvenlik makamlarına gönderilerek kişinin ölümünün araştırılmasının isteneceği.kütüklere ilgilinin ölüm arıştırmasının yapıldığı açıklamasında bulunulacağı,bu
araştırma sonuçlanana kadar kayıt üzerinde işlem yapılamayacağı,kişinin öldüğünün tespit edilmesi halinde ölüm olayının aile kütüğüne tescil
edileceği,hakkında arıştırma yapılan kişinin sağ olduğunun anlaşılması
halinde ise,yapılan açıklamanın silineceği, 4. bendinde de genel müdürlükçe MERNİS ve adres kayıt sisteminde yer alan bilgilerden yararlanılarak uzun süredir işlem görmeyen ve ölü olması muhtemel olup ta aile
kütüklerinde sağ görülenlerin arıştırılmasının,3. fıkrada belirtilen usule
göre Nüfus Müdürlüklerince yapılacağı yazılıdır.
Bütün bu maddeler birlikte değerlendirildiğinde nüfus kütüklerinde
kayıtlı bir kişinin ölüm kaydı kütüklere işlenmedikçe veya Asliye Hukuk
Mahkemesince verilmiş ve kesinleşmiş bir Mahkeme kararı ile kişinin
ölmüş olduğu belirlenmiş olmadıkça,mirasçılık belgesi vermekle görevli
Sulh Hukuk Mahkemesince kişinin sağ olduğunun kabulü gerekir.Nüfus
Müdürlüklerince ölüm araştırması yapılması ve buna ilişkin açıklama yazılarak kütükteki kaydın zkapatılmış olması bu olguyu değiştirmez.....
Somut olayda adları geçen kişiler hakkında Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 33.ncü ve Yönet meliğin 69.ncu maddelerine göre göre ölüm
araştırması yapıldığından kayıtların kapatıldığı anlaşılmakta ise de,bu
olgunun mirasçılık belgesi verilmesine engel olmadığı kuşkusuzdur.Bu
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halde hakkında ölüm araşırnması yapılan bir mirasçı hakkında ölü olup
olmadığı belirlenerek nüfus kaydına işletilmesi için davacıya verilecek kesin süre içinde gereğinin yapılmaması halinde yukarıda açıklanan yasal
mevzuat gere ğince dosya kapsamındaki bilgi ve belgelere göre karar verilmesi gerekirken,davanın kesin süreden reddi cihetine gidilmesi doğru
olmamıştır.....Bu nedenlerle kararın bozulmasına denmiştir.
Bu gibi olaylarda davacıya süre verilirken davacının gerekli işlemleri
Nüfus Müdürlüklerin de takib etmesi gerekeceği yolunda uyarıca bulunmasında yarar vardır. Davacı gerekli bilgileri Nüfus Müdürlüklerine temin
etmemesi halinde doğru sonuç elde edilemeyeceği açıktır.
VIII – Sağ Eşin Mirasçılığı

:

İlk Medeki Kanun’un 444.ncü maddesinde yer alan düzenleme
14.11.1990 gün ve 3678 sayılı Kanun’un 9.ncu maddesi ile değişiklik yapılmasından önceki şu şekilde idi :(Müteveffanın karı veya kocası,füruu
ile içtima ettikte muhayyerdir: Dilerse terekeden yarısının intifa hakkını,dilerse dörtte birinin mülkiyetini alır.
Müteveffanın babası,anası,bunların füruu ile içtima eden karı veya
koca mirastan dörtte birinin mülkiyeti ile birlikte yarısının intifa hakkına
ve büyük babaları,büyük anaları veya bunların furuları ile birlikte içtima
eden karı veya koca terekeden yarısının mülkiyeti ile beraber dörtte birinin intifa hakkına ve bunlar yoksa bütün mirnasın mülkiyetine sahip
olur.)
14.11.1990 gününden sonraki düzenleme 01.01.2002 günü yürürlüğe
giren Türk Medeni Kanunu ile değişti.Bu iki düzenleme yeniden basılan
Medeni Kanunlarda yer aldığından bu düzenlemeler burada anlatılmamıştır.
14.11.1990 gününden önceki ölümler az da olsa zaman zaman karşımıza çıkmaktadır.İntifa hakkının diger karşılığı kuru mülkiyettir.Bu hallerde hem intifa paylarının ve hem de kuru mülkiyet ve mülkiyet paylarının hesabı gerekmektedir.
IX – Maliye Hazinesinin Mirasçılığı :
İlk Medeni Kanun’un yürürlüğü giriş günü 04.10.1926 günüdür.İlk
Medeni Kanun ile birlikte yürürlüğe giren 864 sayılı Kanunu Medeninin
Sureti Meriyet Şekli Tatbiki Hakkında Kanun’un 1.ci maddesine göre:
(Kanunu Medeninin meri olmaya başladığı tarihten evvelki hadiselerin
hukuki hükümleri hangi kanun meri iken vaki olmuş ise,yine o kanuna
tabi olur.Binaenaleyh 4.Ekim.1926 tarihinden evvel vuku bulmuş olan
muamelelerin hukuken lazimül ifa olup olmamaları ve neticeleri mezkur
tarihten sonra dahi vukuları zamanında mer’i olan kanunlara tevfikan
tayin olunur.Bilakis 4.Ekim.1926 tarihinden bsonra vukubulmuş olan
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hadiseler,kanunda muayyen olan müstesnaları mahfuz olmak şartı ile
Kanunu Medeninin hükümlerine tabidir.) denmiştir.
Türk Medeni Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkındaki
03.12.2001 gün ve 4.722 sayılı ve 08.12.2001 günü Resmi Gazetede yayınlanarak 01.01.2002 günü yürürlüğe giren Kanun’aun 1.nci maddesine
göre : (Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarihten önceki olayların hukuki sonuçlarına, bu olaylar hangi kanun yürürlükte iken gerçekleşmişse,kural olarak o kanun hükümleri uygulanır.
Türk Medeni Kanun’unun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan
işlemlerin hukuken bağlayıcı olup olmadıkları ve sonuçları,bu tarihten
sonra dahi,yapıldıkları sırada yürürlükte bulunan kanunlara göre belirlenir.
Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarihten sonra gerçekleşen
olaylara,Kanunda öngörülmüş ayrık durumlar saklı kalmak kaydıyla,Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.) denmiştir.
Ayni Kanun’un 2.nci maddesine göre :
(Türk Medeni Kanunu’nun kamu düzeni ve genel ahlakı sağlamaya yönelik kuralları,haklarında ayrık bir hüküm bulunmayan bütün olaylara
uygulanır.Bu bakımından eski hukukun Türk Medeni
Kanunu’na göre kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı olan kuralları,bu
Kanun’un yürürlüğe girdikten sonra
hiçbir suretle uygulanmaz.) kurallarını içermektedir.Bu kurallar dikkatle uygulanır.
X – Evlatlığın Mirasçılığı :
Türk Medeni Kanun’unun 500.ncü maddesinde : (Evlatlık ve altsoyu
evlet edinene kan hısmı gibi mirasçı olurlar.Evlatlığın kendi ailesindeki
mirasçılığı da devam eder.Evlet edinen ve hısımları evlatlığa mirasçı olamazlar.) kuralı bulunmaktadır.
Türk Medeni Kanun’unun 580.nci maddesinde: (Mirasçı olabilmek
için miras bırakanın ölümü anında mirasa ehil olarak sağ olmak şarttır.
Mirasın açıldığı anda sağ olan mirasçı sonradan ölürse, onun miras hakkı
kendi mirasçılarına kalır.)
Türk Medeni Kanun’unun 575.nci maddesinde : (Miras miras bırakanın ölümüyle açılır...)
Türk Medeni Kanun’unun 314/2.nci maddesinde : (Evlatlık evlat edinenin mirasçısı olur) kuralları bulunmaktadır.
Bu kurallardan hareketle,evlat edinenin ölümünden sonra ölen onun
miras bırakanından kalan mallara evlat edinen mirasçı olamaz.Nedeni
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evlat edinenin ölüm anında onun miras bırakanı sağ olmasıdır.Eğer önce
evlat edinenin miras bırakanı ve daha sonra evlat edinen ölse idi,evlatlık
evlet edinenin miras bırakanından gelen mallara sahip olacaktı.
Sayın Hocam Esat Şener’in 1988 basımı Miras Hukuku Şerh isimli
eserinin 95-98.nci sayfalarında evlatlığın mirasçılığını anlatmakta ve evvelce uygulamanın evlat edinenin ölümünden sonra ölen miras bırakanından gelen mirasın evlatlığa geçeceği yolundaki uygulamanın terk edildiğini
söylemektedir
Ayni eserin 910-916 ncı sayfalarında yer alan kararlarda şu örnekver
verilmiştir :
2.Hukuk Dairesinin 12.02.1980 gün ve 1980/990-1114 sayılı kararında : Evlatlık evlat edinenin nesebi sahih altsoyudur.
2.Hukuk Dairesinin 02.06.1980 gün ve 1980/4198-4505ayılı kararında : Bir kimsenin evlatlığı varken hukuki halefleri (kan ve sıhri hısımları)
mirasçı olamazlar.
2.Hukuk Dairesinin 13.12.1979 gün ve 1979/7244-9146 sayılı kararında : Cenin altsoy sayılamayacağı için gebelik sırasında meydana gelen
evatlık sözleşmesini halale uğratmaz,mirasçılık hakkı önlenemez.
2.Hukuk Dairesinin 01.11.1997 gün ve 1977/7459-7588 sayılı kararında : Evlatlık daha önce ölmüş ise,onun altsoyu evlat edinenin mirasçısı
olur.
2.Hukuk Dairesinin 13.04.1976 gün ve 1976/2946-3246 sayılı kararında : Evlatlık ilişkisi sözleşmeye dayandığından evlat edilenin sonradaan doğn çocuğu ile evlatlık hukuken kardeş olamazlar,
Bir kimse iki kişiyi evlat edinirse bunlar birbirinin kardeşi olamazlar.
2.Hukuk Dairesinin 14.03.1977 gün ve 1977/2104-2166 sayılı kararında : Evlat edinenin ölümü ile evlatlıkbağı çözülür.Onun için,sonradan
evlat edinene başkasından gelen mirasta evlatlığın hakkı yoktur.
2.Hukuk Dairesinin 08.03.1973 gün ve 1973/1351-1437 sayılı kararında : Evlat edinenin ölümünden önce ona,başkasından kalan miras halefiyet yolu ile evlatlığa geçer.
2.Hukuk Dairesinin 03.06.1971 gün ve 1971/3539-3588 sayılı kararında : Evlat edinenin ölümünden sonra kendi mirasçılarından ona kalan
miras halefiyet yolu ile evlatlığa geçmez.
Sayın 2.nci Hukuk Dairesi Onursal Başkanı Ali İhsan Özuğur'un Miras
Hukuk isimli ve 2009 basımı eserinde benzer bilgiler bulunmaktadır.
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XI – Türk Medeni Kanun’unun 30. Maddesi:
Türk Medeni Kanunu’nun 30.ncu maddesinde: (doğum,ölüm,nüfus
sicilindeki kayıtlarlaispat olunur. Nüfus sicilinde bir kayıt yoksa veya bulunan kaydın doğru olmadığı anlaşılırsa,gerçek durumher türlü kanıtla
ispat olunur) kuralı bulunmaktadır.
Benzer kural İlk Medeni Kanun’un 29/1.maddesinde de bulunmakta idi.
Bazı kişilerin doğum ve ölümleri nüfus kütüklerinde olmayabilmektedir.Bu gibi hallerde her türlü delile baş vurulabilmekte ve bu arada tanık
ta dinlenebilmektedir.
Tanıklık birlikte yaşama,ilgili kişiyi bizzat tanımaya dayanabilir.Duymaya dayanan tanıklık geçerli olamaz.Bu konuda dikkatli olmak gerekir.
Elimden geçen bir dosyada 1802 yılında öldüğü ileri sürülen miras
bırakanın,eşinin,çocuklarının kayıtları yoktu.Dinlenen iki tanık 1956 doğumlu idiler.Biz şunları duyduk diyorlardı.Hazine veki li bu tanık sözlerine dayanan mirasçılık belgesinin iptalini dava etmişti.İçinde benim de
bulunduğum bilirkişi kurulu 1956 senesinde doğmuş olan bu kişiler bunları bilemeyekleri gerekçesi ile iptali istenen kararın iptali gerekeceğini
raporumuzda bildirdik.Mahkeme kararı iptal etti.Yargıtay kararı onadı.
Her türlü kanıt ile ispata örnek vermek gerekirse : İskan kayıtları,tapu
kayıtlarındaki bilgiler ile tapu malikinin mirasçılarına intikali sağlayan
belgeler, Osmanlı Arşiv kayıtları, Özel İdare vergi kayıtları, Hristiyan, Musevilerin kilise,sinagonlarında düzenlenmiş doğum,vaftiz, evlenme, ölüm,
defin, mezarlıkların rahiplerinin düzenledikleri belgeler, gösterilebilir.

ADİL YARGILANMA HAKKI KAPSAMINDA
UZUN TUTUKLULUK SÜRELERİNİN ANAYASA
MAHKEMESİ KARARLARI ÇERÇEVESİNDE
İNCELENMESİ
Gülnur Seçil ULUDİL
GİRİŞ
İnsan hakları, insanların insan olmalarından dolayı sahip olduğu haklardır. Bunun yanı sıra, insanların birbirleriyle olan ilişkilerinden kaynaklanan davranış veya eylemleri insan haklarını kimi zaman korurken,
kimizaman ihlal eder. Bu nedenle hukuk kurallarının insan haklarına
uygun bir şekilde düzenlenmesi eşitlik ve özgürlüğün temelini oluşturur.
İnsan haklarının uluslararası düzeyde korunması İkinci Dünya Savaşından beri büyük bir önemle hız kazanmıştır. Dolayısıyla uluslararası
koruma, tarihsel olarak insan hakları düşüncesi ve kavramı kadar eski
bir olgu değildir. İkinci Dünya Savaşından beri başlayan insan hakları
alanındaki örgütlenmeler ve sözleşmeler sonucunda birey, ulusal hukuk
öznesi olmanın yanında, uluslararası hukuk öznesi durumuna gelmeye
başlamıştır. Bununla birlikte, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere Avrupa Konseyi ve bölgesel alanlar çerçevesinde sözleşmeler ve hukuki belgeler hazırlanmış, kurumsal yapılanmalara gidilmiştir.
Bu kurumsal yapılanmalar sonucunda, örneğin adil yargılanma hakkı tanımlanmış, bunun ülkelerin iç hukukuna uyması için de denetim
mekanizmaları oluşturulmuştur. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin
6. maddesinde düzenlenmiş olup, temel yerleşik ve evrensel bir haktır.
Gerek yerel, gerekse uluslararası alanda yapılmış birden çok sözleşmede
de düzenlenmiş bir haktır. Bu hak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının
36.maddesinde de düzenlenmiştir. Dolayısıyla anayasal bir haktır.
Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı ise, kişinin haksız bir şekilde yakalanmaması, gözaltına alınmaması, tutuklanmaması ve özgürlüğünden
yoksun bırakılmamasıdır.
Tutuklama, kişi özgürlüğüne müdahale eden en ağır koruma tedbiri
olarak görülmektedir. Anayasamızın 19. maddesinde tutuklamanın anayasal dayanağı yer almaktadır. CMK’ nın 100 ve 108. maddeleri arasında ise tutuklama ile ilgili düzenlemeler bulunmaktadır. Tutuklama, ceza
yargılamasının güvenli bir biçimde yürümesini ve amacına ulaşabilmesini
sağlamaya yönelik, suçluluğu hakkında somut durumlara dayalı kuvvetli
şüphe durumunu barındıran,şüpheli ya da sanığın özgürlüğünün yasada
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öngörülen koşullar kapsamındahakim kararıyla geçici olarak kaldırılması durumudur.
Tutuklama, kanunda öngörülen koşulları gerçekleşmişolsa dahi, uygulanmasında hakime takdir hakkı sağlayan bir koruma tedbiridir. Tutuklama için maddi koşullar ve şekli koşullar biçiminde bazı koşulların gerçekleşmesi gerekmektedir. Tutuklamanın maddikoşulları, kuvvetli suç
şüphesinin bulunması, tutuklama sebeplerinin bulunması ve kanunda
belirtilen katalog suçların işlendiği yönünde kuvvetli şüphenin bulunmasıdır. Şekli koşullar ise, muhakeme şartının gerçekleşmişolması, tutuklama yasağının bulunmaması, sanığa güvence belgesinin verilmemişolması,
tutuklama kararının ölçülü olması ve hakim ya da mahkeme kararının
bulunmasıdır. ( Şentuna, 2014: 65,101 )
Tutuklama,ceza yargılamasında belli sürelere tabi tutulmuştur. Bu sürelerin dışında olan uzun tutuklama süreleri adil yargılanma hakkının
önüne geçmektedir. Uzun tutuklama süreleri nedeniyle insanların hak
ve özgürlükleri kısıtlanmaktadır. Tutukluların sağlık ve haberleşme gibi
temel haklarının sınırlandırılması, ayrıca olumsuz şartlarda yaşamak
zorunda bırakılmaları, adil yargılanma hakkını ortadan kaldırmaktadır.
Uzun tutukluluk süreleri insan hak ve özgürlüklerini kısıtlarken, aynı zamanda insanları psikolojik olarak da olumsuz yönde etkilemektedir.
BİRİNCİ BÖLÜM
ADİL YARGILANMA HAKKI
1.1.Adil Yargılanma Hakkı İle İlgili Kavramlar
Adil yargılanma hakkına ilişkin bazı kavramların açıklanması, adil
yargılanma kavramının daha net anlaşılmasını sağlayacaktır. Bu bakımdan bu bölümde adalet ve hak kavramlarına yer verilecektir.
1.1.1.Adalet Kavramı
Adalet kavramı hem kişileri hem de toplumu ilgilendiren bir kavramdır. Adalet, adli bir vakaya bulaşan vehaksızlık yaşadığını iddia edenherkesin kullanmış olduğu bir kavram olmuştur.
Platon’un devlet adlı eserinde adaletin tanımı, her birine gerekeni,
borçlu olanı vermek şeklinde tanımlanıyor. (Akt. Kuçuradi, 2007:29)
Aristoteles ise,öncelikle adil olmayı yani,yasaya uygun olan ve eşitliği
gözeten kişi adildir. Yasaya aykırı olan ve eşitliği gözetmeyen kişi adil değildir, şeklinde tanımlarken adaleti özel olarak dağıtıcı ve düzeltici adalet
olarak ikiye ayırır. Bir toplum içindeki bireylerin durumlarına ve yeteneğine göre, eşit pay verilmesini gerekli kılan dağıtıcı adalet, bir orantı,
adaletsizlik ise bir orantısızlıktır. Dağıtıcı adaletten farklı olan, düzeltici
adalet ise, alışverişlerdeki eşitliği gündeme getirir. O halde eşitlik hak,
eşitsizlik de haksızlıktır, şeklinde tanımlamıştır.(Aristoteles, 2012:91-96)
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Adalet, kişilerin temel ve diğer haklarının korunması talebi ile mevcut
koşullarda gereklerinin sürekli olarak, ülkeler ve dünya düzeyinde gerçekleştirilmesi talebidir. (Kuçuradi, 2007: 34)
1.1.2.Hak ve İnsan Hakları Kavramı
Hak sözcüğü günümüzde kişilerin bazı davranışlar sergileyebilmesi
veya kimi ayrıcalıklardan faydalanabilmesi amacıyla hukuki olarak tanınan özgürlük ya da yetki anlamındadır. (Aşçıoğlu, 1995:37)
Hakkının gasp edildiğini, yani haksızlığa uğradığını iddia eden kişinin
hakkının kendisine hukuk tarafından verilmesi bir amaç olmalıdır.
İnsan hakları, insanların doğuştan sahip oldukları, hiçbir kurala bağlı
olmayan, insan onurunun gerekliliği ve kişiliğe bağlı haklardır.
İnsan hakları düşüncesinin temeli oldukça eski çağlara dayanmaktadır. Bununla birlikte kavram olarak kazanılması ancak 18. yüzyılda
gerçekleşmiştir. İnsan hakları kavramı insanların doğuştan elde ettikleri
hakları nitelendirmek amacıyla kullanılmıştır. (Çeçen, 2000:10)
İnsan hakları ve demokrasi kişilerin yaşamlarında bir hayli önemli kavramlar olmasına karşın, günümüzde hala tartışma konusu durumundadır. Her iki kavramın da açıklamasında net bir görüş ortaya konulamamıştır. Çünkü kişilerin bu konularda yeterli bilgi ve donanıma
sahip olmadığı görülmektedir. Kapsam ve nitelikleri bakımından insan
haklarının farkındalığında olmayan kişilerin tanımlayamamaları normal
karşılanmalıdır. Bununla birlikte insan hakları olgusu modern dünyada
insanların baskılardan korunma gereksinimi şeklinde ortaya çıkmıştır.
(Yeşil, 2002:24)
Demokrasi çok genel bir yaklaşımla, hâkimiyetin vatandaşa ait olduğunu savunan bir siyasi sistemdir. Demokratik bir sistem üzerinde insan onurunu ön planda tutmak ve bireye önem verebilmek açısından insanların bazı haklara sahip olmaları gerekmektedir. Bu hakların neler
olduğunu anlayabilmek için, insanların temel hak ve özgürlüklerini ne
derece kullanabildiklerini anlamak gerekmektedir. Genel bir yaklaşımla
tüm insanlara yönelik olan ideal hakların tamamı insan hakları olarak
isimlendirilebilir. İnsan haklarının en önemlileri ülke yönetimine katılma hakkı, konut hakkı, işkence yasağı, keyfi tutuklanmaların önlenmesi,
mülteci muamelesi görme hakkı, hayat hakkı, özel hayatın korunması,
yasalar önünde eşitlik, toplanma ve dernek kurma hürriyeti, din ve vicdan
hürriyeti, kişi güvenliği’dir. (Mumcu, 1992:231)
İnsan haklarının bulunmadığı toplumlarda insanların onurlu yaşam
sürdürmeleri mümkün değildir. İnsan hakları hem adalet hem barış hem
de özgürlüğün dayanağı olmaktadır. Gerek kişilerin gerekse de toplumun
tamamen gelişmesi açısından insan haklarının benimsenmesi gerekmek-
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tedir. Tarih boyunca insan haklarının gelişimi hep mücadele ile kazanılmıştır. Pek çok felsefe ve din akımında da insan yaşamına ve onuruna
saygı duyulmaktadır. Günümüz devletlerinin ve toplumlarının ne şekilde
davranmaları gerektiğini İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmeleri saptamaya çalışmaktadır.
1.1.3.Yargılama Kavramı
Adil yargılama hakkı, öznesi yönünden edilgen bir yapıya sahip olduğundan, belirsizlik taşımaktadır. Adil yargılanma ise, birey için bir “ temel hak” niteliğini vurguladığından ve doğru bir yargılamayı içerdiğinden
tercih edilmelidir. (Zabunoğlu, 2000:314 )
İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin 6. madde hükmü, önceleri “sağlıklı adalet yönetimi isteme hakkı” genel deyimi ile adlandırılan sonra da
“adil yargılama” (hakkaniyete uygun yargılama) kavramı ile belirlenen
bir hakkı güvence altına almaktadır. (Gözübüyük ve Gölcüklü 2011: 265266 )
Yasama ve yürütmenin yanı sıra üçüncü kuvveti yargı oluşturmaktadır.
Yargı yetkisi, Türkiye’de bağımsız mahkemelerce kullanılmaktadır. Yargı
organik ve şekli olarak iki noktadan hareketle bulunabilmektedir. Mahkemelerin bütün faaliyetleri yargı kapsamında kalmaktadır. Ayrıca mahkemelerin kalem işleri, personel yönetimi vb. yargı haricindeki faaliyetleri de bulunmaktadır. Dolayısıyla bir mahkeme faaliyetinin yargısal olma
durumunu anlamak amacıyla maddi anlamdaki tarifini gözden geçirmek
gerekmektedir. (Kuru, Arslan ve Yılmaz2004:56)
Anayasa Yargısı: Hem Anayasa Mahkemesi hem de Yüce Divan adıyla
gördüğü işlerdeki faaliyetleri kapsamaktadır.
İdari Yargı: İdari kurumların idare hukuku alanındaki uyuşmazlıklarına yönelik çözüm sürecindeki faaliyetleri kapsamaktadır.
Askeri Yargı: Askeri mahkemelerin askeri ceza hukukunda yer alan
faaliyetleri kapsamaktadır.
Adli yargı: Anayasa yargısı, idari yargı ve askeri yargı dışındaki faaliyetleri kapsamaktadır. ( Kuru, Arslan ve Yılmaz, 2004: 57-59)
1.2.Adil Yargılanma Hakkı
Adil yargılanma hakkı, yargılamaya ilişkin usul ilkelerini belirleyerek
tarafsız bir yargılama sonucunda adil bir karar vermeyi güvence altına
alarak hukuk devletinin temel unsurunu oluşturmaktadır. ( İnceoğlu,
2014:209 )
Günümüzde en fazla dikkat çeken insan haklarının başında olan adil
yargılanma hakkı, uluslararası sözleşme ve bildirilerde farklı tanım ve
kapsamlarla anlatılsa da, genel kabullenilen evrensel bir hukuk ilkesidir.
(Gedik, 2010:10)
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Adil yargılanma hakkı, insanların tüm araç ve yollardan yararlanarak
güvenceli ve bağımsız bütün yargı mercii önünde meşru haklarını ararken; yargılamanın esas ve usul ilkelerine uyumlu şekilde başlayarak yürütülmesi ve sonuca ulaşmasını istemek, bu yargı süreci içindeki istisnaları saklı olmak şartıyla açık durmasını talep etmek ve yargı sürecindeki
bütün kararların gerekçeli şekilde yazılmasını bekleme hakkı olmaktadır.
(Eren, 2006:3)
Adil yargılanma hakkı, kişilerin adaletli ve tarafsız bir şekilde yargılanmaları ile gerçeğin ortaya çıkarılması ile hakkın haklı olan kişiye verilmesidir.
1.3.Adil Yargılanma Hakkının Tarihsel Gelişimi
Adil yargılanma ilk olarak Eski Yunan’da ortaya çıkmıştır. Kişiler bir
birey olarak değil, toplumun bir üyesi olarak görüldüğünden devletler bireycilik yaklaşımında değillerdi. Yani bireylerin devletlere karşı sürebileceği hakları yoktu. İnsanlarbazı siyasi haklara sahip bir toplumun ferdi
olarak görülmekteydi. Kanunlar önünde eşittiler ancak köleler buna dahil
olmamaktaydı. Bundan ötürü de devletlerin demokratik bir yapıda olduklarını söylemek olanaksızdır. Daha sonraları Solon kanunları düzenlenmiş ve ilk kez hukuk devleti ile hukukun üstünlüğü ifade edilmiş ve
insanların kanunlar önünde eşitliğe sahip olduklarının altı çizilmiştir. Bu
kanunlarda ideal devlet şekli, herkesin aynı ceza ve haklara sahip olduğu
devlettir. Yalnızca bu şekildeki bir yaklaşımla hukuk devleti olunabilmektedir. (Gözlügöl, 2002:39)
1.4.Adil Yargılanma Hakkının Batıdaki Gelişimi
Batıda insan haklarının korunması yerel olarak başlamıştır. İngiliz
hak bildirgeleri, bu anlamda ilk örnekler şeklinde görüldüyse de krallığın, bireylerin özgürlük haklarına saygı duymasını gerçekleştirme doğrultusunda, dar kapsama sahip belgelerdir. İnsan haklarının ulusal bazda
korunma süreci Amerikan Hak Bildirgeleri ile başlar. Bu belgeler kişisel
özgürlükleri devlet müdahalesiniengellemeye yöneliktir. Ulusal olarak insan haklarının korunması anlamında önemli bir diğer belge ise Fransız
İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi olmaktadır. (Kaboğlu, 2005:110)
İngiliz Hak Bildirgelerinin en eskisi,MagnaCartaLibertatum’dur. 13.
yüzyıl başlarına dek İngiltere içinde feodal beyler ile kral arasında belli
bir denge kurmuştu. Bu denge sonraları feodal beylerin lehine bozulma
göstermiştir. Papalıkla Kral Yurtsuz Jean arasında yaşanan çekişmenin
papalık lehine sonuçlanması feodal baron ve beylerin krala yönelik başkaldırısına, bu amaçla başlayan mücadelede haklarını güvence altında
alacak anlaşmaları gerçekleştirinceye kadar devam etmelerine sebebiyet
vermiştir. (Kazımlı, 2004:18)
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Yaşanan çekişme neticesinde kabul edilen Büyük Özgürlük Fermanı
12 Haziran 1215’de ilan edilmiştir. Bu ferman ile birlikte İngiliz halkının can ve mal güvenliği güvence altına alınmıştır. Yargılamaya yönelik
hükümleri sebebiyle bu ferman, feodal sınıf açısından özel bir yargılama
sunarken, sıradan yurttaşlar memleketin kanunlarına göre yargılanma
hakkı kazanmışlardır. (Gemalmaz, 2007:12)
HabeasCorpusise kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkını ilk kez kapsamlı
şekilde ele alan belgedir. 26 Mayıs 1679 da yayınlanan bu belge, yargılanmaya yönelik hükümleriyle insan hakları hukukunun en önemli belgesi
konumundadır. Çünkü bu belge ile özgürlüğü sınırlayan işleme yönelik
yargıç denetimi sağlanmış, hiç kimsenin yargıç kararı olmadan cezaevinde tutulamayacağı ifade edilmiş, özgürlüğü sınırlanan kişininen kısa zamanda yargıç karşısına çıkarılması yükümlülüğü getirilmiştir. (Keskin,
2000:1-2)
Dünyanın bütün halkları için örnek teşkil eden bu belgelerin insan
hakları bakımından önemli olan diğer bir bildirge de Virginia Haklar
Bildirgesi’dir. 1776 senesinde ortaya çıkan bu bildirge adil yargılanma
hakkını kayıt altına alan ilk belge olarak nitelendirilmektedir. (Akıllıoğlu,1995: 122-123)
1789 Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi ve Vatandaş Hakları Bildirgesinde yargılamaya yönelik hükümler bulunmaktadır. Bu belgenin adil
yargılanma hakkı açısından önemi tutuklamanın yasal olması, masumiyet
karinesi, suç ve cezalarda yasallık vb. konuları kuvvetli bir biçimde ifade
etmesidir. (İnsel, 2001:11)
1791 tarihli Fransız Anayasası’nda da adil yargılanma hakkı kapsamında yer alan başka erklerin yargıya müdahalede bulunamayacağı, doğal
yargıç prensibi, yasanın uygulamaya konulmasının yargıçta bulunduğu,
aleni yargılama gerçekleştireceği vb. hükümlerin Anayasa’da bulunması
açısından 1791 tarihli Fransız Anayasası oldukça önemlidir. (Gemalmaz,
2007:13)
TUTUKLAMA
2.1.Tutuklama Kavramı
Tutuklama kavramına yönelik 5271 sayılı CMK’da, Anayasa’da ve uluslararası hukuk metinlerinde herhangi bir tanımlamada bulunulmamıştır.
Tutuklamanın tanımı öğretiye bırakılmıştır.
Tutuklama, bir kişinin suç işlediğine ilişkin kuvvetli şüphenin olması
halinde, şüpheli veya sanığın kaçmasını veya delilleri karartmasını önlemek için, kişi özgürlüğünün kesin hükümden önce, hakim kararı ile
kısıtlanmasıdır. (Şentuna, 2014:25)
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BirleşmişMilletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 9. maddesinde, hiç kimsenin keyfi şekilde yakalanamayacağı, tutuklanamayacağı ve
sürülemeyeceği ifade edilmiştir.
AİHS’nin 5. maddesinde her bireyin özgürlüğe ve güvenliğe hakkı bulunmaktadır. Kanuni usuller dışında hiç kimsenin özgürlüğünden mahrum bırakılamayacağı belirtilmiştir.
2.2.Tutuklamanın Niteliği ve Amacı
Tutuklamanın niteliği ve amacı, hakkında kuvvetli suç şüphesi ve olgular bulunan kişinin hakim kararıyla geçici olarak özgürlüğünün kaldırılmasıdır.
Ceza muhakemesinde tutuklamanın niteliği ve amacı olan koruma tedbiri olması, yasal olması, kişisel olması ve orantılı olmasıayrıntılı olarak
incelenecektir.
2.2.1.Koruma Tedbiri Olması
Kişinin özgürlüğünü sınırlandıran tutuklama geçici bir koruma tedbiri
olarak uygulanmakla birlikte hüküm verilinceye kadar gerçeğin ortaya çıkarılmasını sağlamak için başvurulan bir yöntemdir.
Ceza yargılamasının günümüzdeki amacı, sanığı cezalandırmak değil,
insan hakları kapsamında gerçeği ortaya koymaktır. Tutuklama ceza davalarında bir amaç olmamaktadır. Ceza davasının yürütülmesini ya da
sonucunda ortaya çıkacak özgürlüğü bağlayıcı cezanın hükmedilmesini
gerçekleştiren geçici bir araçtır.(Şentuna, 2007:34)
Tutuklama, yukarıdaki anlamı ile değerlendirildiğinde, bir koruma
tedbiridir ve özelliği dolayısıyla geçici şekilde uygulamaya konulmalıdır.
Tutuklama, hükümlülük kavramından değişik olarak bir araç şeklinde
görülmektedir. Ondan beklenen, delillerin edinilmesi, tanıklar üstünde
baskı oluşturulmaması, delillerin yol edilmemesi, şüphelinin firar etmemesi ve gelecekte verilecek hükümlülüğün sağlanması biçiminde belirtilebilir.
2.2.2.Yasal Olması
“Hem soruşturma hem de kovuşturma evresinde hükmedilecek tutuklama kararının muhakkak yasal olması gerekmektedir ve yalnızca yasada
ifade edilen şartların somut olayda gerçekleşmesi halinde tutuklama kararı verilmelidir”.(Hakeri ve Ünver 2008:169)
Bu şartlar 1982 Anayasası’nın 19. maddesinin 3. fıkrası ile CMK’nın
100. maddesinde ve AİHS’nin 5/1-c maddesinde belirtilmiştir.
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2.2.3.Kişisel Olması
Tutuklamanın yapılabilmesi için, ancak bir kişinin şüpheli ve sanık
durumunda olması ve hakkında kuvvetli suç şüphesi ile somut bir kanıt
bulunması gerekmektedir. Hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunmayan
bir kişi ile ilgili cezanın şahsiliği ilkesi gereği keyfi şekilde tutuklama koruma önleminin uygulamaya konulamaması suçun kişisel olması anlamına gelmektedir. (Şentuna, 2007: 35)
2.2.4. Orantılı Olması
Tutuklamanın vereceği faydayı CMK’daki bir başka koruma önlemi
sağlayabiliyorsa, koruma tedbiri olarak tutuklamaya başvurmak doğru
değildir.
Tutuklama tedbirinin uygulanması ile verilen cezanın orantılı olması
gerekmektedir. Orantılılık ilkesi, CMK 100/1 maddesinde, “ kuvvetli suç
şüphesinin varlığını gösteren olguların ve bir tutuklama nedeninin bulunması halinde, şüpheli veya sanık hakkında tutuklama kararı verilebilir.
İşin önemi, verilmesi beklenen ceza ve güvenlik tedbiri ile ölçülü olmaması halinde tutuklama kararı verilemez” şeklinde düzenlenmiştir.
2.3.Tutuklamanın Şartları
Tutuklama, kanunda belirtilen koşullar gerçekleşmiş olsa dahi, başvurma yolu olarak hakime takdir hakkı sunan bir koruma tedbiri olmaktadır.(Hakeri ve Ünver, 2010:351)
AİHS’nin 5/1-c maddesinde tutuklamanın şartları şu şekilde düzenlenmiştir: Bir suç işlediği şüphesi altında olan yahut suç işlemesine veya
suçu işledikten sonra kaçmasına mani olmak zarureti inancını doğuran
makul sebeplerin mevcudiyeti dolayısıyla yetkili adli makam önüne çıkarılmak üzere yakalanması ve hapsi dışında hiçbir kimsesebepsiz yere
özgürlüğünden alıkonulamaz.( Gözübüyük ve Gölcüklü , 2004:135)
Tutuklamanın anayasal şartları 1982 Anayasası’nın 19. maddesinin 3.
fıkrasında şu şekilde belirlenmiştir:“Suçluluğu hakkında kuvvetli belirti
bulunan kişiler, ancak kaçmalarını, delillerin yok edilmesini veya değiştirilmesini önlemek maksadıyla veya bunlar gibi tutuklamayı zorunlu kılan
ve kanunda gösterilen diğer hallerde hakim kararıyla tutuklanabilir”.
CMK’nın 100. maddesi gereğince tutuklamanın ön koşulu şu olmaktadır: “kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olgu.” Bu koşulun sağlanması durumunda ikinci koşul da CMK’nın 100. maddesinin 2. ve 3.
fıkralarında belirtilen bir tutuklama sebebinin varlığı olmasıdır. Fakat bu
iki koşulun sağlanması durumunda bile hakimgeniş bir takdir hakkına
sahip olduğundan, takdir yetkisini kullanarak tutuklama kararına hükmetmeyebilir.
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2.3.1 Tutuklamanın Maddi Şartları
Tutuklamanın maddi şartları şunlardır:
2.3.1.1 Kuvvetli Suç Şüphesinin Bulunması
İddianamenin düzenlenmesi için yeterli şüphenin olması gerekmektedir. CMK sistematiği içinde mahkeme ya da hakim tutuklamanın kuvvetli
suç şüphesinin olduğunu belirten olguları göstermiştir. Dolayısıyla, tutuklama halinde, suçun işlenmesi ile ilgili şüphe, iddianamenin düzenlendiği durumdan çok daha güçlü olmak zorundadır.
Şüphe iki anlamı olan bir sözcüktür. Birinci anlamı, belleğin farklı
seçenekler içinden hangisinin doğru olduğuna yönelik karar verememesidir. İkinci anlamı da bir şeyin olup olmadığına ilişkin tereddütte kalma
durumudur. (Develioğlu, 1981:402)
Var olan deliller ışığında gerçekleştirecek yargılamada sanığın mahkum olma olasılığı beraat etmesi olasılığından daha yüksekse, yeterli şüphe kavramından bahsedilir ve iddianame düzenlenmesi açısından yeterli
şüphe olmaktadır.
Kuvvetli şüphe ise, tutuklamanın hükmedildiği ana kadar gerçekleştirilen soruşturma ve kovuşturmayla edinilen bilgiler dahilinde,sanık ya da
şüphelinin üzerine düşen suçu işlediğinin anlaşılmasıdır.
2.3.1.2. Tutuklama Nedenlerinin Bulunması
Bir kişi hakkında tutuklama kararı verilebilmesi için kişinin üzerine
atılı suçu işlediğine dair kuvvetli şüphenin ve somut delillerin bulunması
ile CMK 100. maddede belirtilen tutuklama koşullarının gerçekleşmesi
gerekmektedir.
Kuvvetli suç şüphesini belirten bulguların olması, yalnız başına tutuklama tedbirinin uygulamaya konulması açısından yeterli olmamaktadır.
Kuvvetli suç şüphesi ön koşulunun sağlanması durumunda mahkeme
ya da hakim CMK 100. maddesinde ifade edilen tutuklama sebeplerinden bir tanesinin varlığını incelemekle yükümlüdür. Bu sebeple,CMK’da
kısıtlı olarak sayılmak ( kişinin kendi başına davranışta bulunmasının
mahkeme kararı ile sınırlandırılması veya kaldırılması, akıl hastalığı gibi)
şartıyla ifade edilmiştir. Dolayısıyla genişletici yorum yasağına tabi durumdadır. (Centel ve Zafer, 2008:351)
Tüm bu koşulların sağlanması durumunda bile mahkeme ya da hakim
tutuklama kararı alıp almama konusunda takdir hakkını elinde bulundurmaktadır.
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2.3.1.3. Şüpheli veya Sanığın Kaçması, Saklanması veya Kaçacağı
Şüphesini Uyandıran Somut Olguların Bulunması
Şüpheli ya da sanık kişinin kaçması, saklanması ya da kaçacağı şüphesi doğuran davranışlarının varlığı, gerek Anayasa’da gerekse de CMK’da
bulunan bir tutuklama sebebi olmaktadır.
CMUK, 6 aydan çok hürriyeti bağlayıcı cezayı gerekli kılan suçlar açısından iki tutuklama sebebi öngörmüştür. Bunlar delilleri karartma şüphesi ile kaçma şüphesidir. CMK ise, 6 ay kıstasını bırakmış ve bütün
suçlar açısından uygulamaya konulması gereken iki tutuklama sebebi öngörmüş olmaktadır. (Öztürk ve Erdem, 2006:512-513)
CMK’nın 100/2. maddesinde tutuklama sebepleri şu şekilde ifade edilmiştir: şüpheli veya sanığın kaçması, saklanması veya kaçacağı şüphesini
uyandıran somut olguların varlığı ile şüpheli veya sanığın davranışlarıyla
delilleri yok edeceğine, gizleyeceğine, değiştireceğine veya tanık, mağdur
ve başkaları üzerinde baskı girişiminde bulunacağına dair kuvvetli şüphe
uyandırmasıdır.
CMK 247/1 maddesinde kaçak kavramı şu şekilde açıklanmıştır:
“Hakkındaki kovuşturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla yurt
içinde saklanan veya yabancı ülkede bulunan ve bu nedenle mahkeme
tarafından kendisine ulaşılamayan kişiye kaçak denir.”
Başka şartlar sağlanmış olsa dahi şüpheli kaçamayacak, delilleri yok
edemeyecek, değiştiremeyecek, gizlenemeyecek, saklanamayacak, mağdura, tanığa ya da başkalarına baskı gerçekleştirme girişiminde olmayacaksa, tutuklama kararı alınmayacaktır. Şüphelinin saklanıp kaçacağı
konusunda somut verilerin olması gerekmektedir.(Malkoç ve Yüksektepe,
2008: 487)
Sanık veya şüphelinin işlenen suç sebebiyle saklanması ve bu nedenle
kişiye ulaşılamaması halinde doğrudan tutuklama kararı alınmamaktadır. Öncelikle yakalama kararı alınmaktadır. Şüpheli yakalandıktan sonra hakim karşısında tutuklama kararına hükmedilmektedir.(Albayrak,
2011:147)
2.3.1.4. Şüpheli veya Sanığın Davranışları
Sanık ya da şüphelinin davranışları delilleri karartma, gizleme ya da
değiştirme olabileceği gibi, mağdur, tanık ya da başkaları hakkında baskı
kurulması girişiminde bulunma biçiminde de görülebilir. Bu konuların
varlığı hakkında kuvvetli şüphe mevcutsa,bu şüphe tutuklama sebebi olarak görülebilir.
Tutuklama sebebi olarak kaçma şüphesi, ceza yargılamasında sanık
ya da şüphelinin hazır olmasını gerçekleştirme hedefine yönelikken, delillerin karartılması ise, sanık ya da şüphelinin delillerin toplanmasına
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etki ederek ceza yargılamasının asıl hedefi olan gerçeğin ortaya çıkmasını
önlemeye yönelik olmaktadır. (Şahin, 2005:293)
Şüpheli ya da sanık serbest kaldığında, hakkında tanıklık yapacak
kişilererahatça baskıda bulunabilir, bu kişilere taktik verebilir, böylece
soruşturma ve kovuşturma aşamasında yanılma ve gecikme yaşanabilir.
Gerçeğe ulaşabilmek için sanık ya da şüpheli tutuklanabilir.(Malkoç ve
Yüksektepe, 2008:488)
2.3.1.5. Tutuklama Sebeplerinin Var Olduğuna ilişkin Yasal Nedenler
Tutuklama sebeplerinin var olduğuna ilişkin yasal nedenlerCMK’nın100/3. maddesindebelirtilmiştir. Aşağıdaki tabloda düzenlenen
katalog suçlarından herhangi birinin varlığı durumunda tutuklama sebebinin olduğu kabul edilmiştir.
Bahsedilen tutuklama sebeplerinden bir tanesi olması bile CMK’nın
100. maddesinin 3. fıkrasında bulunan katalog suçlardan birinin işlendiği konusunda kuvvetli suç şüphesinin mevcudiyeti durumunda, tutuklama sebebinin olduğu varsayılabilir. Yasada hakime verilen takdir yetkisi
ile hakimin CMK 100/3. maddesinde belirtilen suçlardan bir tanesinin
işlenmesi durumunda bile tutuklama kararı alma yükümlülüğünün olmadığı ifade edilmiştir. (Centel ve Zafer, 2008:353)
CMK’nın 100. maddesinin 3. fıkrasında sayılan katalog suçlar şu şekildedir:
Tablo 2.3.CMK M.100/3’te Sayılan Katalog Suçlar
m.76, 77, 78

Soykırım ve insanlığa karşı suçlar

m.81,82, 83

Kasten öldürme

m.86/3-e ve m.87

Silahla işlenmişkasten yaralama ve
neticesi sebebiyle ağırlaşmış, kasten
yaralama

m.94, 95

İşkence

Birinci fıkra hariç, m.102

Cinsel saldırı

m.103

Çocukların cinsel istismarı

m.141, 142, m.148, 149

Hırsızlık ve yağma

m.188

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal
ve ticareti

m.220/ iki, yedi ve sekizinci fıkralar
hariç

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma

m.302, 303, 304, 307, 308

Devletin güvenliğine karşı suçlar
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m.309, 310, 311, 312, 313, 314, 315

Anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar

10.07.1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler
Hakkında Kanun da tanımlanan silah kaçakçılığı suçları
18.06.1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanunu’nun 22’inci maddesinin (3)
ve (4) numaralı fıkralarında tanımlanan zimmet suçu
10.07.2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda
tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren suçlar
21.07.1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tâbiat Varlıklarını Koruma
Kanunu’nun 68 ve 74’üncü maddelerinde tanımlanan suçlar
31.08.1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 110’uncu maddesinin
dört ve beşinci fıkralarında tanımlanan kasten orman yakma suçları

Kaynak: 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı TCK
2.3.2. Tutuklamanın Şekli Şartları
Tutuklamanın beş tane şekli şartı bulunmaktadır. Bu şartlar bu bölüm başlığı altında incelenecektir. Buna göre incelenecek konu başlıkları
aşağıdaki gibi sıralanabilir: ( Centel ve Zafer, 2008:354)
•
•
•
•
•

Muhakeme Şartının Gerçekleşmiş Olması
Tutuklama Yasasının Bulunmaması
Sanığa Güvence Belgesinin Verilmemiş Olması
Tutuklama Kararının Ölçülü Olması
Hakim veya Mahkeme Kararının Bulunması

2.5. Tutuklama Kararına Karşı Kanun Yolu
Tutuklama kararına, tutukluk süresinin devamına, tutukluluğun kaldırılmasına ya da adli kontrol tedbiri sağlanması doğrultusunda mahkeme ve hakim kararlarına itiraz yapılabilir. Anayasa’nın 19/8 maddesinde
bu konu şu şekilde düzenlenmiş ve güvenceye alınmıştır: “Her ne sebeple
olursa olsun, hürriyeti kısıtlanan kişi, kısa sürede durumu hakkında
karar verilmesini ve bu kısıtlamanın kanuna aykırılığı halinde hemen
serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla yetkili yargı merciine başvurma hakkında sahiptir.”
2.5.1. İtiraz Edebilecek Kişiler
Sanık ya da şüpheli veya vekili CMK’nın 101/5 maddesine göre sanık
ya da şüpheli hakkında çıkan tutuklama kararına itirazda bulunabilir.
Cumhuriyet Savcısının tutuklama kararı çıkarması Sulh Ceza Hakimince
kabul edilmezse, Cumhuriyet Savcısı tarafından bir itiraz yapılabilir.
Tutuklama kararına itiraz, Cumhuriyet Savcısının ya da tarafların kararın alındığı tarihten itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye bir
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dilekçe ile yapılabilmektedir. CMK’nın 101/5 maddesine göre kararına itiraz gelen mahkeme, itirazı doğru bulursa kararında düzeltmeye gidebilir.
2.5.2. İtirazı İnceleme Makamları
Tutuklama kararını sulh ceza mahkemeleri verir. Bu nedenle tutuklama kararına yapılan itiraz CMK’nın 268/3 maddesinde şu şekilde ifade
edilmiştir: “Sulh Ceza Hakiminintutuklamaya yönelik kararına ilişkin
itirazı inceleme durumu yargı kapsamında olan Asliye Ceza Mahkemesine ait olmaktadır. Asliye Ceza Mahkemesinin tutuklamaya ilişkin alınan kararlara yapılan itirazı inceleme yetkisi, ağır ceza mahkemesine
ait olmaktadır.”
2.5.3. İtiraz İncelemesi ve Sonuçları
Cumhuriyet Savcısının tutuklama istemine Sulh Ceza Hakimi kabul ya
da ret kararı alma yetkisindedir. Sulh Ceza Hakiminintutuklama istemini
reddetmesi halinde Cumhuriyet Savcılığı tutuklama yapılmamasına itiraz
edebilir. Bunun üzerine mahkeme tekrar inceleme yapıp tutuklama kararı alabilir. İnceleme sonunda mahkeme tutuklama kararı alırsa bu karara
tarafların itiraz hakkı vardır. (Özbek, 2006:284)
Kişinin özgürlüğünün sınırlanması ile sonuçlanan tutuklama kararına
karşı kanun yolu ile yargıya başvurularak itiraz edilebilir, itirazı değerlendiren merci yasalara uygun olarak itirazı inceleyerek kişi hakkında tutukluluk halinin devamına veya serbest bırakılmasına karar verir.
Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Hakkı ve Anayasa Mahkemesi Kararları
Ülkemizde, uzun yıllar tartışıldıktan sonra bireysel başvuru yöntemi
hukuki korunma yolları içine 5982 sayılı Kanunla yapılan Anayasa değişikliklerinin halkoyuyla kabulü sonrasında, 2010 yılında girmiştir. Buna
göre, Anayasa değişikliklerinin Resmi Gazete’de yayınlandığı 23 Eylül
2010 tarihinden itibaren iki yıllık bir hazırlık süresi öngörülmüştür. Bu
itibarla, 23 Eylül 2012 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Anayasa
Mahkemesi bireysel başvuruları kabul etmeye başlamıştır.
Adil yargılanma hakkı ise, TC Anayasasına, 24556 mükerrer sayılı
ve 17 Ekim 2001 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
4709 sayılı TC Anayasası’nın Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında
Kanunun 14. Maddesi Türkiye hukukundaki yerini almıştır.
TC Anayasasının 4709 sayılı yasasının 14. maddesi ile değiştirilen 36.
maddesi gereğince, tüm insanların meşru vasıta ve yöntemlerden yararlanmak şartıyla yargı mercileri önünde davalı ya da davacı şekilde savunma ve iddiayla adil yargılanma hakkına sahiptir. Aynı zamanda hiçbir
mahkemenin görev ve yetkisi dahilindeki davaya bakmaktan çekinmeye-
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ceği hükmü de ifade edilmiştir. (Demirkol, 2010:88)
Anayasanın bu hükmünün tam anlamıyla ne anlattığını anlayabilmek
için, Sözleşmenin 6. maddesiyle karşılaştırılması gerekmektedir. Buna
göre sözleşmenin 6. maddesinin 1. fıkrası aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:
Herkes, gerek medenî hak ve yükümlülükleriyle ilgili nizalar, gerek
cezaî alanda kendisine yöneltilen suçlamalar konusunda karar verecek
olan, yasayla kurulmuş, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından davasının makul bir süre içinde, hakkaniyete uygun ve açık olarak görülmesini isteme hakkına sahiptir.
Anayasa Mahkemesinin verdiği kararlara ilişkin örnekler aşağıda yer
alan tablolardaki gibidir.
Tablo 3.1. Anayasa Mahkemesi Örnek Karar 1
Başvurunun
Konusu

BaşvurucuRamazan Aras, tutukluluğunun kanunda öngörülen
azami sınırı aşması nedeniyle hukuka aykırı hâle geldiğini,
ayrıca makul süreyi de aştığını, bu nedenle özgürlük ve güvenlik
hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

İlgili Hukuk

5271 sayılı Kanun’un 8, 9, 102, 104, 141, 142. Maddeleri

Başvurucunun
İddiaları

Başvurucu, uzun süreden beri tutuklu olduğunu, 5271 sayılı
Kanun’daki tutukluluk süresinin aşıldığını, Kanun’daki açık
düzenlemeye rağmen üst sınırın aşılmasının eşitlik ilkesine
aykırı olduğunu, bu nedenle anayasal haklarının ihlal edildiğini
ileri sürmüştür.

Değerlendirme

Başvurucunun şikâyetinin Kanun’da öngörülen üst sınırın
aşılması nedeniyle tutukluluğun hukuki olmadığı ve makul
sürenin aşıldığına ilişkin olduğu, bu nedenle incelemenin
Anayasa’nın 19. maddesi çerçevesinde yapılması gerektiği
sonucuna varılmıştır.

Hüküm

A.Başvurunun kabul edilebilir olduğuna,
B.’Kanun’da öngörülen azami tutukluluk süresinin
aşılması’ nedeniyle Anayasa’nın 19. maddesinin üçüncü
fıkrasının ihlal edildiğine,
C.’Tutukluluğun makul süreyi aşmış olması’ nedeniyle
Anayasa’nın 19. maddesinin yedinci fıkrasının ihlal edildiğine,
D. 172,50 TL başvuru harcının başvurucuya ödenmesine,
E. Ödemenin, kararın tebliğini takiben başvurucunun
Maliye Hazinesine başvuru tarihinden itibaren dört ay içinde
yapılmasına; ödemede gecikme olması halinde, bu sürenin sona
erdiği tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için yasal faiz
uygulanmasına,
2/7/2013 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
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Tablo 3.2. Anayasa Mahkemesi Örnek Karar 2

Başvurunun
Konusu

Başvurucu Savaş Çetinkaya, 4/12/2004 tarih ve 5271 sayılı
Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 102. maddesinin (2) numaralı
fıkrasında öngörülen azami 5 yıllık tutukluluk süresini
doldurmasına rağmen tahliye edilmediğini ileri sürerek
Anayasa’nın 10. ve 19. maddelerinin ihlal edildiğini iddia
etmiştir.

İlgili Hukuk

5271 sayılı Kanun’un 8, 9, 100, 102, 104. Maddeleri

Başvurucunun
İddiaları

Başvurucu 5271 sayılı Kanunda öngörülen azami 5 yıllık
tutukluluk süresini doldurması üzerine yaptığı tahliye talebinin
Mahkemece gerekçe gösterilmeksizin reddedildiğini, kendisi
ile benzer durumda olan mahkûmların birçoğunun 5271 sayılı
Kanun’un 102. maddesi gereğince azami tutukluluk süresini
doldurmaları üzerine tahliye edildiğini, yaklaşık 8 yıldır
tutuklu olduğunu, birden fazla suçtan yargılanıyor olmanın
tutukluluk süresinin azami beş yıl olması gerektiği gerçeğini
değiştirmediğini, bu durumun eşitlik ilkesi ve kişi özgürlüğü
ve güvenliği hakkına aykırılık teşkil ettiğini ileri sürerek,
Anayasa’nın 10. ve 19. maddelerinin ihlal edildiğini iddia
etmiştir.
•

Değerlendirme

Hüküm

•

Anayasa’nın 19. Maddesinin Üçüncü Fıkrasının İhlal Edildiği
İddiası
Anayasa’nın 19. Maddesinin Yedinci Fıkrasının İhlal Edildiği
İddiası

A. Başvurunun kabul edilebilir olduğuna,
B. ‘Kanun’da öngörülen azami tutukluluk süresinin
aşılması’ nedeniyle Anayasa’nın 19. maddesinin üçüncü
fıkrasının ihlal edildiğine,
C. ‘Tutukluluğun makul süreyi aşmış olması’ nedeniyle
Anayasa’nın 19. maddesinin yedinci fıkrasının ihlal edildiğine,
D. Başvurucuya 19.000,00 tl manevi tazminat ödenmesine,
E. Başvurucunun tazminata ilişkin diğer taleplerinin reddine,
F. Başvurucu tarafından yapılan 172,50 tl harç ve 2.640,00 tl
vekâlet ücretinden oluşan toplam 2.812,50 tl yargılama giderinin
başvurucuya ödenmesine,
G. Ödemelerin, kararın tebliğini takiben başvurucunun
maliye hazinesine başvuru tarihinden itibaren dört ay içinde
yapılmasına; ödemede gecikme olması halinde, bu sürenin sona
erdiği tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için yasal faiz
uygulanmasına,
H. Kararın bir örneğinin 6216 sayılı Kanun’un 50. maddesinin
(1) ve (2) numaralı fıkraları uyarınca, ihlalin ve sonuçlarının
ortadan kaldırılması için ivedilikle gereği yapılmak üzere ilgili
mahkemesine gönderilmesine,
21/11/2013 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
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Tablo 3.3. Anayasa Mahkemesi Örnek Karar 3
Başvurunun
Konusu

Başvurucu Murat Narman, tutukluluğun Kanunda öngörülen
azami süreyi aşması nedeniyle hukuka aykırı hale geldiğini
ayrıca makul süreyi aştığını ileri sürerek Anayasa’nın 19. ve
38. maddelerinin ihlal edildiğini iddia etmiştir.

İlgili Hukuk

5271 sayılı Kanun’un 8, 9, 102, 104, 142. Maddeleri

Başvurucunun
İddiaları

Başvurucu, 5271 sayılı Kanunda öngörülen azami beş yıllık
tutukluluk süresini 28/9/2012 tarihinde doldurmasına
rağmen tahliye edilmediğini, tutuklanma tarihinden itibaren
beş buçuk yıl geçmesine rağmen hakkındaki yargılamanın
bitmediğini, kanun koyucunun yaptığı bu düzenlemelerin uzun
yargılamaların önüne geçme amacını taşıdığını, uygulamada
yargıçların kanun maddelerini yanlış yorumladığını, birden
fazla suçtan yargılanıyor olmanın tutukluluk süresinin azami
beş yıl olması gerektiği gerçeğini değiştirmediğini, gayri
kanuni olarak tutuklu bulundurulmanın mağduriyetine yol
açtığını ileri sürerek Anayasa’nın 19. ve 38. maddelerinin ihlal
edildiğini iddia etmiştir.
•

Değerlendirme

Hüküm

•

Anayasa’nın 19. Maddesinin Üçüncü Fıkrasının İhlal
Edildiği İddiası
Anayasa’nın 19. Maddesinin Yedinci Fıkrasının İhlal
Edildiği İddiası

A. Başvurunun kabul edilebilir olduğuna,
B. ‘Kanun’da öngörülen azami tutukluluk süresinin aşılması’
nedeniyle Anayasa’nın 19. maddesinin üçüncü fıkrasının ihlal
edildiğine,
C. ‘Tutukluluğun makul süreyi aşmış olması’ nedeniyle
Anayasa’nın 19. maddesinin yedinci fıkrasının ihlal edildiğine,
D. Başvurucu tarafından yapılan ve dosyadaki belgeler
uyarınca tespit edilen 172,50 tl harç ve 2.640,00 tl vekâlet
ücretinden oluşan toplam 2.812,50 tl yargılama giderinin
başvurucuya ödenmesine,
E. Ödemenin, kararın tebliğini takiben başvurucunun
maliye hazinesine başvuru tarihinden itibaren dört ay içinde
yapılmasına; ödemede gecikme olması halinde, bu sürenin
sona erdiği tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için yasal
faiz uygulanmasına,
F. Kararın bir örneğinin yargılamayı yapan İstanbul 10. Ağır
ceza mahkemesine gönderilmesine,
2/7/2013 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Kaynak: Anayasa Mahkemesi http://www.anayasa.gov.tr/ adresinden
9/12/2014 tarihinde indirilmiştir.
SONUÇ
Adil yargılanma hakkı kapsamında kalan uzun tutukluluk sürelerinin
makul sürede yargılama yapılmamasından kaynaklandığı örnek kararlardan da anlaşılmaktadır.

Adil Yargılanma Hakkı Kapsamında....• G. S. ULUDİL

119

Kişi özgürlüğünün kısıtlanmasıyasalarda ve uluslararası sözleşmelerde gösterilen koşullar gerçekleşmeden yakalama, gözaltına alma, tutuklama veya buna benzer bir uygulama yapılabilmesi mümkün değildir.
Kişi özgürlüğünün kısıtlanabildiği durumlarda aranan ön şart “huku
ka uygunluk koşulu” şeklinde düzenlenen, işlemin kanunda ifade edilen
yollara uygun olması koşuludur. Hukuka uygunluk koşulu, hem usul
kurallarına hem de esasa ilişkin kurallara uygunluk olarak anlaşılmalıdır. Fakat dikkat edilmesi gereken husus, burada aranan, yalnızca yasaya
uygunluk değildir. Olması gereken hukuka uygun olma, başka bir ifadeyle
haklı olma durumudur. Uzun tutukluluk süreleri ise kişilerin özgürlüğünü sınırlandıran önemli bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır.
Uzun tutuklama süreleri, kişilerin özgürlük hakkını kısıtlamaktadır.
Uzun tutuklama süresi boyunca kişiler, sağlık ve haberleşme gibi temel
haklarından mahrum olmakta ve olumsuz şartlarda yaşamak zorunda
bırakılmaktadırlar. Uzun tutukluluk adil yargılanma hakkını da ihlal etmektedir. Uzun tutukluluk süreleri aynı zamanda bazı insan hak ve özgürlüklerini kısıtlarken, ayrıca bu insanları psikolojik olarak etkilemektedir.
Türkiye’de uzun tutukluluk süreleri her ne kadar 10 yıldan 5 yıla düşürülmüş olsa da, aslında Avrupa standartlarına henüz ulaşılamamıştır.
Türkiye’nin uzun tutukluluk sürelerinde Avrupa standartlarına ulaşması için Anayasa ve AİHM kararlarına uygun olarak tutukluluk süresinin
2+1 yıl olarak uygulanması gerekmektedir. CMK’da tutukluluk bir tedbir
olarak ifade edilse de, günümüzde keyfi olarak yaşanan tutuklamalara
sıklıkla rastlamaktayız.
Tedbir uygulamalarında yurt dışına çıkma yasağı, mahkemeye gelip
imza atma gibi durumlar söz konusuyken, tutuklamanın uygulanması,
Türkiye’nin zayıf kaldığı noktalardan biridir.
AİHM’de yargı yoluyla hak arama özgürlüğü düzenlenerek yargının işleyişi konusunda kimi usul kuralları öngörülmüştür. Bahsedilen kuralların hedefi, bireyin hak arama özgürlüğünü, adil ve dürüst bir biçimde
yargılanmasını güvence altında tutmaktır.
Türkiye’nin çağdaşbir ülke olması için, tutuklama kararlarının Anayasa ve AİHM kararları çerçevesinde özenle alınması ve uzun tutukluluk
sürelerinin en az düzeye indirilmesi önem arz etmektedir.
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İSTİFA HALİNDE ÖDENMESİ ŞART EDİLEN
KIDEM TAZMİNATINDA “TAVAN” UYGULAMASI
KARAR İNCELEMESİ
Av. Kayhan ÖZEL
T.C.YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
Esas No. 2013/25863 / Karar No. 2014/7372 / Tarihi: 03.04.2014
• İSTİFA HALİNDE KIDEM TAZMİNATI ÖDENMESİNİ ÖNGÖREN İŞ
SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİNİN GEÇERLİ OLDUĞU
• KIDEM TAZMİNATI TAVANINI DÜZENLEYEN HÜKMÜN MUTLAK
EMREDİCİ NİTELİKTE OLDUĞU
ÖZETİ: İstifa halinde dahi işçiye kıdem tazminatı ödeneceğini öngören sözleşme hükümleri ile işyeri uygulamaları, 4857 sayılı Yasanın 14
üncü maddesine göre hesaplanmalı ve anılan maddedeki kıdem tazminatı tavanı gözetilmelidir. Belirtmek gerekir ki, sözü edilen Yasada
düzenlenen kıdem tazminatı tavanı mutlak emredici niteliktedir.
DAVA: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün,
Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:
1. 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
aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine,
2. Davacı, iş sözleşmesinin işveren tarafça haksız olarak feshedildiğini
iddia ederek, kıdem ve ihbar tazminatı ile bazı işçilik alacaklarının tahsilini talep etmiştir.
Davalı taraf, davacının istifa ederek işten ayrıldığını ve başka işyerinde
çalış çalışmaya başladığını savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, davacının istifa iradesinin bulunmadığı, istifa dilekçesinin matbu olduğu gerekçesi ile iş sözleşmesinin işveren tarafça haksız
feshedildiği belirtilerek, kıdem ve ihbar tazminatı ile bazı işçilik alacaklarının kısmen kabulüne karar vermiştir.
Taraflar arasında, iş ilişkisinin işçinin istifası ile sona erip ermediği
konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır.
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Genel olarak iş sözleşmesini 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. İşçinin haklı nedenle iş sözleşmesini derhal feshi 4857
sayılı İş Kanunu’nun 24 üncü maddesine düzenlenmiştir. İşçinin önelli
fesih bildiriminin normatif düzenlemesi ise aynı yasanın 17 nci maddesinde de ele alınmıştır. Bunun dışında Yasada işçinin istifası özel olarak
düzenlenmiş değildir.
İşçinin haklı bir nedene dayanmadan ve bildirim öneli tanımaksızın
iş sözleşmesini feshi, istifa olarak değerlendirilmelidir. İstifa iradesinin
karşı tarafa ulaşmasıyla birlikte iş ilişkisi sona erer. İstifanın işverence
kabulü zorunlu değilse de, işverence dilekçenin işleme konulmamış olması ve işçinin de işyerinde çalışmaya devam etmesi halinde gerçek bir
istifadan söz edilemez. Bununla birlikte istifaya rağmen tarafların belirli
bir süre daha çalışma yönünde iradelerinin birleşmesi halinde, kararlaştırılan sürenin sonunda iş sözleşmesinin ikale yoluyla sona erdiği kabul
edilmelidir.
Şarta bağlı istifa ise kural olarak geçerli değildir. Uygulamada en çok
karşılaşılan şekliyle, işçinin ihbar ve kıdem tazminatı haklarının ödenmesi şartıyla ayrılma talebi istifa olarak değildir, ikale (bozma sözleşmesi)
yapma yönünde bir icap olarak değerlendirilmelidir.
İşçinin istifa dilekçesinin iradesinin fesada uğratılması da sıkça karşılaşılan bir durumdur. İşverenin tazminatların derhal ödeneceği sözünü
vermek ve benzeri baskılarla işçiden yazılı istifa dilekçesi vermesini talep
etmesi ve işçinin buna uyması halinde, gerçek bir istifa iradesinden söz
edilemez. Bu halde feshin işverence gerçekleştirildiği kabul edilmelidir.
İşverenin baskı uygulaması sonucu düzenlenen istifa dilekçesine değer
verilemez. Dairemizce bu gibi hallerde feshin işverence gerçekleştirildiği,
bununla birlikte işveren feshinin haklı olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiği kabul edilmektedir.
İşçinin haklı nedenle derhal fesih nedenleri mevcut olduğu ve buna
uygun biçimde bir fesih yoluna gideceği sırada, iradesi fesada uğratılarak
işverence istifa dilekçesi alınması durumunda da istifaya geçerlilik tanınması doğru olmaz. Bu durumda işçinin haklı olarak sözleşmeyi feshettiği
sonucuna varılmalıdır.İstifa belgesine dayanılmakla birlikte, işçiye ihbar
ve kıdem tazminatlarının ödenmiş olması, Türkiye İş Kurumu’na yapılan
bildirimde işveren feshinden söz edilmesi gibi çelişkili durumlarda, her
bir somut olay yönünden bu çelişkinin istifanın geçerliliğine etkisinin değerlendirilmesi gerekir.
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İstifa belgesindeki ifadenin genel bir içerik taşıması durumunda, işçinin dava dilekçesinde somut sebepleri belirtmesinde hukuka aykırı bir
yön bulunmamaktadır. Bu halde de istifanın ardındaki gerçek durum
araştırılmalıdır.
İş sözleşmesinin istifa ile sona ermesi halinde, işçinin iş güvencesi hükümlerinden yararlanması mümkün olmadığı gibi, ihbar ve kıdem tazminatlarına da hak kazanamaz. İstifa durumunda işçinin işverene ihbar
tazminatı ödemesi yükümü ortaya çıkabileceğinden, istifa türündeki belgelerin titizlikle ele alınması gerekir. İmzaya itiraz ya da metin kısmına
ilaveler yapıldığı itirazı mutlak olarak teknik yönden incelenmelidir.
İstifa halinde dahi işçiye kıdem tazminatı ödeneceğini öngören sözleşme hükümleri ile işyeri uygulamaları, 4857 sayılı Yasaya göre geçerli olup,
bu halde kıdem tazminatı 1475 sayılı Yasa’nın 14 üncü maddesine göre
hesaplanmalı ve anılan maddedeki kıdem tazminatı tavanı gözetilmelidir.
Belirtmek gerekir ki, sözü edilen Yasada düzenlenen kıdem tazminatı tavanı mutlak emredici niteliktedir.
Somut olayda; dosya kapsamından, davacı tanığı olarak dinlenmiş
olan M.'nin Kasım 2011 tarihine kadar davalı şirket ortağı olduğu, diğer
şirket ortakları ile aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle ortaklı hisselerini
devrederek Nanotek Biyolojik Tic. Ltd. Şti. isimli şirketi kurduğu ve davalı şirket ile aynı alanda faaliyet göstermeye başladığı anlaşılmaktadır.
Davacı ve bir kısım çalışanlar aynı nitelikte 01.12.2011 tarihli el yazılı
dilekçelerinde kendi isteği ile işten ayrıldıklarını ve şahsi gerekçelerle istifa ettiklerini belirtmişlerdir.İstifa dilekçesinin ardından davacı ve diğer
bazı çalışanların, şirket ortaklığından ayrılarak yeni bir işyeri kurmuş
olan davacı tanığa ait işyerinde çalışmaya başladıkları hususu tartışmasız
olup, SGK kayıtları incelendiğinde davacının anılan iş yerinde 28.12.2011
tarihinde işe girişinin bildirildiği görülmektedir. Davalı şirket ile sorunlar
yaşayarak ortaklık hisselerini devredip başka işyeri kurmuş olan ve halen
davacının yeni işvereni olan Mustafa Hilmi Akşamoğlu’nun tanık olarak
alınmış olan beyanlarına itibar edilemez. Anılan davacı tanığının kurduğu
şirkette davacının fesihten kısa süre sonra işe başladığı gözetilmeden ve
davacı tarafça imzalanmış olan istifa dilekçesinde şahsi nedenlerle istifa
ettiğinin belirtilmiş olmasına göre, davacının iş sözleşmesini haklı neden
olmaksızın kendisinin feshettiği göz ardı edilerek, kıdem ve ihbar tazminatı talebinin reddi gerekirken, yazılı şekilde kabulüne karar verilmiş
olması hatalı olup bozma nedenidir.
O halde davalının bu yönlere ilişkin temyiz itirazları kabul edilmeli ve
karar bozulmalıdır.
SONUÇ
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Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı nedenle BOZULMASINA, peşin
alınan temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine, 03/04/2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
KARARIN İNCELENMESİ
ı-) GİRİŞ
Yargıtay Kararının büyük bir bölümü “istifa” kurumuna ayrılmış bulunmaktadır. Gerçekten kararda, işçinin istifasının Yasada özel surette
düzenlenmediği, akdin haklı sebeple veya 4857 sayılı Kanunun 17 nci
maddesinde düzenlenen şekilde önelli olarak feshedilebileceği , işçinin
haklı bir sebebe dayanmaksızın veya bildirim öneli tanımadan iş akdinin feshinin “istifa” olarak değerlendirilebileceği, istifa iradesinin işverene
ulaşması ile birlikte iş ilişkisinin sona ereceği vurgulanmış bulunmaktadır. Diğer yandan son derecede isabetli şekilde, “istifanın işverence kabulü zorunlu değilse de işverence dilekçenin işleme konulmamış olması ve
işçinin de işyerinde çalışmaya devam etmesi halinde gerçek bir istifadan
söz edilemez.” denilerek uygulamada karşımıza çokça çıkan bir ihtilafın
ne şekilde çözüleceğine dair yol gösterilmiştir. Yargıtay kararında, şarta
bağlı istifanın kural olarak geçerli olmadığı, uygulamada en çok karşılaşılan haliyle işçinin ihbar ve kıdem tazminatının ödenmesi şartıyla ayrılma
talebinin de istifa değil ikale yapma yönünde bir icap olduğu da belirtilmiş
bulunmaktadır.
Yargıtay, iş sözleşmesinin istifa ile sona ermesi durumunda işçinin ihbar ve kıdem tazminatlarına hak kazanamayacağını ve hatta işçinin işverene ihbar tazminatı ödeme yükümünün ortaya çıkabileceğini de haklı
olarak vurgulamış bulunmaktadır.
İncelememize esas bölümde ise, Yargıtay, ” istifa halinde dahi işçiye
kıdem tazminatı ödeneceğini öngören sözleşme hükümleri ile işyeri uygulamalarının 4857 sayılı Yasaya göre geçerli olup , bu halde kıdem tazminatı 1475 sayılı Yasanını 14 ncü maddesine göre hesaplanmalı ve anılan
maddedeki kıdem tazminatı tavanı gözetilmelidir. Belirtmek gerekir ki,
sözü edilen Yasada düzenlenen kıdem tazminatı tavanı mutlak emredici
niteliktedir.” görüşünde bulunmuştur.
Yargıtay’ın bu vurgulamasının gerek 4857 ve 1475 sayılı Yasalar ve
gerekse Gelir Vergisi Kanunu açısından incelenip irdelenmesi bu yazının
konusunu teşkil edecektir.
II- İNCELEME:
1) Bilindiği üzere, 1475 sayılı Yasanını halen yürürlükte olan 14 ncü
maddesinde ifadesini bulan kıdem tazminatı kurumu, zaman içinde
bir kısım kısıtlamalara maruz kalmış olup bunlardan biri de “tavan”
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kısıtlamasıdır. Bu kısıtlamanın kamu düzeninden ve mutlak emredici
nitelikte olduğu tartışılamaz. Ama bu emrediciliğin, sadece ödemenin
kanunda etraflıca düzenlenen “kıdem tazminatı” niteliğindeki ödemelerde geçerli olduğu, işverenin vergi ve diğer yükümlülüklere katlanmak suretiyle bir takım akdi ödemeleri işçiye yapmasını engelleyen
hiçbir yasal hükmün bulunmadığını da vurgulamak gerekir.
Karardaki “ istifa halinde kıdem tazminatı ödeneceği uygulamasının
4857 sayılı Yasaya göre geçerli olduğu” yolundaki görüş, kanaatimizce
biraz iddialı bir görüş olup, belki 1475 sayılı Kanundaki kıdem tazminatının yasal şartlar dışında ödenmesini cezai yaptırıma bağlayan
hükmün, 4857 sayılı Yasada yer almamasından kaynaklanmaktadır.
Ama bir yandan bakılınca da, 4857 sayılı Yasada istifa halinde kıdem
tazminatı ödeneceğine imkan veren herhangi bir hükmün de yer almadığını görüyoruz. Hatta 4857 sayılı Yasada, geçici hükümler hariç,
kıdem tazminatına ilişkin hiçbir hükmün yer almadığını biliyoruz.
Çünkü kıdem tazminatı 1475 sayılı Yasanın yürürlükte bırakılan 14
ncü maddesinde yer almaktadır ve ne yazık ki bu madde hükmü, istifa halinde kıdem tazminatı ödenmesine imkan vermemektedir. Ama,
1475 sayılı Yasanın, madde hükmüne aykırı ödemeye ceza uygulaması
ve hatta fazla ödemenin hazineye irat kaydına dair hükmü kaldırılınca,
işverenlerin anılan 14 ncü madde şartları dışında da kıdem tazminatı
adı altında ödeme yapmasını engelleyen cezai bir durum söz konusu
olmamaktadır. Ama acaba bu ödemeler kanuni ve hukuki anlamda
“kıdem tazminatı” mıdır?
2) Anılan 14. maddeye baktığımızda kıdem tazminatının, ancak bu maddede çok sıkı şekilde düzenlenen şartlarla ödenmesi halinde hukuki anlamda kıdem tazminatından söz edileceği ortaya çıkmaktadır.
Gerçekten bu maddedeki kıdem tazminatı, iş akdinin sona ermesine
ilişkin olarak sıkı sıkıya düzenlenen ve her feshin işçiye bu ödemeyi
yapma hakkını vermediği bir düzenleme olup, kararda vurgulandığı
gibi “istifa “halinde bu madde anlamında bir ödeme yapılamayacağı ortadadır. İstifa hailinde ödeneceği şart edilen ödemeye kıdem tazminatı
dense bile, bu ödemenin gerçek ve hukuki anlamda kıdem tazminatı
olmadığı, belki bu isim altında atıf yapılan ve bu tutarlarla yapılması
öngörülen ödemeler olduğu ortaya çıkmaktadır. Bunun doğal sonucu
olarak da, bu tür ödemelerden gelir vergisi tevkifatının yapılması ve
hatta ödendiği ay itibariyle tavan aşılmamış ise SGK kesintisinin de
yapılması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Çünkü vergi ve sigorta primi
istisnalarının söz konusu olması için bu ödemelerin gerçek ve hukuki
anlamda, yani hem 14. madde hem de gelir vergisi mevzuatı anlamında “kıdem tazminatı “ olması şarttır. Çok açık ifade edelim ki, istifa ha-
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linde ödenecek tazminat, hukuki anlamda “kıdem tazminatı” olmayıp
işveren tarafından yapılan diğer akdi ödemelerden ibarettir. Bu ödemelerin de vergi ve sigorta kanunları açısından ayrı ayrı irdelenmesi ve
bunlara bağlanan sonuçların açıklanması gerekmektedir.
3) İstifa halinde de kıdem tazminatı ödeneceğine ilişkin akdi düzenleme,
yukarıdan beri açıkladığımız üzere, teknik ve hukuki anlamda kıdem
tazminatı, yani anılan 14. maddede düzenlenen “kıdem” tazminatı olamayacağından, burada “tavan” uygulamasına verilen önemi tartışmak
gerekecektir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, işverenin vergi ve sigorta
primi yüküne katlanmak şartı ile işçiye kıdem tazminatı tavanından
çok yukarlarda akdi ödemeler yapmasını engelleyen bir kural yoktur. Nitekim günümüzde artık güncellik kazanan “ikale” suretiyle iş
akitlerinin sonlandırılmasında, işçiye ödenmesi şart olunan tutarlar
tamamen bu cümledendir. Yerleşen uygulamada da işverenler, sözleşmede ihbar ve kıdem tazminatı ile şu karar aylık ödenmesi yolundaki
yükümlülüklerde bütün ödemelerden vergi keserek ödeme yapmakta ve vergi idaresi ile ihtilafa girmemektedirler. Nitekim, en eskiden
beri vergi idaresi, 14. maddede yazılı şartlar dışında ödenen ve hatta
“işçi devri” hallerinde bile son işverenin kıdem tazminatını üstlenmesini gelir vergisi dışında tutmamakta ve haklı olarak bu ödemelerden
vergi kesilmesi gerektiğini , aksi taktirde Gelir ve Vergi Usul Kanunu
hükümlerinin uygulanacağını vurgulamaktadırlar. Yani, olayın ceza
boyutu ortadan kalksa bile vergi ve sigorta boyutu nazara alındığında
artık her türlü halde kıdem tazminatı adı altında ödeme yapılabileceğine dair görüşe varmak mümkün olamayacaktır. Bu konu daha önce
de Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 25.06.2011 tarih ve 2010/1650 Esas,
2011/15378 karar sayılı kararı üzerine yine İstanbul Barosu Dergisinin 2012/5 nci sayısında “İkale ile sona eren sözleşmelerde kıdem tazminatında tavan gözetileceği” başlıklı yazımda da irdelenmiş ve ikale
ile artık hukuki anlamda kıdem tazminatından söz edilemeyeceğinden
tavanın aranmasının mümkün olmadığı belirtilmiş idi.
4) Şimdi, 1475 Sayılı Kanun'da öngörülen dışında ödenen “kıdem ” adı
altındaki tazminatlarda neden tavanla bağlı kalınamayacağı olgusuna
bakalım.
Bilindiği ve Yargıtay kararında da vurgulandığı gibi, kıdem tazminatındaki tavan kısıtlaması mutlak emredici hüküm olup aksine sözleşme
TBK’nun 27(eski 20) nci maddesi uyarınca geçersiz, hatta bir görüşe
göre butlanla malul olacaktır. Ancak kesinlikle ifade edelim ki bu geçersizlik anılan 14 ncü maddedeki şartlarla hak kazanılan, yani teknik
ve hukuki anlamdaki kıdem tazminatları için geçerlidir. Yoksa bu kı-
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sıtlama, işverenin iş çıkışında işçiye başka hiçbir ödeme yapmasının
yasak olduğu anlamına gelmemekte, ancak bu ek ödemelerin “kıdem
tazminatı” olarak adlandırılmasına imkan vermemektedir.
Bu nedenlerle, Yargıtay kararında belirtilen “istifa halinde kıdem tazminatı ödeneceğine “ dair şart geçerli olmakla birlikte, bunun istifa halinde
işçiye bu tutarda ödeme yapılacağını öngören bir akdi hüküm olarak
algılanması gerekmektedir. Çünkü bu ödeme hukuki anlamda kıdem
tazminatı değildir ve bu ödemeye “kıyas” yolu ile böyle bir anlam da
verilemez. Ayrıca bu ödemeden vergi ve hatta sigorta primi kesileceğinden hiç bir şekilde hesaplanan ödeme yasal tavan kadar olamayacaktır.
Halen yasal kıdem tazminatlarından sadece damga vergisi kesilip gelir
vergisi kesilmediğinden , şu andaki tavanın 3.541, 37 TL olduğu nazara
alındığında işçinin her yıl itibariye damga vergisinden sonra eline geçen
tutar 3.507,80 TL olacaktır. Eğer yasal şartlar dışında, örneğin istifa
veya ikalede kıdem tazminatı ödeneceği şart edilmiş ise bundan en iyi
ihtimalle %15 vergi ve o ayda tavan aşılmamış ise %15 sigorta primi
kesileceğinden işçiye yaklaşık 2.557,- TL ödenmesi gerektiği ortaya çıkar. Eğer, işçiye net 3.507,80 TL ödeneceği şart edilmiş ise bu taktirde
yukarıda belirtilen vergi ve sigorta primi yükü işverence üstlenileceğinden istense de istenmese de tavan aşılmış olacaktır. Yukarıdaki örneği
ele aldığımızda sırf gelir vergisi tutarı 618,- TL ile bile tavan bu tutarda
aşılmış ve 4.126,-TL. na yükselmiş olacaktır. Buna bir de, sigorta primine tabi ödemelerde işçi ve işveren prim yükünü eklersek ulaşılan
tutar son derecede yüksek olacaktır. Şimdi Yargıtay kararı ile belirlenmek istenilen husus, istifa hallerinde işçiye ödenecek tutarın tavan
aşılmaksızın ama vergi yükü işçide kalacak biçimde ödeme yapılması
mıdır? Bu taktirde işçinin 2.980,- TL alması nedeni ile yasal tutardan
daha az tazminat alması gerekecektir. Yoksa vergi yükünün işveren
tarafından karşılanacağı ve işçiye normal kıdem tazminatı tutarında
ödeme yapılacağı görüşüne mi ulaşmalıyız? O zaman da amaçlanan
tavan aşılmış olmuyor mu? Burada da madem ki ödenmesi gereken
tazminat teknik anlamda kıdem tazminatı değilse ve TBK’nun 27 nci
maddesindeki geçersizlikten etkilenmeyen bir akdi ödeme ise, neden
tavanın aşılamayacağı sorusu karşımıza çıkmaktadır.
IV. SONUÇ
Sonuç olarak yukarıda açıkladığımız hususların altını çizersek;
1) İşçinin istifası halinde de ödeneceği şart edilen kıdem tazminatının,1475 sayılı Kanunun halen yürürlükte olan 14 ncü maddesinin
açık düzenlemesi karşısında, hukuki ve teknik anlamda kıdem tazminatı olmadığı;
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2) Her ne kadar, 4857 sayılı Yasa ile, anılan 14 ncü maddedeki düzenlemenin dışında kalan ve kıdem tazminatına endekslenen ödemelerin
cezai yaptırımı ortadan kalkmış ise de, vergi ve sosyal sigortalar primleri açısından bu ödemelerin, gelir vergisinden istisna olunan kıdem
tazminatlarından sayılmaması nedeni ile mutlaka gelir vergisine ve
şartları varsa sosyal sigortalar primine tabi tutulmaları gerektiği;
3) Buna göre, taraflar istifa halinde de kıdem tazminatı ödeneceği şart
edildiğinde kast edilenin vergi ve sigorta primine tabi olmayan yani
yasal hesaplanan tazminat tutarı kadar bir tutarın ödenmesinin amaçlandığı, bu hali ile de vergi ve prim yükünün işveren üstünde kalması
nedeni ile de mutlaka tavanın aşılmış olacağı;
4) Tarafların, ister kanuna uygun isterse sair hallerdeki fesihlerde, yasal ihbar ve kıdem tazminatından fazla tutarlarda ödeme yapılmasını
engelleyen bir hüküm olmamasına göre vergi ve primi ödenmek kaydı
ile işçiye bu tutarlardan daha fazla ödeme yapılabileceği, nitekim ikale
yolu ile iş sözleşmelerinin sonlandırılmasında da işçiye bu tazminatların yanında ve dışında ödenen sair ek menfaatlerin de bu ödemelerden
olduğu;
5) Vergi ve sigorta primleri istisnasına tabi yasal kıdem tazminatlarında
tavanın aşılması mümkün olmamakla birlikte, esasen 14 ncü madde
kapsamında adı kıdem olsa bile hukuki ve vergisel anlamda kıdem
tazminatı sayılmayan ödemelerde herhangi bir tavanın söz konusu olamayacağı, 14 ncü madde amacının işçiyi sadece tavan tutarında kıdem
tazminatına mahkum etmek gibi bir anlamı olmayıp tavanın konuluş
amacına göre işvereni bu üst sınırla sorumlu saymak olduğu, ama işvereni de daha fazla tutarda ödeme yapmak olanağından mahrum etmek imkanının olmadığı;
6) Neticeten, taraflar arasındaki sözleşmede, istifa halinde kıdem tazminatının ödeneceğinin şart edildiği hallerde, bu ödemenin yasal anlamda kıdem tazminatı olmaması nedeni ile, kastedilen yasal anlamdaki
tutar ise işverenin vergi ve prim yükünü üstlenmesi ve bu halde de
mutlaka tavanın aşılacağı gerçeği karşısında atıf yapılan “kıdem” sözcüğünün yasal ve hukuki bir anlam ifade etmeyeceği ve bu nedenle
de herhangi bir kısıtlamaya tabi olmayacağı gerçeği karşısında, kıdem
tazminatı fonu yürürlüğe girdiğinde güncelliğini kaybetse bile, salt hukuka uygunluk açısından Yargıtay kararındaki görüşe katılamadığımızı belirtmek durumundayız.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETE GENEL BAKIŞ VE
TÜRK CEZA KANUNU’NUN KADINA YÖNELİK
ŞİDDET İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİ
Mine UZUN1
GİRİŞ
Şiddet; oldukça derin içerikli bir kavram olup, çok çeşitli sebep ve
saiklerden kaynaklanan bir olgudur. Şiddet konusu üzerinde hukuk, psikoloji ve sosyoloji ana bilim dalları başta olmak üzere, pek çok bilim
alanında muhtelif inceleme ve araştırmalar yapılmıştır. Şiddet, “kendine
yönelik şiddet”, “bireyler arası şiddet”, “toplumsal şiddet”, “kadına yönelik şiddet”, “aile içi şiddet”, “organize şiddet”, “medyaya yönelik şiddet” ve
benzeri alt kavramlar bazında da incelenmiş, bu şekilde araştırmacılar,
şiddetin nedenlerini ve çarelerini, makro ölçeklerin dışında, mikro ölçeklerde de inceleme fırsatı edinmişlerdir. Şiddet kavramına ilişkin olarak
birçok tanımlama yapılmış olmakla birlikte, şiddetin bilimsel manada
kesin bir tanımı yapılamamıştır. Bu noktada, bir davranışın ya da eylemsizliğin şiddet içerip içermediğinin ya da kime veya neye göre şiddet teşkil
ettiğinin, her olaya, zamana, kişiye ve somut duruma göre değişebileceği
de göz ardı edilmemelidir.
Genel anlamda şiddet, sahip olunan güç veya kudretin, yaralanma ve
kayıpla sonlanan veya sonlanma olasılığı yüksek bir biçimde bir başka
insana, kendine, bir gruba veya bir topluma karşı tehdit yoluyla ya da
bizzat uygulanmasıdır2. Şiddetin, bir hareketin ve gücün derecesi ya da
karşıt görüşte olanlara kaba kuvvet kullanılması, kaba güç olarak da tanımlanması mümkündür3.
Şiddetin türleri arasında yer alan kadına yönelik şiddet ise, cinsiyete
dayanan, kadını inciten, ona zarar veren, fiziksel, cinsel, ruhsal hasarla
sonuçlanma olasılığı bulunan, toplum içerisinde ya da özel yaşamında
ona baskı uygulanması ve özgürlüklerinin keyfi olarak kısıtlanmasına neden olan her türlü davranıştır4. Kadınlara fiziksel, cinsel ya da psikolojik
zarar veya acı verme sonucu doğuran veya bu sonucu doğurması muhtemel olan, cinsiyete dayalı her türlü şiddet, kamusal ya da özel hayatta
1
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3
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olup olmadığı farketmesizin kadına şiddet olarak değerlendirilmektedir5.
Kadınlar, bir toplumun en temel yapı taşları arasında olduğundan, o
toplumda, kadına ne şekilde davranıldığı, kadının sahip olduğu haklar,
kadına verilen değer, kadının şiddete maruz kalması durumunda uygulanacak yaptırımlar ve kadının nasıl korunduğu, o toplumun gelişmişlik
seviyesini çözümlemede aşırı derecede önem kazanacaktır. Stuart Miller’in de dediği gibi; bir toplumun uygarlık düzeyinin öğrenilmesi için, o
toplumdaki kadının durumuna bakılması lüzumludur. Elbetteki, şiddet,
sadece kadına yönelik bir sorun değildir. Bununla birlikte, kadına yönelen şiddet ülke sınırlarını aşmış ve uluslar arası bir toplum meselesi
haline gelmiştir. Uluslararası hukukta kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin ilk belge olan ve 20 Aralık 1993 tarihinde Birleşmiş Milletler
Genel Kurulu’nda kabul edilen Kadınlara Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılmasına Dair Bildirge6 uyarınca, kadınların siyasal, ekonomik, sosyal,
kültürel, medeni veya herhangi başka bir alanda tüm insan haklarından
ve temel özgürlüklerden eşit olarak yararlanma ve bunların eşit koruması
altında olma hakları bulunmaktadır. Söz konusu haklar, yaşama ve eşitlik hakkı gibi temel hakları kapsadığı gibi; özgürlük ve kişi güvenliği hakkını; kanun önünde eşitlik hakkını; tüm ayrımcılık biçimlerinden azade
olma hakkını; ulaşılabilecek en yüksek fiziksel ve ruhsal sağlık standardı
hakkını; adil ve elverişli çalışma koşulları hakkını; işkence veya diğer zalimce, insanlık dışı veya aşağılayıcı muameleye veya cezalandırmaya maruz bırakılmama haklarını da içermektedir.
Ayrıca, Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’nde de7, taraf devletlerin özellikle politik, sosyal, ekonomik ve kültürel sahalar başta olmak üzere bütün alanlarda, kadınların
erkeklerle insan hakları ve temel özgürlüklerinden eşit olarak yararlanmalarını ve bu hakları garanti etmelerini, ilaveten kadının tam gelişmesini
ve ilerlemesini sağlamak için de bütün uygun önlemleri almaları gerektiği
hükme bağlanmıştır. Nitekim, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için, gerek ülkeler bazında ve gerekse de yerel ve uluslar arası örgütler olarak bir
çok girişim gerçekleştirilmiş, muhtelif yasal ve uygulamasal düzenlemeler
kaleme alınmış, bir çok anlaşmaya imza atılmış, sosyal ve yazılı medyada
5
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bir çok örgütlenme vücuda getirilmiştir. Türk Ceza Kanunumuzda yer
alan muhtelif düzenlemeler ile de, kadına yönelik şiddetin engellenmesi
ve kadına karşı yönelen şiddet girişimlerinin cezalandırılması amaç edinilmiştir. Bu kapsamda, işbu çalışmamızda, Türk Ceza Kanunumuz’da
yer alan kadına yönelik şiddet düzenlemeleri “hükümler” çerçevesinde ele
alınmıştır. Ancak, bu düzenlemeleri incelemeye geçmeden önce, kadına
yönelik şiddet kavramının ana hatları ile incelenmesi ve sonrasında da
Türk toplumundaki kadına karşı şiddet bakışının değerlendirilmesi faydalı olacaktır.
I. Kadına Yönelik Şiddet:
A. Genel Olarak Kadına Yönelik Şiddet:
İnsanlık tarihi boyunca kadınlar erkekler ile eşit şartlarda yaşamamış,
erkekler karşısında meta, ikinci sınıf vatandaş olarak değerlendirilmiş,
erkeklerin herhangi bir yaptırım ile karşılaşmadan, kolayca şiddet uygulayabilecekleri bir vasıfta tutulmuşlardır. Örneğin, Eski Roma’da erkekler eşlerini zina, toplum içinde sarhoşluk ya da halka açık oyunlara
gitmek gibi nedenlerle öldürme hakkına sahip görülmüş, 1700’lü yıllarda
İngiltere’de yasalar, kocaya, doğru yoldan ayrılan karısını fiziksel olarak
cezalandırma hakkını vermiştir8.
Yine, Arap dünyasının eski dönemlerinde, kadınların mal gibi alınıp
satıldıkları, kocalarının her türlü olumsuz müdahalesine maruz bırakıldıkları, dinsel pek çok nedene isnadla, çok çeşitli ve vahim şekillerde şiddete düçar kaldıkları da, hemen akla gelebilecek diğer tarihsel örnekler
arasında bulunmaktadır. Bu noktada belirtmek isteriz ki, “kadına yönelik
şiddet, yaşam döngüsü içinde ele alındığında, daha konsepsiyon öncesi
dönemde başlamaktadır. Aile içinde sahip olunacak çocuğun cinsiyetinin kız çocuklar aleyhine belirlenmesi, kız bebeklerin öldürülmesi, kız
çocuklarının cinsel istismarı, dövülmesi, çeyiz, başlık parası, namus cinayetleri, flörtte şiddet, evlilikte hırpalanma, dayak tecavüz, ekonomik ve
psikolojik baskı, genital mutilasyon ve diğer cinsel organlara zarar verici
uygulamalar, işyerinde ve diğer kurumlarda cinsel ve psikolojik şiddet,
kadın ticareti, fahişeliğe zorlama, yaşlılıkta fiziksel, cinsel ve psikolojik
saldırıya uğrama, cinayete kurban gitme şeklinde gerçekleşmektedir9.”
Kadınlar, çok çeşitli nedenler yüzünden şiddete maruz kalmakta, kadına karşı uygulanan şiddetin temelinde farklı saikler ve sebepler yatmaktadır. Uyuşturucu ya da alkol maddelerinin tüketimi, kıskançlık,
ruhsal, travmatik bozukluklar, aldatılma, yoksulluk ve benzeri pek çok
neden, kadına yönelik şiddetin nedenleri arasında olabilmektedir. Şiddet,
psikobiyolojik faktörler ile dış çevre arasındaki etkileşimin bir sonucu
8
9
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olarak ortaya çıkabildiği gibi10, biyolojik, psikososyal, sosyoekonomik ve
çevresel etkenlere bağlı bulunabilmekte ya da psikiyatrik veya sair ruhsal bozukluk kaynaklı da olabilmektedir11. Konu kapsamında yapılan bir
kısım çalışmada, şiddet uygulayan kişilerin özgüvenlerinin ve/veya güven
duygularının yetersiz olduğu, bu kişilerin sıkça terkedildikleri, bir çok
kayıp yaşadıkları, yoksunluk içinde oldukları, travmatik bozukluk taşıdıkları, aile içinde örnekseme yoluyla hareket ettikleri de ortaya konulmuştur. Kadınların istihdama katılmamaları durumunda, herhangi bir
ücret alamamalarının yanısıra, bir işe sahip olmanın getirdiği emeklilik
ya da sosyal güvence yardımlarından yararlanamayacakları, bu nedenle
de erkeklere daha fazla bağımlı duruma gelecekleri de konunun diğer bir
boyutunu oluşturmaktadır12.
Belirtiriz ki, kadınlara yönelik şiddet, sadece dayak gibi fiziksel davranışlarla veya taciz içeriğindeki psikolojik baskılarla sınırlı kalmamakta,
çok farklı görünüm ve şekillerde ortaya çıkmaktadır. Nitekim, Kadınlara
Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılmasına Dair Bildirge’de13 kadına yönelik şiddetin;
a. Dayak ve hırpalama, ev halkına dahil olan kız çocuklarının cinsel
suistimali, drahoma bağlantılı şiddet, evlilik içi tecavüz, kadın cinsel organını sakatlama veya kadına zarar veren diğer geleneksel
uygulamalar, eş haricinde (ev halkına dahil) kişilerce uygulanan
şiddet, sömürüyle bağlantılı şiddet dahil olmak üzere aile içinde
meydana gelen fiziksel, cinsel veya psikolojik şiddet;
b. Tecavüz, cinsel suistimal, iş yerinde, eğitim kurumlarında veya diğer yerlerde meydana gelen cinsel taciz ve sindirme, kadın ticareti
ve fahişeliğe zorlama dahil olmak üzere genel olarak toplum içinde
meydana gelen şiddet;
c. Nerede olursa olsun devlet tarafından işlenen veya göz yumulan fiziksel, cinsel veya psikolojik şiddet
içeriğindeki davranışları da kapsaması gerektiği açıklanmıştır.
Kadınlara Karşı Şiddeti Önleme, Cezalandırma ve Ortadan Kaldırmaya
İlişkin İnter Amerikan Sözleşmesi’nde14 ise fiziksel, cinsel ya da psikolojik şiddet; üç ayrı başlık altında incelenmiştir. Bu Sözleşmeye göre, aile
10 SUBAŞI/AKIN, Kadına Yönelik Şiddet; Nedenleri ve Sonuçları, s: 1.
11 Detaylı bilgi için bkz. SUBAŞI/AKIN, Kadına Yönelik Şiddet; Nedenleri ve Sonuçları, s: 1, 2.
12 Mine UZUN, “Yargıtay Kararları Kapsamında Yoksulluk Nafakası”, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2013, s: 8.
13 Bildirge madde 2.
14 Orijinal adı “Inter-american Convention on The Prevention, Punishment and Eradication of Violence Against Women” olan bu Sözleşme’nin orjinal metni için bkz: http://www.
aids.gov.br/en/pagina/interamerican-convention-prevention-punishment-and-eradication-violence-against-women, Er. T: 04.07.2014.
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içi şiddet; dayak, hakaret, cinsel istismar, evlilik içi tecavüz vb. davranışları kapsamakta, toplum tarafından uygulanan şiddet: işyerinde, eğitim
kurumlarında, sokakta, cinsel taciz, sindirme, kadın ticareti, fahişeliğe
zorlama vb. davranışları içermekte, Devlet kaynaklı/ devletin işlediği ya
da göz yumduğu şiddet ise işkence, göz altında ve silahlı çatışmalarda
tecavüz vb. davranış kökenli olabilmektedir.
Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla
Mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nde15 ise Sözleşme’nin
amacı bakımından kadınlara yönelik şiddet; bir insan hakkı ihlali ve kadınlara yönelik ayrımcılığın bir biçimi olarak anlaşılmaktadır ve ister kamusal alanda, isterse de özel alanda meydana gelsin, kadınlara fiziksel,
cinsel, psikolojik veya ekonomik zarar veya ızdırap veren veya verebilecek
olan toplumsal cinsiyete dayalı her türlü eylem ve bu eylemlerle tehdit
etme, zorlama veya keyfi olarak özgürlükten yoksun bırakma anlamına
gelmektedir16. Uluslar arası sözleşmelerden de anlaşılacağı üzere şiddetin içeriği ve görünümleri oldukça geniş ve farklı olup, kadınlara fiziksel,
cinsel ya da psikolojik zarar veya acı verme sonucunu doğuran veya bu
sonucu doğurması muhtemel olan, cinsiyete dayalı her türlü şiddet, kamusal ya da özel hayatta olup olmadığı farketmesizin kadına şiddet olarak telakki edilmektedir.
Kolaylıkla tahmin edilebileceği gibi, kadına yönelik şiddeti uygulayanların çok büyük bir kısmı erkekler olup, şiddet uygulayan kişiler kadının
eşi, flörtü, babası, abisi ya da akrabaları içindeki diğer erkekler olabilmektedir17. Kadına yönelik şiddet türlerinin en sık görülen şekli, kadının
birlikte olduğu kişi tarafından istismar edilmesidir18.   Birçok kadın birlikte yaşadığı erkek veya kocası tarafından şiddete maruz bırakılmakta
ve bu şiddet sınıf, etnik köken ve sosyo-ekonomik düzey gözetilmeksizin

15 Sözleşmenin Türkçe metni için bkz: R.G.T.: 08.03.2012, R.G.S:28227 (Mükerrer),
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/20120308M1-1.htm, Er. T: 04.07.2014.
İlgili Resmi Gazete’de “11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da imzalanan ve 24/11/2011
tarihli ve 6251 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan “Kadınlara Yönelik Şiddet
ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nin onaylanmasının; Dışişleri Bakanlığı’nın 12/1/2012 tarihli ve HUM/7771842
sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre,
Bakanlar Kurulu’nca 10/2/2012 tarihinde kararlaştırıldığı” açıklanmıştır.
16 Bkz: Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye
ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi, m.3 a
17 SUBAŞI/AKIN, Kadına Yönelik Şiddet; Nedenleri ve Sonuçları s: 5.
18 Dilek YETİM/Erkan Melih ŞAHİN, “Aile Hekimliğinde Kadınlara Yönelik Şiddete Yaklaşım”, Aile Hekimliği Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 2, s. 48, http://www.manevisosyalhizmet.com/
wp-content/uploads/2009/09/kadina_yonelik_siddete_yaklasim.pdf, Er. T: 04.07.2014.

Kadına Yönelik Şiddete Genel Bakış • M. UZUN

135

uygulanmaktadır19. Bu noktada, aile içi şiddetin dünyada ve Türkiye’de
önemli bir sağlık sorunu olduğu da hemen belirtilmelidir20.
Eş şiddeti ile ilgili çok sayıda araştırma yapılmış olup, aile içi şiddet,
yanlızca şiddet gören kişiyi değil, tanık olan kişilerin psikolojik durumlarını da etkilemektedir. Örneğin, Sivas ili Alibaba Mahallesinde oturan,
15-49 yaş grubunda olan 162 evli kadın içerisinde yapılan bir araştırmada 21 veri toplama aracı olarak, literatürden yararlanılarak araştırmacılar
tarafından oluşturulan soru formu kullanılmış ve formlar kadınlarla yüz
yüze görüşülerek uygulanmıştır. Verilerin değerlendirilmesi sonucunda
kadınların %40,7’si aile içinde şiddete maruz kaldıklarını, bunların %91’i
eşi, %19,7’si eşinin yakınları tarafından kendilerine şiddet uygulandığını
belirtmiştir. Kadınların %56,9’u aile içinde şiddet uygulayanların erkekler
olduğunu, şiddetin en çok kadınlara (%59.8) ve çocuklara (%32.4) uygulandığını belirtmişlerdir. Araştırmada, kadınlar ekonomik yetersizliğin
(%58,8) aile içi şiddeti artıran en önemli neden olduğunu ifade etmişlerdir.
Başka bir araştırmada ise22, araştırmaya katılan hastaların %63’ü çocukluğunda, %62’si evliliğinde en az bir kez fiziksel şiddet gördüğünü
bildirmiş, eş şiddeti gören ve görmeyen kadınlar arasında eğitim düzeyi,
meslek, ailenin geliri, evlenme yaşı, evlilik biçimi, çocuklukta şiddet görüp görmeme bakımından fark bulunmamıştır. Yaş faktörünün, alkol alınıp alınmamasının, evde yaşayan bireylerin ilişkilerinin şiddetin derecesini etkilediği de ortaya konulmuş, buna göre, genç yaşın, alkol kullanan
eş ve kaynana ile aynı evde yaşamanın, eş şiddetine maruz kalma riskini
anlamlı derecede arttırdığı tespit edilmiştir. Yine, söz konusu araştırmada, çocuklukta şiddet gören ve/veya eşinden şiddet gören kişilerin çocuğuna şiddet uygulaması arasında ilişkisi de saptanmıştır. Görüleceği üzere
kadına yönelik şiddet, çok çeşitli etkenlere bağlı olabilmekte, kadın ya da
erkeğin yaşı, eğitim düzeyi, aile içerisinde yaşayan kişi sayısı, akrabalık
ilişkileri, alkol ve ilaç bağımlılığı ve diğer başkaca unsurlar şiddetin derecesini önemli şekilde etkilemektedir. Özetle, fiziksel, cinsel ve/veya psikolojik baskı olarak yansıyan şiddet, eğitim düzeyine, coğrafi mekana, yaşa,
19 SUBAŞI/AKIN, Kadına Yönelik Şiddet; Nedenleri ve Sonuçları s: 5.
20 Işıl VAHİP/Özge DOĞANAVŞARGİL, “Aile İçi Fiziksel Şiddet ve Kadın Hastalarımız”,
Türk Psikiyatri Dergisi, 2006; 17 (2), s: 108, http://www.turkpsikiyatri.com/c17s2/aileici.pdf, Er. T: 04.07.2014.
21 Araştırma için bkz: Nuran GÜLER/Hatice TEL/Fatma Özkan TUNCAY, “Kadının Aile
İçinde Yaşanan Şiddete Bakışı”, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 27 (2),
2005, s: 51-55, http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/1081.pdf, Er. T: 04.07.2014.
Yazarlar, adı geçen çalışmada, kadının aile içinde yaşadıkları şiddet kapsamında yaptıkları bir çalışmalarına detaylı olarak yer vermişlerdir. Yazarlara göre; “Bu çalışma,
kadının aile içinde yaşanan şiddete bakışını belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.”
22 VAHİP/DOĞANAVŞARGİL, Aile İçi Fiziksel Şiddet ve Kadın Hastalarımız, s: 107, 108.
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kültüre ve benzeri faktörlere bakmadan, tüm toplumlarda görülmekte,
şiddet, özellikle kadına karşı ve aile içerisinde yaşanmaktadır.
B. Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet:
Anayasamızın23 2 inci maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal bir
Devlet olduğu belirtilmiş, ayrıca Anayasa’da ailenin ve kadının korunması
ilkelerine24 de yer verilmiştir. Gerçekten de, Anayasa’nın 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” dir. 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. Anayasa’nın 56 ıncı maddesinde ise, herkesin, sağlıklı ve dengeli bir
çevrede yaşama hakkına sahip olduğu kaleme alınmıştır. Çevre, yanlızca
fiziksel ve biyolojik çevre anlamına gelmemekte, sosyal çevreyi de ihtiva
etmektedir. Buna karşın, sağlıklı bir sosyal çevrenin yaratılmasındaki ve
devamındaki en büyük engellerden birisinin bireysel ve toplumsal şiddet
olduğu göz ardı edilmemelidir.
Ülkemizde, şiddetin önlenmesi amacıyla getirilen düzenlemeler arasında bulunan, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un25 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 kaleme alınmıştır.
Anılan hüküm ve Kanun, yalnızca evli kadınları değil, “şiddete uğra23 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:
12.09.2012.
24 Ayrıca, Anayasa m. 41 ve Anayasa m. 50 hükümleri de bu kapsamdadır.
25 6284 sayılı Kanun’un tam metni için bkz.: R.G.T.: 20.03.2012, R.G.S.: 28239, Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5, C.: 52, http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.6284&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=1&Tertip=5&No=6284
Er. T: 04.07.2014.
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yan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan tüm kadınları” da kapsamına almakta ve bu kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirleri düzenlemektedir26. 6284 sayılı Kanun’a istinaden çıkarılan
Yönetmelik’te 27 ise, şiddet, aile bireyinin fiziksel, cinsel, ekonomik veya
psikolojik zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanması muhtemel
hareketler, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfî engellenmesini de içeren, toplumsal veya özel alanda meydana gelen fiziksel,
cinsel, psikolojik, sözel ve ekonomik her türlü davranış olarak tanımlanmıştır.
Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren, kadın erkek eşitliğinin sağlanması amacına yönelik hukuksal ve kurumsal tedbirler alınıyor olmasına
rağmen, günümüzde dahi kadınlara yönelik şiddetin her biçimi son derece yaygın şekilde sürmektedir. Kadına yönelik şiddet konusu ülkemizde
1970’lerin sonuna doğru gündeme gelmiş olup, toplumun bu konuda bilgilenmesi, duyarlılığının geliştirilmesi için düzenlenen konferanslarda ve
panellerde bu sorun oldukça görünür kılınmıştır28. Kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları, 1980’lerin sonundan itibaren kurumsallaşmaya
başlamış ve günümüzde ilgili tüm tarafların sahiplendiği bir alan haline
gelmiştir29. Ülkemizde kadına yönelik şiddet, toplumda benimsenen genel
ahlak ve namus anlayışla bağlantılı olduğu gibi, örf ve adet, gelenek, toplumsal ve kültürel yapı, ekonomik etken, eğitim düzeyi, kişilerin psikolojik özellikleri ve aile yapısıyla da ilişkili olabilmektedir. Türk toplumunda
önemli bir değer teşkil eden namus, kadınlar ve cinsellikleri üzerinde sıkı
bir denetim kurulmasına hizmet etmektedir30. Nitekim, ülkemizde yaşanan kadın cinayetleri her geçen sene artmış, Adalet Bakanlığı verilerine
göre 2002 yılında 66 olan kadın cinayeti, 2007 yılında 1077’ye yükselmiştir31.
Dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, İçişleri Bakanlığı’ndan edindikleri bilgilere göre, ülkemizde, aile içi şiddet olaylarında 2009 yılında
171, 2010 yılında 177, 2011 yılında 163 ve 2012 yılında de 155 kadının
26 UZUN, Yargıtay Kararları Kapsamında Yoksulluk Nafakası, s. 27.
27 Ailenin Korunmasına Dair Kanunun Uygulanması Hakkında Yönetmelik m: 4/e, Yönetmelik’in tam metni için bkz: R.G.T: 01.03.2008, R.G.S: 26803.
28 Nazan MOROĞLU,. “Kadına Yönelik Şiddet ve Ailenin Korunmasına Dair Kanun”, s. 8,
www.tukd.org.tr/dosya/KadinaYonelikSiddet, Er. T. 04.07.2014.
29 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, “Kadına Yönelik
Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı 2012-2015”, Ankara, 2012, http://www.kadininstatusu.gov.tr/upload/kadininstatusu.gov.tr/mce/2012/kadina_yonelik_sid_2012_2015.
pdf , Er. T: 04.07.2014, s. 7.
30 Yakın ERTÜRK, “Birleşmiş Milletler Kadına Karşı Şiddet, Nedenleri ve Sonuçları Özel
Raportörü Yakın Ertürk Türkiye Raporu”, İnsan Hakları Ortak Platformu, http://www.
ihop.org.tr/dosya/YE/yeturkiyerapor.pdf, Er. T: 04.07.2014, s.8.
31 http://www.ozgur-gundem.com/?haberID=47712&haberBaslik=%C3%87ocuklar%C4%B1n%C4%B1n%20g%C3%B6z%C3%BC%20%C3%B6n%C3%BCnde%20katlediliyorlar&action=haber_detay&module=nuce, Er. T: 04.07.2014.
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hayatını kaybettiğini açıklamıştır32. Başka bir veride ise33, 2013’te, her 10
kadından birinin şiddet gördüğü için kolluk kuvvetlerine, mülki amirlere
ve savcılara şikayette bulunduğu ya da koruma tedbiri kararı çıkartmasına rağmen ağır yaralandığı kaleme alınmıştır. Bu araştırmada, kadınların
en çok kocalarından şiddet gördüğü, yüzde 15’inin boşanmak istedikleri
için öldürüldüğü, tecavüzcülerin ise yüzde 52’sinin tecavüz edilen kişiyi
tanıyan erkekler olduğu, tecavüz vakıalarının yüzde 36’sının kadınların
evlerinde gerçekleştiği ifade edilmiştir. Kadınların eşleri, eski eşleri, birlikte yaşadıkları kişiler ya da sevgilileri tarafından şiddete maruz bırakılmaları son dönemlerde hızla artmış, bu sonuçlarda, kadının eğitimsizliği,
emeği karşılığında yeterince ya da hiç ücret almayışı, sosyal ve ekonomik
konumlarının erkeklere nazaran düşük seviyelerde olması, kadınlara yönelik şiddet eğilimlerini güçlendirmiştir.
Gerçekten de, son dönemlerde basında çıkan haberler dahi, ülkemizde kadına yönelik şiddetin ne denli elzem boyutlara ulaştığını göstermekte, neredeyse hemen her gün, bir kadın, eşi, eski eşi, sevgilisi ya da aile
üyelerinden biri tarafından öldürülmekte ya da başkaca şiddet davranışlarına maruz bırakılmaktadır. Çok yakın tarihli haberlere bakıldığında,
kadına yönelik şiddetin temelinde, kadın ile erkek arasında yaşanan basit
tartışmaların ve sorunların olduğu gözlenmektedir. Örneğin, kızına gitmek istemesi nedeniyle eşi Aynur G.’yi öldüren İlyas G.34, para sıkıntısı
yüzünden yaşadıkları tartışmalar nedeniyle 9 yıllık eşini öldüren Hasan
S.35, bedensel engelli eşini zorla dilendiren ve bıçakla yaralayan Tuncay
32 http://www.takvim.com.tr/Guncel/2013/05/20/666-kadin-hayatini-kaybetti uzantılı haber yazı, Er. T: 01.07.2014.
33 http://t24.com.tr/haber/turkiyenin-2013-kadina-siddet-karnesi-214-cinayet-163-tecavuz,249587, Er. T: 01.07.2014.
34 http://www.cnnturk.com/2011/dunya/03/11/esini.bicaklayan.kocaya.16.yil.hapis/609650.0/, Er. T: 12.09.2012, 11.03.2011 tarihli haber yazıya göre; ““6 çocuk babası sanık, eşi Aynur Güney’in kızına gitmek istemesine karşı çıkınca aralarında tartışma çıktığını, kendisine hakaret edince de mutfaktan aldığı bıçakla karısına saldırdığını
söyledi. İlyas Güney, “Sonrasını hatırlamıyorum. Ama çok pişmanın. Keşke şimdi onun
yerine ben ölseydim” dedi.””
35 http://www.internethaber.com/bir-kadin-cinayeti-daha--333594h.htm,
Er.
T:
04.07.2014, Haber yazıya göre, “Adana’da 26 yaşındaki Sevgi Sağlam kocası 34 yaşındaki Hasan Sağlam tarafından tabancayla öldürüldü. .. Aralarında para sıkıntısı nedeniyle sürekli tartışma çıkan 9 yıllık evli ve işsiz olan Hasan, Sevgi Sağlam çifti sabah
saatlerinde oğulları 8 yaşındaki Mümtaz ve kızları 5 yaşındaki Dursun evdeyken tekrar
tartışmaya başladı. Bu sırada Hasan Sağlam, ruhsatsız tabancasıyla eşi Sevgi Sağlam’a
kurşun yağdırdı. Sırtına ve başına toplam 7 kurşun isabet eden Sevgi Sağlam olay yerinde hayatını kaybetti. Hasan Sağlam, silahını öldürdüğü eşinin üzerine bırakarak cesedin üzerini de battaniye ile kapattı. …Hasan Sağlam’ın işsiz olduğu öğrenilirken, kumar
ve içki yüzünden tefecilerden borç para aldığı iddia edildi. Borç batağında bulunan Hasan Sağlam’ın kiracı olarak oturduğu evin daha önce kendine ait olduğu ancak borçları
yüzünden kaybettiği belirtildi. Kocası tarafından öldürülen Sevgi Sağlam, yakınlarına
kocasının sürekli alkol almasından şikayet edip, “Gidecek yerim. Ekonomik durumum
iyi olsa bir dakika durmam” dediği öne sürüldü.”
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D.36, kendisini yemeğe götürmesini isteyen 21 yıllık eşini döven Celalettin
G.37, 38 yaşındaki engelli kızını döverek öldüren Hüseyin E.38 ile 20 yıllık
eşini kapıyı geç açtığı gerekçesi ile terlikle döven Ümit Ş.39, kadına karşı
şiddet uygulayan kişiler içerisinde, basına yansıyan kişiler arasında gösterilebilecektir.
Bu liste uzayıp gitmekte, neredeyse her gün, bir kadın, şiddet eylemine
maruz kalmaktadır. Kadınlar, evlilik süreci içerisinde yaşadıkları şiddetin sona ereceği umuduyla boşanmakta, ancak çok defa boşanmaları da
kendilerinin kurtuluşu olamamaktadır. Zira, bir çok kadının boşandıktan sonra eski eşleri tarafından öldürüldüğü de yine konunun başka bir
boyutunu oluşturmaktadır. Örneğin, 5 yaşındaki kızını ana okuluna bırakırken boşandığı eşi Bülent A. (37) tarafından vurulan İngilizce öğretmeni
Asuman İ’nin (36) yaşadığı şiddet, bu kapsamdaki güncel örneklerden
biridir.
36

http://www.milliyet.com.tr/dilendirdigi-karisinin-sokak-ortasinda-bogazini-kesti/gundem/gundemdetay/08.03.2011/1361628/default.htm, Er. T: 04.07.2014, Haber yazıya
göre; “Bir süre önce cezaevinden çıkan ve çeşitli suçlardan sabıkası bulunan Tuncay
Dikmen, dilendirdiği ve sağ bacağı aksayan engelli eşi Semiha Dikmen ile yol ortasında
henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Çevredekilerin şaşkın
bir şekilde izlediği tartışma sırasında Tuncay Dikmen üzerinde bulundurduğu ekmek
bıçağını çıkararak eşi Semiha Dikmen’in boynuna dayadı. Ardından da boynundan yaraladı. Olay yeri bir anda kan gölüne döndü. Eşinin elinden kurtularak can havliyle
koşmaya başlayan talihsiz kadın, 100 metre ileride yere yığılıp kaldı.”

37 http://www.internethaber.com/beni-yemege-gotur-diyen-ese-dayak-333152h.htm,
Er.
T: 04.07.2014, Anılan haber yazıya göre, “Kayseri’de nakliyecilik yapan 38 yaşındaki
Celalettin Genç, kendini yemeğe götürmesini isteyen 21 yıllık eşi 37 yaşındaki Nevin
Genç’i, döverek hastanelik etti. Yaralanan Nevin Genç, Kayseri Eğitim ve Araştırma Acil
Servisi’nde tedaviye alınırken, eşi Celalettin’den şikayetçi olduğunu söyledi.”
38

http://www.etha.com.tr/Haber/2011/03/08/kadin/abarti-degil-bir-gunde-6-olay/ Er. T:
04.07.2014, haber yazıya göre; “Balıkesir’de 70 yaşındaki Hüseyin Erden, engelli kızı
38 yaşındaki Ayten Erden’i döverek öldürdü. Erden, polisteki sorgusunun ardından
adliyeye sevk edildi. Erden’in, 12 yıl önce de eşini de baltayla yaraladığı ortaya çıktı.”
39 http://www.sabah.com.tr/Yasam/2014/04/11/yargitay-terligi-silah-saydi,
Er.
T:
04.07.2014, Habere göre, “İskenderun’da evinin kapısını geç açtığı iddiasıyla eşi Nurşen
Şimşek’i kapı önündeki terlikle döven koca Ümit Şimşek “silah” suçundan yargılanacak. İddiaya göre; Ümit Şimşek, 20 yıllık eşi Nurşen Şimşek’i kapıyı geç açtığı gerekçesiyle darp etti. Olay günü, gece yarısı eve giden Ümit Şimşek, yarım saat zile bastı. Kapı
açılmadı. Kapı kilitli olduğu için kendi anahtarını da kullanamayan Ümit Şimşek, ev
sahibinden aldığı tornavidayla kapıyı açmaya çalıştı. Yarım saat sonra Nurşen Şimşek,
kapıyı açtı. Sinirli koca, kapı önündeki terlikle eşini dövdü. Koca gözaltına alındı. “Basit
tıbbi müdahalelerle tedavi edilebilir” raporuyla hâkim karşısına çıkarılan Nurşen Şimşek, “Eşim eve geç gelmektedir. Ben o saatte uyumuştum. Kapı zilini duymadığım için
kapıyı geç açtım. Kapıyı açar açmaz üzerime saldırdı. Şikâyetçiyim” dedi. Ümit Şimşek
serbest kaldı.”
http://www.takvim.com.tr/Guncel/2014/05/14/vahset-park, [Er.T: 01.07.2014] uzantılı
yeni tarihli başka bir habere göre, “Evli ve 3 çocuk babası Durmuş G. sevgilisiyle parka
gitmiş, masada oturan ikili, tartışmış, aracından pompalı tüfeğini alan adam, kız arkadaşına ateş açmış ve sağlık ekiplerinin yaralıya yardım etmesine ise izin vermemiştir.
Olay sonucunda 22 yaşındaki genç kız hayatını kaybetmiştir.”,
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Şiddet mağduru kadın, şiddet vakıasının ardından sağ gözünü, bir
böbreğini ve dalağını kaybetmiş, boşanmak suretiyle eski eşinden kurtulduğunu düşünürken, eski eşinin şiddeti ve saldırısı neticesinde yaşam
savaşı vermeye başlamıştır40. Keza, Türk asıllı 24 yaşındaki Ceylan E41.,
1 yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden boşanmış, 7 yaşındaki
kızı Ceyda ile Cebel’de kiraladığı bir evde yaşamaya başlamıştır. Genç kadın, Almanya’da çalışan ailesinin maddi desteğiyle hayatını sürdürürken,
kızı ile birlikte aniden ortadan kaybolmuştur. Ceylan E.’den ve kızından
günlerdir haber alamayan komşuları, anne-kızın kaldığı daireden ağır kokuların gelmesi üzerine polise başvurmuş, bunun üzerine eve giden polisler, kapıyı çilingire açtırıp içeriye girdiklerinde anne ile kızın cesetlerine
ulaşmıştır. Söz konusu vahim şiddeti gerçekleştiren kişi de, mağdur kadının boşandığı eşi olmuştur. Görüleceği üzere, şiddet mağduru kadınlar,
boşanmayı bir kurtuluş olarak düşünmekte, ancak boşanmaları da kendilerinin ya da yakınlarının kurtuluşu olamamaktadır. Şiddet mağduru
pek çok kadın, Cumhuriyet Savcılıklarına, kaymakamlıklara, karakollara
ya da yetkili birimlere müracaat etmelerine ve bazıları koruma tedbiri
alabilmelerine rağmen, eski eşleri ya da boşanma yargılamasındaki eşleri
tarafından acımasızca saldırıya ve şiddete uğramakta, bir çok saldırı da
ölümle ya da ağır yaralanmalar ile sonuçlanmaktadır. Bir çok saldırgan,
saldırı girişimlerinden sonuç alamadıklarında ya da yaptıkları saldırılar
istedikleri içerikte sonuçlanmadığında, takibin peşini bırakmamakta, her
defasında yeni bir plan geliştirmek suretiyle, mağdurları aniden ve hiç
beklemedikleri bir anda sinsice yakalamaktadırlar.
Ayrıca, basına yansımayan ve çoğu perde arkasında saklanan cinsel
tacizlerin, tehditlerin, hakaretlerin, ev içinde yaşanan tahriklerin, zorla
intiharların ve töre cinayetlerinin olduğu da düşünülür ise, kadına yönelik şiddetin tahmin edilemez boyutlara eriştiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Bir çok kadın eşinden ya da yakınlarından şiddet gördüğünü
gizlemekte, kadının yaşadığı şiddetin gerçek nedeni ve boyutu, kamusal
makamların yaptıkları araştırmalar sonucunda ortaya çıkmaktadır. Örneğin, Samsun’da hastaneye başvuran ve inek teptiği için dişlerinin kırıldığını söyleyen Hamide M. adlı kadının, kocası tarafından feci şekilde dövüldüğü ve 3 dişinin de kerpetenle söküldüğü ortaya çıkmış, ancak kadın
yaşadığı vahşeti saklamak lüzumu duymuştur.42
Hamide ve benzerlerinin yaşadığı şiddetin boyutu o denli fazladır ki,
bir çok kadın, şiddete maruz kaldığını dahi açıklayamamakta, bunu gizlemekte, baskı ve korku altında varlık ve yokluk arasında bir yaşam mücadelesi sürmektedir.
40 http://www.takvim.com.tr/Guncel/2013/04/14/yarisini-oldurdu, Er. T: 01.07.2014.
41 http://www.takvim.com.tr/Dunya/2014/04/28/komsuda-vahset, Er. T: 01.07.2014.
42 "http://www.takvim.com.tr/Guncel/2013/04/17/akil-disi, Er. T: 01.07.2014.
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Hatta ve hatta, aile içi şiddet, bizzat kadınların da içerisinde olduğu
toplum tarafından aile yaşamının olağan bir yönü olarak algılanmaya devam etmektedir. Nitekim, Ertürk’ün Türkiye Raporu’nda yer bulan bir
araştırmada, (2003 Turkiye Demografi ve Sağlık Arastırması) 43 araştırmaya katılan bir grup kadına ‘eğer yemeği yakarsa, kocasıyla tartışırsa,
fazla para harcarsa, çocuk bakımını boşlarsa veya kocasıyla cinsel ilişkiye girmeyi reddederse, kocanın karısını dövmeye hakkı olup olmadığı’
sorulmustur. Bu araştırmaya katılan kadınların %39.2’si bu sebeplerden
herhangi birinin kocanın karısını dövmesini haklılaştıracağını kabul etmiştir. Bu oran Guneydoğu’da (%50.6) ve Doğu’da (%45.9) daha da yükselmiştir.
Öte yandan, aile içi şiddet olaylarının pek azı resmi kayıtlara geçmekte,
zira bu konuların resmi mercilere bildirilmesi, bildirimde bulunan kadına yönelik namus cezasına yol açabilecek, kendi içerisinde utanç verici
bir eylem olarak görülmektedir44. Ek olarak, kadınların namus cinayetleri nedeniyle öldürülmesine ve/veya yaralanmasına müteallik çok sayıda
örnek bulunmakta, kadınlar, kime ya da neye göre namus ya da namussuzluk olduğu bilinmeyen değerler nedeniyle vahşice şiddet görmektedirler. Namus kavramının karıştığı olaylarda, kadının öldürülmemesi ya da
kadının zorla intihara teşvik ettirilmemesi, ailenin yaşadığı toplum tarafından, o ailenin utancı olarak algılanmakta, bu aileler toplumdaki itibarlarını çok defa olayın mağduru olan kadını katletmek ya da intihara
teşvik ettirmek suretiyle yeniden kazanmaktadırlar. Tüm bu hususlar da,
kadına yönelik şiddeti daha çok teşvik etmekte, ülkemizde herhangi bir
basit neden ya da soyut namus kavramı, kadına şiddet uygulanmasını,
şiddet uygulayan kişinin ya da ilgili toplumun/ailenin kendi kuralları içinde meşrulaştırmaktadır45.
Bu noktada, kadına karşı şiddetin önlenmesi amacıyla, ülkemizde ne
gibi tedbirler alındığı ya da alınması gerektiği sorusu da karşımıza çıkmaktadır. “…Kadına yönelik şiddet, başta yasalar olmak üzere gerekli
diğer düzenlemelerin de yapılmasını gerektirmektedir. Yasa çıkarılmasının tek başına yeterli olamayacağı, yasaların yaşama geçirilebilmesi için
gerekli mekanizmaların kurulması ve ilgili sektörlerin işbirliği içinde çalışması gerektiği bilinmelidir46.” Ülkemizde, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile kadınların şiddete maruz
kalması durumunda muhtelif tedbirler alınması öngörülmüş ise de, uygulamada, bu yasayı bir çok kadın ya da mağdur bilmemekte, yasayı bilen
kişiler de bu yasadan etkin olarak yararlanamamaktadırlar.
43 ERTÜRK, Türkiye Raporu, s. 10.
44 ERTÜRK, Türkiye Raporu, s: 10.
45 Ayrıntılı bilgi için bkz: ERTÜRK, Türkiye Raporu.
46 SUBAŞI/AKIN, Kadına Yönelik Şiddet; Nedenleri ve Sonuçları, s: 9.
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Yine, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’nde de47 kadın/erkek ayrımcılığın önlenmesi için uygulanacak hüküm ve
yöntemler bulunmasına karşın, bu Sözleşme de, ülkemizde kadına yönelik şiddetin önlenmesinde yeterli olamamış, şiddetin önlenmesi kapsamında gerekli, etkin ve yeterli düzenlemeler sağlanamamıştır.
Ülkemizde, kadına karşı şiddetin önlenmesi alanında yapılan düzenlemelerin bir diğer önemli bölümü de, Türk Ceza Kanunu’nun48 (“TCK”)
muhtelif hükümlerine dercedilmiştir ki, çalışmamızın aşağıda ele alacağımız bölümünde söz konusu hükümler ana hatları ile incelenecektir. Ancak, bu noktada, şiddetten kaçan kadınlara acil sığınak sağlayabilecek
kadın sığınma evlerinin yetersiz olduğu da belirtilmelidir. Bu bağlamda,
Belediye Kanunu’na49 istinaden konuk evleri kurulması çalışmalarının
daha etkin hale getirilmesi ve Belediye Kanunu’nun 14 üncü50 maddesine
işlerlik kazandırılması gerektiği de unutulmamalıdır.
II. TCK’nın Kadına Yönelik Şiddet İle İlgili Hükümleri:
Eski TCK döneminde “adabı umumiye ve nizamı aile aleyhinde cürümler” olarak ifade edilen tecavüz ve cinsel taciz suçları, 2004 yılında yapılan
yasa değişikliği sonrasında, “cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar” bölümünde tanımlanmıştır.
Hükmün, kamu ve aile düzeni cürümleri arasından çıkarılıp, cinsel
dokunuzmazlığa yönelik suçlar arasında düzenlenmesinin, çok yerinde
bir düzenleme olmasının ötesinde, kadının cinsel istismarının, kamu ve
aile düzeni içerisinde ele alınmaması, kadının başlı başına bir birey olmasının gerekliliğini de yansıtmaktadır.
Cinsel dokunuzmazlığa karşı suçlar arasında düzenlenen TCK’nın
102, 104 ve 105 inci maddelerinin, kadına yönelik şiddet düzenlemeleri
arasında değerlendirilmesi hukuken mümkündür. Zira, TCK’nın 102 inci
maddesi ile, cinsel davranışlarla bir kişinin vücut dokunulmazlığının ihlal
edilmesi içeriğindeki haksız ve hukuka aykırı davranış cezai müeyyideye
tabi tutulmaktadır. Buna göre, cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut
dokunulmazlığını ihlâl eden kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, beş yıldan
on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak, cinsel davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilecektir. Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle işlenmesi durumunda ise, ilgilisi hakkında, on iki yıldan az olmamak üzere
hapis cezasına hükmolunacaktır.
47
48
49
50

Bkz: Dn: 5.
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu. R.G.T: 12.10.2004, R.G. No: 25611.
5393 sayılı Belediye Kanunu. R.G.T: 13.07.2005, R.G.No: 25874
Belediye Kanunu madde 14 a “…Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar
için konukevleri açabilirler.”
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Kanun koyucu, bu fiilin eşe karşı işlenmesi halinde, soruşturma ve kovuşturma yapılmasını mağdurun şikayetine bağlı tutmuş, mağdur konumunda olacak eşin şikayetçi olmaması durumunda, re’sen kamu davası
ikamesini engellemiştir. Eşlerin aynı mekan içinde yaşamaları nedeni ile
evlilik içi tecavüz olarak adlandırabileceğimiz TCK’nın 102/2-2 inci maddesine, uygulamada çok fazla müracaat edilmeyeceğini söylemek, şikayet
yoluna başvurulsa dahi, bir süre sonra eşe yapılan baskılar neticesinde,
şikayetin geri alınacağını düşünmek yanlış olmayacaktır. Bu nedenle, hükümde yer alan “fiilin eşe karşı işlenmesi halinde, soruşturma ve kovuşturma yapılmasını mağdurun şikayetine bağlı tutmak” yerinde bir düzenleme olmamıştır.
TCK’nın 104 üncü maddesi düzenlemesinde ise, “Cebir, tehdit ve hile
olmaksızın, onbeş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan
kişinin, şikayet üzerine, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı” ifade edilmiştir. Bu hüküm, ergenlik dönemine erişmemiş
olan kişiyle, zorlama, baskı ve aldatma olmaksızın cinsel ilişkiye giren
kişinin, şikayet üzerine cezalandırılmasını öngörmekte, bu kapsamda,
şiddet ve taciz unsurlarının varlığı durumunda, ilgilisinin korunmasını
amaçlamaktadır.
Kadına karşı şiddet düzenlemeleri arasında değerlendirebileceğimiz
bir diğer ceza hükmü ise, TCK’nın cinsel taciz başlıklı 105 inci maddesidir. Bu madde uyarınca, bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden
kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis
cezasına veya adlî para cezasına hükmolunabilecektir. Söz konusu fiilin,
çocuğa karşı işlenmesi hâlinde ise, hapis cezasının alt sınırı, altı aydan
başlayacak ve üç yıla kadar uzanabilecektir. Cinsel tacizin; kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan
yararlanılarak ya da posta veya elektronik haberleşme araçlarının imkanlarından faydalanılarak işlenmesi veya aynı işyerinde çalışmanın sağladığı
kolaylıktan faydalanılarak gerçekleştirilmesi durumunda verilecek ceza,
yarı oranında arttırılacaktır.
Ayrıca, tacizin, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık
hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan
kişiler tarafından işlenmesi halinde ya da teşhir suretiyle işlenmesi durumunda da, verilecek cezanın yarı oranında artırılacağı yasa gereğidir.
Yasa koyucı, cinsel taciz nedeniyle mağdurun; işi bırakmak, okuldan veya
ailesinden ayrılmak zorunda kalmış olması durumunda, verilecek cezanın bir yıldan az olamayacağını da hükme bağlamıştır.
TCK’nın kadına yönelik şiddet düzenlemeleri arasında değerlendirilebilecek en önemli hükümlerinden bir diğeri de, namus ve töre cinayetlerine mütedair maddede toplanmaktadır. Ceza Yasası bugun 82. Maddesi ile
bu cinayetleri töre adına işlenen cinayetler kapsamında değerlendirmekte
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ve nitelikli cinayet davaları olarak, uygulayıcılarının ömür boyu hapis cezası almasını öngörmektedir51. Gerçekten de, TCK’nın kasden adam öldürme fiilinin nitelikli halleri arasında kaleme alınan 82 inci maddesinin
(k) bendine istinaden, töre saikiyle bir insanı kasden öldüren kişi; müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalıdır. Bazı kadın grupları tarafından,
bu hükmün yanlızca töre uyarınca işlenen cinayetlere atıf yaptığı, namus
cinayetlerinin geleneksel bir bağlam dışında da işlenebileceği gerekçesi
ile hükmün genişletilmesi gerektiği, bu meyanda namus kavramının da
yasaya ilave edilmesi gerektiği iddia edilmiştir. Buna karşın, 82 inci maddenin mevcut halini destekleyenler, namus adına işlenen belirli bazı cinayetlerin (örneğin kızının tecavüzcüsünü öldüren baba) otomatik olarak
nitelikli adam öldürme suçu teşkil eder nitelikte görülmemesi gerektiğini
ileri sürerek, hükmün yerinde olduğunu ve hükümde herhangi bir tadil
yapılmaması gerektiğini savunmaktadır52.
Öncelikle belirtiriz ki, töre saikiyle işlenen cinayetlerin, müebbet hapis
cezası ile cezalandırılması yerinde bir düzenlemedir. Zira, töre saiki taşıyan kişi, cinayeti taahhüden işlemekte, cinayetin detaylarını planlayıp, uygulamaya koymaktadır. “Kadınlar ve halihazırdaki aileleri törenin ahlaki
düzenine mahkum edilmiştir. Töre tümüyle kuşatıcıdır: Sadece kadınları
değil –düzenin bekçileri olarak- erkekleri de içine alan ve onların kendi
aralarındaki ilişkilerini belirleyen bir ahlaki düzendir. Namusun gözetilmesi bu şekilde birincil toplumsal kaygı haline gel (ir) mektedir53.”
Töre cinayelerinde önemli olan; toplumun ahlak ve günah anlayışı ve
toplumun düşüncelerine isnadla ailenin ve itibarının lekelenmiş olmasıdır. Haliyle, ailenin, toplumun bakış akışına göre günahı olan kara lekesi
temizlenmeli, bu temizlenme de çok defa olayın mağduru olan kişinin öldürülmesiyle, başka bir anlatılmla töre cinayeti ile sonuçlanmalıdır. Töre
cinayetleri ülkemizde özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu kesimlerinde
yaygın olup, töre saikiyle cinayet işleyenler, aileleri ve yaşadıkları toplum
tarafından kahraman ilan edilmekte, ailenin lekesini temizlemek suretiyle, ailenin başını yerden kaldırmaktadırlar.
Bu algı ile töre cinayetleri son derece yaygınlaşmış, kime ya da neye
göre namus olduğu belirli olmayan ve sadece birkaç kişinin düşüncesine
göre namussuzluk olarak telakki edilen değer yargıları neticesinde bir çok
kadın ölümü gerçekleştiğinden, yasa koyucu TCK daki kasden adam öldürme fiiline yeni bir düzenleme getirmiştir. Bu kapsamda, kamuoyunun
sesi ve halkın tepkileri de nazara alınmak suretiyle, töre saikiyle işlenen
kasden adam öldürme fiileri, Ceza Yasası’nda yapılan değişiklik sonrasında, müebbet hapis cezasına tabi kılınmıştır. Töre cinayetlerinin faillerinin
51 ERTÜRK, Türkiye Raporu, s: 20.
52 ERTÜRK, Türkiye Raporu, s: 20.
53 ERTÜRK, Türkiye Raporu, s: 9.
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ömür boyu hapis cezaları ile cezalandırılması, öldürülen mağduru geri
getirmeyecek olmakla birlikte, töre saikiyle cinayet işlemeyi düşünen kişiler açısından bir nebze olsun caydırıcı etki sağlar ise, bu içerikteki kadına
yönelen şiddetlerin azalabileceği düşünülebilecektir. Ancak, sonucu ya da
etkisi her ne olursa olsun, töre saikiyle işlenen cinayetlerin, nitelikli adam
öldürme kapsamında ömür boyu hapis cezası ile cezalandırılması son
derece yerinde ve doğru bir düzenlemedir.
Öte yandan, töre ve namus cinayetleri ile bağlantı taşıyan ve kadına
yönelik şiddet düzenlemeleri arasında değerlendirilmesi gereken bir diğer
kurum da, intihara teşvik kurumudur. TCK’nın 84 üncü maddesi uyarınca, başkasını intihara azmettiren, teşvik eden, başkasının intihar kararını
kuvvetlendiren ya da başkasının intiharına herhangi bir şekilde yardım
eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak, intiharın gerçekleşmesi durumunda, kişi dört yıldan on yıla kadar hapis cezası ile mahkum edilecektir. TCK’nın 84/3 üncü maddesi düzenlemesinde
ise başkalarını intihara alenen teşvik eden kişinin, üç yıldan sekiz yıla
kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı kaleme alınmış, 4 üncü fıkrasında ise, “işlediği fiilin anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş
olan veya ortadan kaldırılan kişileri intihara sevk edenlerle, cebir veya
tehdit kullanmak suretiyle kişileri intihara mecbur edenlerin, kasten öldürme suçundan sorumlu tutulacağı” hükme bağlanmıştır. Bu çerçevede,
TCK’nın 84/4 üncü fıkrasının, töre saikiyle işlenen kasden adam öldürme
fiilleri ile bağlantı taşıdığını söylemek de yanlış olmayacaktır.
Gerçekten de, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki bir
çok ölüm vakıasında, ölüm nedeni esasında intihar olmamakla birlikte,
olay; ilgili birimlere intihar olarak yansıtılmakta, ancak yapılan araştırmalar neticesinde, ölüm nedenlerinin bir çoğunun intihar süsü verilmiş,
töre cinayeti olduğu anlaşılmaktadır. Bir çok olayda da, namus ya da töre
cinayetinin işlenmemesi amacıyla, aile üyelerinin, mağdur kişileri intihara teşvik ettikleri görülmektedir. Bu kapsamda, Elife Atlıhan54 vakıasının
örnek olarak incelenmesi mümkündür. Şöyle ki, Şanlıurfa’dan Elife Atlıhan 15 yaşındayken kuzeninin tecavüzüne uğrayarak hamile kalmıştır.
Elife’nin kuzeni yapılan aile toplantısında suçlamayı reddettiğinden, Elife’nin annesi tarafından Elife’ye bir ip verilerek namusunu temizlemesi
söylenmiştir. Elife’nin erkek kardeşi, kız kardeşinin intihar ettiğinden
emin olmak için, sandalyeyi uygun şekilde ve boyutta koyduğundan emin
olup, odayı terk etmistir. 1 Mart 2003’te Mahkeme anne ve erkek kardesi cinayetten suçlu bulmuş ve onları ömür boyu hapis cezası ile mahkum etmiştir. Tecavüzcü kuzen de tutuklanmıştır. Yargılamanın yapıldığı
dönemde yürürlükte olan Ceza Yasası’nın 51 inci maddesi, ciddi tahrik
ile ilgili olarak azaltılmış ceza verilmesini öngörmesine karşın, Mahkeme
Heyeti, Cumhuriyet Başsavcısı’nın önerisine bağlı kalarak, kurbanın teca54 ERTÜRK, Türkiye Rapuru, s. 14-15.
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vüze uğrayıp, hamile bırakılmış olmasını da dikkate almış; Anayasa’nın
namus ve töre cinayetleri için ceza indirimini yasakladığından hareketle,
söz konusu davada ceza indirimini uygulamamıştır. Görüleceği üzere bu
davada, insan hakları merkezli bir yaklaşım sergilenmiş, kurallara sıkı sıkıya bağlı kalmak yerine, yasanın boşlukları hakkaniyet ve insan hakları
temelli bir çözüm ile tamamlanmıştır.
Yine, Van’lı Sevgül’ün55 vakıası da bu kapsamda incelenebilecek bir
diğer örnek arasında bulunmaktadır. Van’lı Sevgül, 1999 yılında, başlık
parası karşılığında görücü usulü ile evlendirilmiştir. Pek tabidir ki, kızın
söz konusu evlilikte hiçbir rızasının, izin ya da icazetinin olmadığı da
açıktır. Sevgül’ün yaşı, yasal evlenme yaşından küçük olduğundan resmi bir nikah yapılamamış, evlilik sadece dini nikahla gerçekleştirilmiştir.
Mayıs 2002 tarihinde Sevgül asılmış şekilde ölü bir halde bulunmuştur.
Olayın tanıkları, Sevgül’ün öldüğü tarihte, kocası ile Sevgül’ün hararetli
şekilde tartıştıklarını ifade etmişler, tıbbi kanıtlar da, Sevgül’ün ölmeden
kısa süre önce ciddi olarak fiziksel şiddete maruz kaldığını ortaya koymuştur. Bu olayda, Sevgül’ün kocası cinayet iddiası ile tutuklanmış, fakat kısa süre içinde cinayet suçundan ötürü salıverilmiştir. Zira, adli tıp
uzmanının raporunda, Sevgül’ün ölümüne bir başkasının ya da üçüncü
bir kişinin neden olduğuna dair kesin bir kanıt elde edilemediği kaleme
alınmıştır.
Bununla birlikte, yargılamayı yapan Mahkeme, Sevgül’ün kocasını saldırı suçundan tutuklamış ve Ceza Yasası’nda öngörülen üst sınır olan beş
yıl hapis cezası ile cezalandırmıştır. Sevgül ya da Elife olaylarını çoğaltmak, bunları yenileri eklemek mümkündür. Ancak, önemli olan bu vakıaların azaltılması ve sayılarının minimum seviyelere çekilmesidir. Dolayısıyla, somut olaylar ve ülkemiz gerçekleri ışığında, TCK 84/4 üncü madde
düzenlemesinin yerinde bir düzenleme olduğu ve intihar süsü verilmiş eylemlerin çoğunun, esasında, töre saikiyle işlenen nitelikli adam öldürme
cürümleri arasında bulunduğu, haliyle de bu kişilerin ömür boyu hapis
cezası ile cezalandırılmasının yerinde olduğu açıktır.
Keza, kasden adam öldürmenin nitelikli halleri arasında düzenlenen
TCK 82/g bendi düzenlemesinin de, yine, kadına yönelik şiddet düzenlemeleri arasında değerlendirilmesi olanaklıdır. Zira, ilgili bend, kasden
öldürme suçunun üstsoy veya altsoydan birine ve kardeşe karşı işlenmesi
durumu dışında, eşe karşı işlenmesi durumunu da bu bend içerisine dahil etmiş, bu bağlamda, ülkemizde yaşanan vakıalar da nazara alınarak,
yasal düzenlemeler biçimlendirilmiştir.
Kasden yaralama fiiline ilişkin TCK 86/2 (a) bendinin de yine bu paralelde değerlendirilmesi mümkün olup, kasden yaralama fiilinin eşe karşı
işlenmesi durumunda verilecek cezanın yarı oranında arttırılması son de55 ERTÜRK, Türkiye Raporu, s:15.
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rece yerindedir.
TCK’nın eziyet ile ilgili cürmü düzenleyen 96 ıncı maddesinin 2 inci fıkrasında da, yine eşlerle ilgili özel bir duruma yer verildiği görülmektedir.
Bu bağlamda, TCK 96/2(b) bendine istinaden, eşinin eziyet çekmesine yol
açacak davranışları gerçekleştiren kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis
cezasına mahkum edilecektir. TCK 109/3 (e) bendinde de, hukuka aykırı
olarak, eşini bir yere gitme ya da bir yerde kalma özgürlüğünden yoksun
bırakan eşe, kişi hürriyetinden yoksun kılma cezası kapsamında verilecek cezanın bir kat arttırılarak uygulanacağı kaleme alınmıştır.
Ayrıca, TCK’nın 232 inci maddesinde düzenleme altına alınan kötü
muamele suçunun da kadına yönelik şiddet fiileri arasında incelenmesi
mümkündür. Zira, ilgi maddede, aynı konutta birlikte yaşadığı kişilerden
birine karşı kötü muamelede bulunma cürmü düzenlenmiş, bu içerikte
hukuka aykırılığı gerçekleştiren kişinin, 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası
ile cezalandırılması öngörülmüştür.
Yukarıda ana hatları ile incelediğimiz hükümlerden de anlaşılacağı
üzere, TCK’da kadına yönelik şiddetin önlenmesi kapsamında, muhtelif düzenlemeler bulunduğu açıktır. Buna karşın, bu hükümlerin, kadına
karşı şiddetin önlenmesi konusunda yeterli düzeyde olduğunu söylemek
de kanaatimizce mümkün değildir. Herşeyden evvel, TCK’nın 102, 104 ve
105 inci madde hükümlerinde olduğu üzere, bazı suçların şikayete bağlı
tutulması ve bu bağlamda da kocasından ya da fiili gerçekleştiren kişiden
korkan ve/veya sindirilen kadının şikayetçi olmaması nedeniyle, sorumlular hakkında adli takip başlamamakta, hukuka aykırı fiili işleyenlerin
şikayet edilmesi durumunda ise şikayetin geri alınması neticesinde, soruşturmanın devam etmemesi, kamu davası ikame edilmiş ise de, davanın düşürülmesi neticesi ile karşılaşılmaktadır. Bu durum ise, hukuka
aykırılığı gerçekleştiren kişilerin yasal anlamda takipsiz bırakılmaları ve
cezasız kalmaları sonucunu doğurmaktadır. Aynı şekilde, TCK’daki diğer
düzenlemeler de, kadına yönelik şiddetin tam anlamıyla önüne geçebilecek mahiyette düzenlemeler değildir.
Sadece ölüm ya da ağır yaralama ile sınırlı tutulmaksızın, manevi şiddet de dahil olmak üzere kadına şiddetin her türlüsü, ağır ve caydırıcı cezai müeyyidelere bağlı tutulmalıdır. Aksi durumda, her gün bir yenisi ile
karşılaştığımız kadına yönelik şiddet vakıaları bitmeyecek, kadın şiddeti,
her geçen gün artarak devam edecektir.
SONUÇ:
Yukarıda detaylıca incelediğimiz üzere, kadına uygulanan şiddet; coğrafi alan, mekan, kültür, eğitim düzeyi ve yaş sınırı tanımamakta, kadınlar, çok çeşitli nedenler yüzünden şiddete maruz kalmakta, kadına
yönelik şiddetin temelinde farklı saikler ve sebepler yatmaktadır. Uyuş-
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turucu ya da alkol maddelerinin tüketimi, kıskançlık, ruhsal, travmatik
bozukluklar, aldatılma, yoksulluk ve benzeri pek çok neden, kadına yönelik şiddetin nedenleri arasında olabilmektedir. Herhangi bir basit neden dahi kadına şiddetin gerekçesi olabilmekte, kadınlar, hiçbir neden
yokken bile saldırıya ya da şiddete maruz kalabilmektedir. Dolayısıyla,
kadına şiddetin önlenmesi ve cezalandırılması amacıyla, uluslar arası ve
ulusal zeminde çok çeşitli düzenlemeler yapılmış, toplantılar gerçekleştirilmiş, organizasyonlar tertip edilmiş, kadına yönelik şiddet konusu yazılı
ve görsel basın başta olmak üzere, sosyal bir çok ortamda yer bulmuştur.
Bu ve benzeri düzenlemelerle ya da kadına şiddeti kınayan açıklamalarla
şiddetin ve saldırıların önlenmesi ya da hiç değilse en düşük seviyelere çekilmesi amaç edinilmiştir. Bu düşünceler ışığında, Anayamızda da
kadını ve aileyi koruyucu muhtelif düzenlemeler yer almış, ayrıca konu
kapsamında Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine
Dair Kanun da çıkarılmıştır. Söz konusu Kanun ile kadınların şiddete
maruz kalması durumunda muhtelif tedbirler alınması öngörülmüş ise
de, uygulamada, bu yasa kendisinden beklenen işlevi karşılayamamıştır.
Zira, bir çok kadın ya da mağdur bu Yasanın bilincinde olmadığı gibi,
Yasayı bilen kişiler de korku, baskı, sindirilme ya da sair nedenlerle bu
yasadan etkin olarak yararlanamamıştır. İlaveten, kadına şiddet ile ilgili
olarak Türk Ceza Kanunu’na da muhtelif hükümler dercedilmiş, böylece
kanun koyucu, cezai anlamda da, kadına şiddeti denetlemeyi ve kontrol
altında tutmayı düşünmüştür. Ne var ki, yapılan cezai düzenlemeler de,
amacı karşılar mahiyette olamamış, kadına yönelik şiddet ve saldırılar
engellenememiştir. Pek tabidir ki, getirilen düzenlemelerin hiçbir katkısının olmadığı söylenemeyecek ise de, yapılan düzenlemelerin, amacı tam
olarak karşıladığı da söylenemeyecektir.
Bu kapsamda, özellikle, cinsel suçların şikayete tabi tutulması, kadına
yönelik şiddetin engellenmesine sekte vurmakta, kocasından ya da ilgili
fiili gerçekleştiren kişiden korkan, baskı gören ya da sindirilen kadın, bu
suçları, yetkili makamlara taşıyamamakta, ihbar edememektedir. Keza,
bu psikolojik ve fiziksel baskı kadına yönelik diğer suçlar açısından da
geçerli olmakta, bir çok hukuka aykırılık, yetkili makamlara intikal etmediğinden, kadınlar, şiddeti, kendi içlerinde gizlice yaşamaya devam
etmektedir. Yine, ülkemizin özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin bir gerçeği olan töre ve namus cinayetleri ile intihar süsü
verilmiş ölüm vakıaları da, daha caydırıcı ya da etkin düzenlemelere tabi
tutulmalıdır. Sadece perde önündeki kişiler değil, perde arkasındaki tüm
kişiler de etkili ve tesirli şekilde cezalandırılmalıdır.
Gerekmesi durumunda ilgililerin mallarının müsadare edilmeleri de
dahil olmak üzere, töre cinayeti işleyen ya da kişileri zorla intihara sevkettiren kişilere çok etkili tedbirler uygulanmalıdır. Tecavüz vakıaları sıkı
şekilde takip edilerek, tecavüzcü ve tecavüz edilen kişinin aile yapısı in-
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celenmeli, gerekmesi durumunda tecavüz edilen kişinin, kendi ailesinden
alınarak, sığınma ya da konuk evlerine nakledilmeleri sağlanmalıdır.
Olması gereken hukuk açısından, kadına yönelik şiddet düzenlemeleri
arasında bulunan şikayete tabi suçların, şikayet kapsamından çıkarılması, kadınların yeterli koruma ve güvenlik önlemlerinden yararlandırılması, kadın sığınma ya da konuk evlerinin sayısının arttırılması ve bu kapsamda diğer her türlü önleyici/koruyucu tedbirin alınması ve düzenlemenin yapılması gerekmektedir.
Sonuç olarak, kadına şiddetin önlenmesi amacıyla, tüm ilgili ve yetkili
kurumlar işbirliği içinde bir arada hareket etmeli, uygulamada yaşanan
sıkıntılar ve hayatın gerçekleri de nazara alınmak suretiyle, etkili ve caydırıcı hükümler kaleme alınarak, kadına şiddetin önlenmesi kapsamında her türlü yasal/idari ve uygulamasal düzenlemeler yapılmalı ve gerekli
tüm tedbirler hayata geçirilmelidir. Aksi takdirde, kadına şiddet engellenemeyecek, her geçen gün şiddetin bir başka örneği ile karşılaşılması
kaçınılmaz bir hale gelecektir.
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ALMAN VE TÜRK HUKUK SİSTEMLERİNDE
ARABULUCULUK DÜZENLEMELERİNE
GENEL BAKIŞ
Av. Muratcan BAYRAKTAR1
1.

Giriş

Türk hukuk sistemi Alman hukuk sisteminin izleyicisi ve uygulayıcısı
rolünde olan bir ülke olmasına rağmen, arabuluculuk alanında belirli bir
yapıya ve devamlı gelişen bir sürece sahip değildir. Ancak bu kavramlara
yabancı da değildir. Arabuluculuk Kanunu dışında, Arabuluculuk benzeri düzenlemeler Türk hukukunda farklı mevzuatlarda dağınık bir biçimde yer almaktadır. Bunun yanında Türk hukukundaki uyuşmazlıkların
çözüm kültüründe Arabuluculuk ve bunun benzeri alternatif ve dostane
uyuşmazlık çözüm yöntemleri devlet yargılamasına nazaran tercih edilen
bir yol olmayıp geri planda tutulmuştur. Bu yöntemler kişilere adalete
erişimin kolaylaştırılması ve ucuzlatılması, böylelikle uyuşmazlıkların
hızlı ve geleceğe yönelik kalıcı çözümler yaratılarak ortadan kaldırılmasına kıyasla, hakimlerin yargılama esnasında uygulaması gereken usuli
bir prosedür şeklinde uygulanmış, mahkemelerin iş yükü azaltılarak yargılamanın en hızlı bir biçimde sona ermesi hedefine hizmet etmiştir. Bu
hedef, uyuşmazlık taraflarını aslında hiç de arzulamadıkları sonuçları kabule zorlamaktan, uyuşmazlık çözümünü belirli kurallar dışına çıkarıp,
kişilerin gerçek amaçları doğrultusunda, geleceğe yönelik kalıcı çözümler
vermeyi sağlamamıştır. Bu eğilim Alman medeni yargılamasında da sık
görülen bir durumdur. Bu nedenle alman hukuk sisteminde arabuluculuğun ulusal anlamda kabul görmesi uyuşmazlıkların dostane çözümü
konusunda atılan adımların istenildiği gibi sonuç vermemesinin bir yansıması olarak görülebilir.
Yazıda iki hukuk sisteminde yer alan arabuluculuk düzenlemelerinin
genel çerçevede bir karşılaştırılması yapılmıştır. Alman hukukundaki düzenlemelerin incelenmesine daha çok ağırlık verilmiş ve bu sayede alman
hukuk sisteminde, uyuşmazlıkların dostane çözüm yöntemlerinin gelişimi ve geldiği en son nokta ile Türk mevzuatındaki gelişmeler ve mevcut
düzenlemeler hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır.
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2. ARABULUCULUK
a. Tanım
Latince ikiye bölmek, yarısına bölmek anlamına gelen “mediare” sözcüğünden türetilen, Almanca ve İngilizce karşılığı “Mediation” olan Arabuluculuk kelimesi, Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanılan “to mediate”
fiilinden türetilerek güncel hukuk literatüründe ve uygulamadaki yerini
almıştır. Arabuluculuk, devlet yargısına alternatif olarak uyuşmazlıkların
daha hızlı ve etkili çözümü hususunda alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri şemsiyesi altında gelişmiş bir çözüm metodudur. Arabuluculuk
‘un Almanya’da resmi olarak Arabuluculuk Kanunu yürürlüğe girene kadar tanımı yapılmamış, Amerika Birleşik Devletleri hukuk terminolojisinde kullanılan, uyuşmazlık hakkında karar verme yetkisini haiz olmayan
tarafsız üçüncü kişinin, tarafları uyuşmazlıklarını yapıcı ve etkili bir şekilde çözmeleri hususunda teşvik ettiği, serbest katılım esasına dayalı bir
süreç olduğu tanımı benimsenmiştir. Bu tanıma uygun olarak 21 Mayıs
2008 tarihinde yürürlüğe giren Avrupa Arabuluculuk Yönergesi ve 26 Haziran 2012 tarihli Alman Arabuluculuk Kanunu arabuluculuğu; tarafların
bir veya birden fazla arabulucu yardımı ile uyuşmazlıklarının barışçıl çözümü için çabaladıkları, gizlilik ilkesinin hakim olduğu ve kendine özgü
belirli bir işleyiş yapısına sahip olan bir yöntem olarak tanımlamıştır.
3. ALMAN VE TÜRK HUKUK SİSTEMLERİNDE ARABULUCULUK
KAVRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Arabuluculuk’ un 1970’li yıllardan beri Amerika Birleşik Devletleri’nde başarılı bir şekilde uygulanması alman hukuk doktrininde yer alan
bu konudaki ilk araştırmaların ve raporların temelini oluşturur. Amerika
Birleşik Devletleri’ndeki gelişimi ve akabinde dünya geneline uygulama
anlamında yayılmaya başlamasına kadar geçen sürede Arabuluculuk Almanya’da sadece sosyologların, kriminologların, çok az sayıda hakim ve
hukukçunun ilgilendiği bir alan olmaktan ibaretti. Bir çok sayıda alman
hukuk kitabı ve makale aslında Arabuluculuk’ un başta Amerika olmak
üzere, dünya genelindeki gelişim tarihini ve uygulamasını anlatan bilimsel
eserler olmaktan öteye geçemiyordu. Uzun bir süre resmi bir Arabuluculuk Kanunu’na sahip olmasa da, alman hukuk sisteminde bir çok alanda
uyuşmazlıkların dostane ve barışçıl bir şekilde çözümlenebilmesinin olanaklı kılınması için hukuki düzenlemeler mevcut olmuştur. Bu “Arabuluculuk benzeri” düzenlemeler sadece hukuki ihtilaflar üzerinde uygulama alanı bulmuyordu. Bu alan dışında, özellikle 1990’lı yılların başından
beri okullarda kullanılan en bilindik uyuşmazlık çözme metotlarından
biri olan bu düzenlemelerin asıl gayesi, öğrenci ve öğretmen arasındaki
iletişimi ve işbirliğini geliştirmek ve teşvik etmekti. Arabuluculuk benzeri
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olarak adlandırabileceğimiz bu yöntemde pedagoglar, öğretmenler ve öğrenciler meydana gelen okul içi sorunlarda arabulucu olarak görev yapmakta ve sorunların çözümüne katkıda bulunmaktalardı. Bundan daha
önce çocuk suçları yasası (Jugendkriminlarecht) kapsamında fail-mağdur
uzlaşması (Täter-Opfer-Ausgleich) gibi pilot programlar geliştirilmiştir.2
Bu pilot programın başarılı bir şekilde sona ermesinden sonra çocuk suçlular için özel bir tedbir uygulaması olarak fail-mağdur uzlaşması Çocuk
Mahkemeleri Kanunu kapsamına alınmıştır. Bu şekilde savcılık makamı
çocuk yaştaki suçluların mağduruyla uzlaşmak ve barışmak için ciddi bir
çaba sarf ettiği kanısına varırsa, kanunda öngörülen ağır cezai yaptırımları uygulamaktan sarfınazar edebilir.3
Alternatif ve dostane çözüm yöntemlerinin kullanımının Almanya’da
yayılması ile birlikte, Arabuluculuk için özel eğitim merkezlerinin kurulması da ivme kazanmıştır. Sayıları artan arabulucular ile birlikte Arabuluculuk yöntemi bir çok meslek grubunda ve alanında özellikle ticari
alanlarda tercih edilmeye ve bu yüzden özel bir hizmet olarak sunulmaya
başlanmıştır. Zaman içerisinde bir çok ticari firma sözleşmelerine Arabuluculuk klozunu da eklemeye başlamış, işveren ve işçi arasındaki uyuşmazlıkları evleviyetle Arabuluculuk yöntemiyle çözmeyi hükme bağlamıştır.4 Yukarıda açıklandığı gibi, bu alanda, arabuluculuğun uyuşmazlıkları
çözmek için tercih edilen bir yöntem olmasının altında yatan sebep, hem
arabuluculuğun gizli ve güvenli bir süreç olması hem de söz konusu firmaların ticari sırlarının açığa çıkmasını, aleniyet kazanmasını istememeleridir.5 Bu yeni uyuşmazlık çözüm konsepti, 1996 yılının Ekim ayında
Almanya’nın Hessen eyaletinde bulunan Kassel şehrinde kurulan ve ağırlıklı olarak hukukçular, psikologlar, sosyal bilimciler ve ekonomistlerden
oluşan üyeleriyle, hedefi her şeyden önce tüm alman şirketlerinde, organizasyonlarında arabuluculuğu geleneksel yargı sistemine alternatif bir
uyuşmazlık metodu olarak tanıtmak ve yaygınlaştırmak olan “Ekonomi
Ve İş Dünyasında Alman Arabuluculuk Birliği” (BMWA- Bundesverband
Mediation in Wirtschaft und Arbeitswelt) tarafından desteklenmiştir.6
01.01.2000 tarihinde yürürlüğe giren Alman Medeni Usul Kanunu’nun
Uygulanması Hakkında Kanun7 (EGZPO) ile birlikte kanun koyucu anlaşmazlık taraflarının serbestçe çözüm usulünü Arabuluculuk olarak be2 Fail-Mağdur uzlaşması sadece çocuk suçları yasası kapsamında çocukların tabi olduğu bir
düzenleme değil, aynı zamanda yetişkinler için de uygulanmış bir yöntemdir.
3 Hoffmann, „Mediation in Germany and United States, A Comparison“, S. 530.
4 Hopt/Steffek, „Mediation: Principles and Regulation in Comparative Perspective“, S. 528.
5 Hoffmann, „Mediation in Germany and United States, A Comparison“, S. 521.
6 http://www.bmwa-deutschland.de/index.php/de/bmwa.html.
7 Gesetz betreffend die Einführung der Zivilprozeßordnung, Bundan sonra “EGZPO” olarak
belirtilecektir.
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lirleyebildiği bu alanı daraltmıştır. Söz konusu kanunun § 15 a maddesi
eyaletlere, arabuluculuğu yargı organının himayesi altında uygulanmasını
şart koşmaktadır. Bu maddeye göre belirli hukuki durumlarda taraflar
mahkemeye gitmeden önce dostane çözüm yoluna gitmek zorundadırlar.
Ayrıca taraflar arasındaki uyuşmazlık buna müsait olmalıdır. Başka bir
ifadeyle mevcut uyuşmazlık madde metnindeki tahdidi olarak tanımlanan
durumlardan birini karşılamalıdır. § 15 a maddesinin 1. fıkrasının 1 ile
4 no’ lu bentleri arasında tanımlanan durumlarda taraflar zorunlu olarak
uzlaşma yoluna gideceklerdir. Bu durumlar:
• Sulh Hukuk Mahkemeleri önünde görülecek olan ve değeri 750 € ‘yu
aşmayan malvarlığı ile ilgili uyuşmazlıklar,
• Komşuluk Hukukundan doğan uyuşmazlıklar,
• Kişinin Şeref ve Haysiyetinin zedelenmesine ilişkin uyuşmazlıklar
(basın ve medya aracılığıyla gerçekleşen zararlar hariç),
• Eşit Muamele Kanunu’nun 3. Maddesinde yer alan hususlarla ilgili uyuşmazlıklardır. Ayrıca bu zorunlu uzlaşma ve dostane çözüm
Eyalet Adalet Bakanlığı tarafından yetkilendirilen ve belirtilen birim
aracılığıyla gerçekleştirilecektir.
Söz konusu maddede yer alan bütün bu sınırlamalarından anlaşılan
odur ki, bu süreçte taraflar aracılığıyla zorunlu olarak uygulanacak olan
dostane çözüm veya Arabuluculuk metotlarının anlaşmazlıkların etkili ve
verimli bir şekilde çözümü için bir araç olmaktan daha çok, adeta bir
filtre görevi gördüğüdür. Bu yüzden söz konusu § 15 a düzenlemesinin
aslında mahkemelerin iş yükünü azaltmaktan başka bir işlevi olmayan
bir düzenleme olduğunu söylemenin yanlış olmayacağı kanaatindeyiz. Kanun koyucu bu düzenlemede Arabuluculuk ya da herhangi bir mahkeme dışı uyuşmazlık çözüm metodu öngörmemiştir. Bir kesim kanunun
maddesinin ruhundan kanun koyucunun arabuluculuğu kastettiği, kanunun hedeflediği amacın da yine buna işaret ettiğini dile getirmektedir. Bu
düzenlemenin amacının aslında tüm kanuni düzenlemelerin hedeflediği
gibi mahkemelerin yükünün hafiflemesi ve dolayısıyla adaletin kişiler için
hızlı ve adil bir şekilde işlemesi ideallerine hizmet ettiğini varsayarsak,
mevcut düzenlemede kastedilen yöntemin Arabuluculuk yöntemi olduğu
söylenebilir.8 Bu yüzden, zorunlu olarak uygulanması gereken bu dostane
çözüm yolu yada zorunlu uzlaşma adı altındaki sürecin çoğu yazar tarafından aslında Arabuluculuk uygulamasının bir türevi olarak görüldüğü
gözlemlenmektedir. Burada asıl tartışılması gereken nokta süreçlerin işleyiş benzerliklerinden ve nihai amacından çok, bu sürece tarafların katılımı anındaki iradeleridir. Arabuluculuk tarafların gönüllülük esasına
8 Werner, „Außergerichtliche Streitbeilegung nach § 15a EGZPO durch Mediation?“, S. 12.
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dayanan ve serbestçe aralarında belirledikleri kurallara göre işleyen, tarafsız bir üçüncü kişinin teşviki ve yardımıyla ileriye dönük etkili ve kalıcı
çözümü için çaba sarf ettikleri bir yoldur. Halbuki, işleyişi uyuşmazlığın
tarafları için bazı zorunluluklara bağlanmış bir dostane çözüm yöntemini
Arabuluculuk olarak değerlendirmek mümkün olmamalıdır. Kanımızca,
kanun koyucu bu yöntemlere Arabuluculuk metodunun dahil olduğunu
belirtmek isteseydi bunu diğer kanun maddelerinde yaptığı gibi açıkça
ifade etmekten kaçınmazdı.9
Federal eyaletler § 15 a EGZPO maddesi doğrultusunda, eyalet kanunlarında tarafların belirli alanlarda zorunlu uzlaşması müessesesini içeren
konunun düzenlemesi hususunda görevlendirilmişlerdir. Bu düzenleme
ise ilk olarak Almanya’da Bavyera eyaletinde Bavyera eyaleti Uzlaşma Kanunu kapsamında uygulanmıştır.10 Bu Kanun ise daha sonra Baden Württemberg Uzlaşma Kanunu ile birlikte Türk Arabuluculuk Kanunu için
model kanun teşkil edecektir.11 Uygulamada, federal devletlerin bu hükmü kendi eyalet kanunlarına entegre etme sürecinde birtakım problemler
yaşanmıştır. Alman hukuk sisteminde her eyaletin ulusal kanunları kendi iç hukuklarına entegre etme ve uygulama zorunluluğu bulunmadığından dolayı bu kanunu uygulayan ve uygulamayan ya da henüz yürürlüğe
sokmayan farklı eyaletlerde ikamet eden taraflar arasında meydana gelen
uyuşmazlıklarda sorunlar çıkmaktadır. Her şeyden önce bu kanunu uygulayan bir eyalette mukim bir kişi, bu kanunun uygulanmadığı diğer bir
eyalette mukim diğer bir kişiye göre dezavantajlı durumda kalabilecektir.
Ayrıca zorunlu uzlaşma müessesesinin değeri 750 €’ yu aşmayan malvarlığına ilişkin davalarda çok fazla tercih edilmediği gözlemlenmiştir. Söz
konusu maddenin 2. Fıkrasının 5. Bendinde yer alan istisnai hükme göre
tarafların ilk olarak iddialarını mahkeme ilamı aracılığıyla karşı tarafa
iletmişlerse diğer bir deyişle dava açılmışsa, zorunlu uzlaşma hükmünün dışında kalacaklardır. Alman doktrininde kimi yazarlara göre § 15
a EGZPO ile kanun koyucu her ne kadar yargı organının hizmetlerinin
daha tasarruflu bir şekilde kullanılmasını hedeflese de ise de, bu hedefe
tarafları bir uzlaşma diyaloğuna kanun hükmüyle zorlamak ile ulaşılamayacaktır.12 Kimilerine göre ise de uzlaşma sürecine zorunlu katılım ya da
tarafların gönüllü katılımının benimsendiği Arabuluculuk süreci arasında
sonuç bakımından bir fark olmayacağı gibi sürecin başarılı bir şekilde
sonlanma ihtimali de çok yüksek değildir.13
9
Bknz. § 278 a ZPO, http://dejure.org/gesetze/ZPO/278a.html
10 Greger, „Abschlussbericht zum Forschungsprojekt, Außergerichtliche Streitbeilegung
in Bayern“, S. 4.
11 T.C Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü, Hukuk Uyuşmazlıklarında
Arabuluculuk Kanunu Tasarısı, S.3.
12 Herzog/Hennig, „Mediation, Aufbruch in eine neue Streitkultur“, S.935.
13 Werner, „Außergerichtliche Streitbeilegung nach § 15a EGZPO durch Mediation?“, S. 13.
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Uyuşmazlıkların dostane çözümü alanında diğer bir kanuni düzenleme
ise Alman Medeni Usul Kanunu’nda14 yer alan § 278/5’ in 2. cümlesidir.
Bu düzenleme “mahkeme bağlantılı” (Gerichtsnahe Mediation) Arabuluculuk olarak da adlandırılmaktadır. Bu nitelendirme Alman Arabuluculuk Kanunu Tasarı metninin birinci maddesinde tanımlanmıştır. Buna
göre Arabuluculuk, mahkeme dışı ve mahkeme içinde de uygulanabildiği
gibi muhakemenin devamı esnasında karar verilebilen ancak mevcut muhakeme dışında da uygulanabilen bir yöntemdir. Bu düzenleme ile de,
öncekiler gibi mahkemelerdeki iş gücünün değişmeyen artışının hafifletilmesi hedeflenmiştir.15 Söz konusu düzenlemeye göre hakim taraflara
uşmazlıklarının mahkeme dışı çözüm yöntemleri ile çözmeleri hususunda öneride bulunabilecektir. Bu durum daha önce açıklanan zorunlu uzlaşma yöntemi ile (§ 15 a EGZPO) kıyaslanırsa, uyuşmazlık tarafları için
bu yöntemin zorunlu bir yol olarak seçilmediği, onlar için seçimlik bir
hak olduğu anlaşılacaktır. Burada taraflar hakimin önerisiyle hukuken
bağlı değillerdir. Bu öneriyi yapıp yapmamak hakimin değerlendirmesine
bırakılmıştır. Hakim tarafları yaptığı önerinin kabul edilmesi hususunda
zorlayamaz, zorlayıcı beyanlarda da bulunamaz. İş Mahkemeleri Kanunu’nun 54 a maddesinde de § 278/5 ZPO’ ya uyan bir düzenleme mevcuttur. Hükme göre mahkeme taraflara uyuşmazlıklarını Arabuluculuk veya
diğer bir çözüm metodunu ile çözmeleri konusunda öneride bulunabilecektir. Tarafların uyuşmazlıklarının çözümü hususunda bu yollardan
biri ile devam etmek istemeleri ve buna kara vermeleri halinde mahkeme
duruşmalara ara verir. 2010 yılında iş mahkemelerinde görülmekte olan
davaların %58,9’ u ilk celsede, % 40,8 ‘i ise istinaf mahkemesi sürecinde
söz konusu maddeye dayanarak Arabuluculuk yöntemi ile çözüme kavuşmuştur.16 Yine § 15 a EGZPO’ ya kıyasla burada Arabuluculuk yönteminin kullanılabileceği durumlar sınırlı sayıda belirtilmemiş, kanun koyucu
taraflara ve hakime bu konuda bir boşluk bırakılmıştır. Daha açık ifade
etmek gerekirse, kanun mahkeme dışı çözüm yöntemlerine uygun “uyuşmazlık” tanımlaması yapmaktan kaçınmıştır ki, bu uygulanması teşvik
edilen yöntemlerin doğasına ve amacına daha uygun düşmüştür. Burada
ilk aşamada beklenen, tarafların uyuşmazlığın Arabuluculuk yöntemi ile
çözümü hususu konusunda ortak iradelerinin varlığıdır. Yani; tarafların,
uyuşmazlığın çözümü için mahkeme yerine mahkeme dışı bir çözüm yöntemi olan arabuluculuğu denedikleri takdirde beklentilerinin karşılanabileceklerini düşünmeleri ve bu konuda ortak iradeye sahip olmalarıdır. Bu
konuda diğer bir görüş ise, tarafların ortak iradelerinin yanı sıra, mevcut
14 (Bundan sonra “ZPO” olarak belirtilecektir)
15 Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Zivilprozessrechts, Bundestagsdrucksache
14/4722, S. 62.
16 Statistisches Bundesamt, Fachserie 10, Reihe 2.8, 2010.
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uyuşmazlığın Arabuluculuk ile çözüme uygun olup olmadığının yaşamın
olağan akışına ve ait olduğu hukuk dalına göre değerlendirilmesinden
sonra belirlenmesini gerektiği görüşündedir.17 Bütün bu ikilem içeren sorunları ortadan kaldırmak için ise bir Arabuluculuk Kanunu’nun mevcudiyeti zorunlu hale gelmiştir.
4. ARABULUCULUKTA ÜÇ ÖNEMLİ BAŞLIK – GİZLİLİK, İCRA
EDİLEBİLİRLİK VE ZAMANAŞIMI
a. Gizlilik
Gizlilik, yukarıda değinildiği gibi arabuluculuğun en önemli yapı taşlarından biridir. Gizlilik ilkesi süreç içerisinde hem taraflar için, hem de
süreci yöneten arabulucu için de sonuç doğurmaktadır. Gizlilik kuralı genel olarak, Arabuluculuk sürecinde açıklanan bilgilerin süreç sonrasında
aleniyet kazanamamasıdır. Bu özellikle arabuluculuğu kural olarak aleni
olan devlet yargısından ayıran bir özelliktir ve süreç içerisinde ortaya koydukları ticari sırlarının açığa çıkmasını istemeyen uyuşmazlık tarafları
açısından çok önemli bir güvencedir. Arabuluculuk sürecinde uyuşmazlık
taraflarınca ortaya konulan bilgilerin gizliliği teminat altına alınabildiği
takdirde süreçten en iyi verim alınabilecektir.18 Temel düşünce, Arabuluculuk sürecine katılan ve uyuşmazlığın çözümü için taktiksel bir bakış
açısı gütmeden gerekli tüm bilgilerini açıklayan tarafın, bu bilgilerin daha
sonra aleyhine olacak şekilde kullanılmasından dolayı zarara uğramaması gerektiğidir. Bunun yanında gönüllülük ve şahsi sorumluluk ( Freiwilligkeit und Eigenverantwortlichkeit) kavramları üzerine kurulu olan
Arabuluculuk siteminde kural olarak süreç esnasında açıklanan bilgilerin
daha sonraki aşamalarda kullanılabileceğinin kabul edilmesi bu sürecin
dokusuna aykırılık teşkil etmemektedir. Taraflar gizlilik kuralının aksini
kararlaştırmadıkları sürece süreç içerisinde açıklanan bilgiler ve belgeler
daha sonraki aşamalarda kullanılabilecektir. 19
Alman Arabuluculuk Kanunu § 4’ e göre arabulucu ve arabulucunun
yardımcıları dışında uyuşmazlık tarafları için kanundan doğan herhangi
bir sır saklama yükümlülüğü yoktur. Dolayısı ile gizliliğin teminat altına
alınması sadece taraflar aracılığıyla olmaktadır. Bu hususta kanunun yapım aşamasında her ne kadar parlamentoda taraflar için de aynı şekilde
bir susma ve sır saklama yükümlülüğü önerilmiş olsa da bu öneri taraf
inisiyatiflerinin ve iradelerinin belirleyici olması özelliğini (Privatautonomie der Parteien) zedeleyeceği için reddedilmiştir.20 Maddenin devamın17 Duve, „Brauchen wir ein Recht der Mediation?“, S. 8.
18 Graf-Schlicker, S.85.
19 Horstmeier, Umsetzung der Mediationsrichtlinie durch ein neues Mediationsgesetz, der
große Wurf für die Mediation?, S.2.
20 Bundestags Drucksache 17/5496, S. 3.
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da arabulucular için, sona eren Arabuluculuk sürecini takip eden yargı
sürecinde kamu hukukundan mütevellit “zorunlu tanıklık” müessesesi
(Aussagepflicht) düzenlenmiştir. Bu yüzden aynı maddede düzenlenen sır
saklama yükümlülüğünü ( Verschwiegenheitspflicht) lex specialis olarak
uygulamak gerekir. Bunun anlamı § 383/1 Nr. 6 ZPO düzenlemesi bütün arabulucular için uygulama alanı bulur. Tanıklıktan kaçınma hakkını
düzenleyen maddenin 6. Fıkrasına göre, söz konusu hak, arabuluculara, Arabuluculuk kanunu ve mesleğinin doğası gereği tanınmıştır. Alman
kanun koyucunun söz konusu yasaklar ile ilgili düzenlemelerinin aksine
Türk Arabuluculuk Kanunu’nun 5. Maddesinde Arabuluculuk sürecinde
yer alanlar hakkında, yani taraflar, arabulucu veya arabuluculuğa katılanlar da dahil olmak üzere (taraf vekilleri gibi) özel olarak “beyan ve
bilgilerin kullanılamaması ve bunlar hakkında tanıklık yapma yasağı” düzenlemesi yer almaktadır. Bu durum yukarıda bahsedilen arabuluculukta
taraf inisiyatiflerinin ve iradelerinin belirleyici olması özelliğini zedeleyen
bir durumdur. Bu düzenlemedeki düşünce ise uyuşmazlık taraflarının,
arabulucunun ve sürece katılan diğer 3. Kişilerin bu kanuni sınırlama
sayesinde, mevcut uyuşmazlığın etraflıca ve ayrıntılı bir şekilde tartışabilmesi ve sürecin başarısızlıkla sona ermesi halinde, devam etmesi
muhtemel diğer mahkeme veya tahkim gibi süreçlerde bu bilgilerin aleyhe kullanılamayacağından emin olmalarıdır ve bu yüzden Arabuluculuk
sürecine katılımında ikilem yaşamamalarıdır. Ancak birtakım yasaklar
ile bireylerin hak arama hürriyetinin sınırlandırılmasından öteye geçemeyen bu durum, yukarıda bahsedildiği gibi arabuluculuğun doğasına ters
düşmektedir.
Bu sebeple alman kanun koyucunun gizliliğin teminatının sağlanmasını tarafların inisiyatifine bırakması olumlu bir gelişmedir. Yasakların ve
sınırlamaların olduğu bir kanun arabuluculuğun geleceği ve gelişme süreci açısından tehlike doğuracaktır. Örnek verecek olursak, uyuşmazlık
taraflarından biri aslında uyuşmazlığın çözümü açısından kendi aleyhine
olan bilgileri ve belgeleri Arabuluculuk sürecinde ortaya koyabilecek ve
arabuluculuğun başarısızlıkla sonuçlanması halinde devam etmesi muhtemel diğer süreçlerde ( devlet yargısı, tahkim vb. ) bu bilgi ve belgelerin
bu sayede kullanılabilmesini ve öne sürülebilmesini bloke ederek, alman
doktrininde “Flucht in die Mediation” yani “arabuluculuğa kaçış” olarak
adlandırılan durumun oluşmasına sebebiyet verecektir.21
b. İcra Edilebilirlik
Avrupa Arabuluculuk Yönergesinin üye devletler için şart koştuğu yükümlülüklerden bir tanesi de, Arabuluculuk süreci sonunda taraflarca
21 Schekahn, S.56.
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düzenlenen Arabuluculuk anlaşmasının icra edilebilirliği için gerekli hukuki düzenlemenin yapılmasıdır. düzenlenmesidir. Bunun için ön şart
Arabuluculuk anlaşmasının icra-i kabiliyeti haiz olması ve hukuka aykırı
olmamasıdır. Bunun için Alman Hukuk Muhakemesi yasasında var olan
§ 796’ ya yeni bir “d” bendi eklemek, dolayısı ile § 794 d’ yi de yeniden
düzenleme ihtiyacı gündeme gelmiştir. Söz konusu düzenlemede genel
olarak § 796 d ZPO Arabuluculuk sürecine katılan uyuşmazlık taraflarının yazılı düzenledikleri Arabuluculuk anlaşmalarının veya tarafların açık
bir şekilde onayını içeren irade beyanlarının direk olarak icra edilebileceğini düzenlemekteydi. Böylelikle Arabuluculuk Kanunu’na bir madde
daha eklenerek taraflara süreç sonunda varılan anlaşmanın direk olarak
icra edilebilmesi anlamında kolaylık sağlanmış olacaktı.22 Ancak bu düzenleme icra edilebilirlik konusunda hali hazırda var olan maddelerin
yeterli olacağı, bu konuda en baştan yeni bir düzenleme yapılmasına bu
yüzden bir ihtiyaç olmadığı düşüncesi ile reddedilmiştir. Mevcut düzenlemelerden olan § 794 ZPO ‘nun 1. fıkrasına göre Arabuluculuk23 anlaşması kendi başına icra edilebilirlik vasfını haiz olmadığından tarafların
bu anlaşmayı ancak noter aracılığıyla (§ 794 / 1 Nr. 5 ZPO) ya da avukat
aracılığıyla yapılan uzlaşma tutanağının sulh hukuk mahkemesine sunulması ve mahkemenin bu tutanağı onaylaması ile icra edilebilir hale getirebileceklerdir. Noter seçeneğinde, taraflar Arabuluculuk anlaşmasını noter
marifeti ile tespit ettirip direk § 794 / 1 Nr. 5 ZPO’ ya göre icra edilebilir
hale getirebilirler. Bu iki yol karşılaştırıldığında noter marifetiyle cebri
icra yolunun sağlanması diğer yoldan (avukat aracılığıyla yapılan uzlaşma tutanağının sulh hukuk mahkemesine sunulup onaylatılması) daha
az masraflıdır. Çünkü devreye taraf vekillerinin girmesi verilen hizmetten
dolayı avukatlık hizmeti ücreti gündeme gelecektir.
c. Zamanaşımı
Avrupa Arabuluculuk Yönergesi zamanaşımı konusu § 8’ de düzenlemiştir. Bu düzenlemeye göre üye devletler iç hukuklarında Arabuluculuk
süreci esnasında zamanaşımı süresinin işlemeyeceği kuralının düzenlemesini yapacaklardır.24 Bunun anlamı Arabuluculuk sürecine katılan kişilerin, süreç devam ederken zamanaşımı sürelerinin dolması sebebiyle,
mevcut uyuşmazlıklarını tahkim veya devlet yargısına taşıyamamaları durumunu önlemektir. Kanun koyucu, Alman Medeni Kanunu § 203’ün birinci cümlesindeki (§ 203 Satz 1 BGB) zamanaşımı ile ilgili düzenlemenin
22 Bundestags Drucksache 17/5335, S. 21. , Schekahn, S.56.
23 Burada bahsedilen Alman Arabuluculuk Kanunu’nda düzenlenen mahkeme dışı
Arabuluculuk’tur (außergerichtliche Mediation). Mahkeme içi Arabuluculuk
(gerichtsinterne Mediation) sonunda varılan anlaşma ise § 794 Abs.1 Nr.1 ZPO’ ya göre
direk olarak icra edilebilirlik özelliğini haiz bir anlaşmadır.
24 Horstmeier, S. 4.
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yeterli olduğu düşüncesi ile Alman Arabuluculuk Kanunu’nda bu konuda
ek bir düzenleme yapmaya gerek duymamıştır. § 203 BGB’ nin ilk cümlesindeki düzenlemeye göre alacaklı ve borçlu arasında bir hakka veya o
hak üzerindeki durumlara dayanarak devam eden süreçlerde zamanaşımı süreleri işlememektedir. Kanun’un gerekçe metninde ise arabuluculuğun da bu süreçlerden biri olduğu belirtilmiştir.25 Bu düzenleme ile tarafların Arabuluculuk sürecindeki oturumlar esnasında üzerlerinde zaman
baskısını hissetmemeleri, daha önce almış oldukları kararlar üzerinde
etraflıca tekrar düşünmeleri sağlanmak istenmiş ve böylelikle sürecin devam edip etmemesine daha taraflarca daha sağlıklı bir şekilde karar verilebileceği varsayılmıştır. Ancak zamanaşımının durması ve devam etmesi
hususunda doktrinde görüş ayrılıkları mevcuttur. Taraflardan biri, diğer
tarafa uyuşmazlıklarını Arabuluculuk yöntemi ile çözmeyi önerirse ve diğer taraf bu öneriyi değerlendireceğini ve kararını paylaşacağını ima eden
bir davranışta bulunursa, § 203 BGB’ ye göre zamanaşımının işlemesi o
anda duracaktır. Tarafların arasında geçen Arabuluculuk görüşmelerinin
zamanaşımının işlemesini önleyici etkisi temellerini yine bu maddede bulmaktadır. Söz konusu “görüşme” ya da “ima eden bir davranışta bulunma” eylemleri zamanaşımı konusunu düzenleyen § 203 BGB’ nin kapsamında ele alınan “süreçlerden” sayılmaktadırlar.26 Ancak burada taraflar
arasındaki Arabuluculuk görüşmelerinin maddedeki tanımından farklı
olarak, gerçek süreçten önceki bir “hazırlık süreci” olarak tanımlanması
durumunda bunun zamanaşımına etkisi ne olacaktır? Avrupa Arabuluculuk Yönergesi § 2/1‘ e göre tarafların Arabuluculuk metodunu kullanma
hususunda anlaşmaları anında, Arabuluculuk sürecinin başlayacağı ve
bu yüzden de zamanaşımının işlemesini önleyici etkinin işte tam bu anda
devreye gireceği düşünülebilir. Bu durumda taraflardan birinin açıkça ve
doğrudan diğer tarafın yaptığı Arabuluculuk önerisini reddetmesi halinde
önleyici etki ortadan kalkacak ve zamanaşımı yeniden işlemeye devam
edecektir. Eğer taraflar Arabuluculuk oturumlarına belirli bir süre ara
verip Arabuluculuk metodu ile devam edip etmeyecekleri hususunda düşünmek istemeleri halinde, taraflardan birinin Arabuluculuk ile devam
edemeyeceğini açıkça ve doğrudan karı tarafa bildirdiği anda zamanaşımı
kaldığı yerden tekrardan işlemeye devam edecektir.27
Zamanaşımı konusu Türk Arabuluculuk Kanunu’nda Alman Arabuluculuk Kanunu’ndan farklı olarak ayrı bir madde ile düzenleme altına
alınmıştır. Kanun’un 16/1 maddesine göre, arabuluculuğun başlaması ve
sona ermesi, tarafların uyuşmazlıklarını Arabuluculuk yöntemi ile çözmeye dava açılmazdan önce veya dava açıldıktan sonra karar vermelerine
25 Gesetzesbegründung S.16
26 Bundestags Drucksache 17/5335, S. 11
27 Bundestags Drucksache 17/5335, S. 11.
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göre belirlenecektir. Buna göre; 1) Arabuluculuk süreci dava açılmadan
önce arabulucuya başvuru halinde, tarafların ilk toplantıya davet edilmeleri ve taraflarla arabulucu arasında sürecin devam ettirilmesi konusunda
anlaşmaya varılıp, bu durumun bir tutanakla belgelendirildiği tarihten
itibaren işlemeye başlar. Dava açılmasından sonra arabulucuya başvuru
halice ise bu süreç, mahkemenin tarafları arabuluculuğa başvurma konusunda anlaşmaya vardıklarını duruşma dışında mahkemeye yazılı olarak
beyan ettikleri ya da duruşmada bu beyanlarının tutanağa geçirildiği tarihten itibaren işlemeye başlar. 2) Arabuluculuk sürecinin başlamasından
sona ermesine kadar geçirilen süre, zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerin hesaplanmasında dikkate alınmaz. Taraflar için her iki durumda da
yazılı şekil zorunluluğunun öngörülmesinin, kanun koyucunun süreci ve
tarafların menfaatlerini güvence altına alma amacından kaynaklandığını
söyleyebiliriz. İkinci fıkrada düzenlenen husus ise Avrupa Arabuluculuk
Yönergesindeki düzenlemenin amacı ile doğru orantılıdır. Türk kanun
koyucu bu düzenleme ile tarafları Arabuluculuk sürecinin başından sonuna kadar zamanaşımının işlemesinin doğuracağı sıkıntılardan soyutlamak ve aleyhlerine oluşacak durumları bertaraf etmektir.28
5. ARABULUCU
Önceki bölümlerde açıklandığı üzere, 2004 yılında değişik alanlarda
görevlerin ifa etmekte olan arabulucular için Avrupa Arabuluculuk meslek ve davranış kuralları kodeksi yayımlanmıştır. Buna göre arabulucular
sürekli olarak kendilerini Arabuluculuk teknikleri alanında geliştirmek
zorundadırlar. Bunun yanında kodekste Arabuluculuk sürecinin nasıl
yönetileceğine ilişkin yönergeler ve talimatlar da bulunmaktadır. Mesela
arabulucunun tarafları aldığı eğitim, mesleki yeterlilikleri ve tecrübeleri
hakkında bilgilendirmek durumundadır. Ayrıca kodeks, Arabuluculuk
hizmetlerinin reklamlarının ve tanıtımlarının yapılmasına ilişkin düzenlemeyi de içermektedir. Arabulucu verdiği hizmetlerin tanıtım veya reklamını yapabilecektir. Arabulucunun bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusu
kodeksin § 2. maddesi altında yer alır. Süreç esnasında açıklanan bilgi ve
belgelerin gizliliğini arabulucunun güvence altına alması gerekmektedir (§
4). Arabulucunun sürecin başlamasından önce, süreç esnasında ve süreç
sonrasındaki hakları, ödevleri ve yükümlülükleri ve Arabuluculuk anlaşması § 3 ‘te düzenlenmiştir. Buna göre arabulucu tarafların adil ve makul
bir şekilde süreçte yer almasını ve sürece katılımını sağlamak durumundadır. Tarafların süreç sonunda nasıl hareket edecekleri ve süreç sonunda taraflarca düzenlenecek Arabuluculuk anlaşmasının şekli aynı maddenin 3. Fıkrasında düzenlenen diğer hususlardır. Her ne kadar söz konu28 Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanun Tasarısı, T.C Başbakanlık Kanunlar ve
Kararlar Genel Müdürlüğü, S.12.
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su kodeks arabulucuların uyması ve uygulaması gereken temel birtakım
kurallardan ve Arabuluculuk sürecine ilişkin düzenlemelerden oluşsa
da, bu hem Arabuluculuk sürecine katılan taraflar hem de arabulucular
için bazı aleyhe durumlar doğurabilmektedir. Kodeksler hedef kitlesi için
emredici kurallar içermediğinden dolayı, düzenlediği konuların güvence
altına alınabilmesi için yazılı emredici bir düzenlemeye ihtiyaç duyarlar.
Daha açık bir şekilde söylemek gerekirse, yukarıda sıkça belirtildiği gibi,
özellikle gizlilik ilkesinin temel taşlardan biri olduğu bir metodun işleyişinin, mesleki ve davranış kurallarını düzenleyen ve hukuken bağlayıcılığı
olmayan bir belgeye bağlanmasının doğru olmadığı açıktır. Özellikle arabulucuların, avukatlar gibi bir kamu hizmeti icra eden bir meslek grubu
sayıldığını düşünürsek, bu meslek grubunun belirli kanunlara tabi olması bir zorunluluktur. Bir sonraki başlıkta Alman ve Türk Arabuluculuk
kanunlarında yer alan arabulucuların hak ve yükümlülükleri ile ilgili düzenlemeleri irdelenecektir.
6. ARABULUCUNUN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
a. Arabulucunun tarafsızlığı ve tarafsızlığını etkileyen durumları
bildirme yükümlülüğü (Unabhängigkeit und Offenbarungspflicht des Mediators), § 1 Abs. 2 & § 3 Abs.1 S.1 MediationsG.
Arabuluculuk avukatlık mesleğinden farklı olarak, müvekkilin menfaati odaklı değil sonuç odaklı ve süreçte yer alan her iki tarafında kazançlı çıkmasını hedefleyen bir süreçtir. Dolayısı ile arabulucu, süreçte yer
alan uyuşmazlığın her iki tarafında eşit mesafede olmak zorundadır. Her
iki tarafın icazeti olmadan süreç dışında taraflardan biri ile ayrı olarak
görüşemez. Arabulucunun bu yükümlülüğü Arabuluculuk görevini kabul
ettiği andan itibaren başlamaktadır. Bununla bağlantılı olarak arabulucu
bağımsızlığını ve tarafsızlığını etkileyebilecek olan durumlar hakkında tarafları aydınlatmakla yükümlüdür. Arabulucunun tarafların arzuladıkları
sonuçtan mütevellit herhangi bir menfaatinin olmaması, onun bağımsızlığının ve tarafsızlığının ölçütü olarak kabul edilen bir kuraldır.
Avukatlık mesleğinde asıl olan müvekkil menfaatidir. Arabuluculukta arabulucu tarafları geleceğe odaklı bir çözüm yaratabilmeleri açısından diyaloğa teşvik eder, bunun için çabalar. Taraflara psikolojik açıdan
yakınlaşmaya çalışarak onların hislerini ve süreç sonunda gerçekten ne
arzu etiklerini anlamaya çalışır. Bu bilgilere dayanarak arabulucunun görevini şu şekilde özetleyebiliriz: Arabulucu mesleki yeterliliğini ve iletişim
teknikleri alanındaki bilgisini makul bir şekilde kullanarak Arabuluculuk
sürecinde yer alan taraflar arasındaki uyuşmazlığın çözümü için iletişimin sürdürülmesine yönelik olumlu bir atmosfer yaratmaya çabalamak
ve çözüme katkıda bulunmak ile yükümlüdür. Arabulucu, arabuluculuğu
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yönetme sürecinin kanunda belirlenmiş bir şekli olmadığı için, bunu “lege
artis” olarak gerçekleştirir.29 Uyuşmazlık çözümü taraflarca belirlenir.
Bunu yapma görevi arabulucuya ait değildir. Çünkü arabulucu, hakem
gibi süreç hakkında bir karar verme yada uzlaştırıcı gibi herhangi bir çözüm önerisi sunma yetkisini haiz değildir.30
Arabulucunun bu yükümlülükleri Türk Arabuluculuk kanununda 9.
Madde altında düzenlenmiştir. Yukarıda anlatılanlardan farklı olarak
arabulucunun uyuşmazlık tarafları ile ayrı olarak görüşmesi tarafların
bunu onaylamasına bağlı kılınmamış aksine arabulucuya bu konuda serbestiyet tanınmıştır. Aynı maddenin 2. fıkrasının 2. cümlesinde ise alman
Arabuluculuk kanunundaki düzenlemeye paralel olarak, arabulucunun
tarafsızlığını ve bağımsızlığını etkileyecek ve tehlikeye düşürecek hallerin varlığı halinde arabulucunun görevine devam etmesi ise tarafların bu
konuda birlikte alacağı karara bağlanmıştır. Ayrıca bu konuda verilecek
onayın örtülü bir şekilde değil, açık ve yazılı bir şekilde yapılması öngörülmüştür.31 Arabuluculuk kavramının taraf iradelerinin üstünlüğü üzerine şekillenen bir yapısı olduğu düşünüldüğünde bu düzenlemeyi olumlu
karşılamak gerektiği düşüncesindeyiz.
b. Arabulucunun görev ve yetki sınırları (Tätigkeitsbeschränkungen ), § 3 Abs.1 S. 2, Ans. 2-4 MediationsG.
Alman Arabuluculuk kanunu § 3’ün 2. fıkrasında kesin bir görev yasağı tanımlaması yapılmıştır. Bu durum kesindir ve tarafların yazılı icazetleri halinde bu yasağın bertaraf edilmesi gibi bir durum söz konusu
değildir. Buna bağlı olarak arabulucu, Arabuluculuk sürecinden önceki
bir dönemde taraflardan biri için daha önce aynı uyuşmazlık konusunda
görev üstlenmiş ise, arabulucu olarak görev yapamayacaktır. Bunun yanında süreç devam ederken veya süreç sonrasında arabulucu taraflar için
aynı konuda görev üstlenemeyecektir. Alman kanun koyucu bu yasağın
kapsamını arabulucunun bürosunda ortak çalıştığı kişiler ve yardımcılarına kadar genişletmiştir. Eğer bu kişilerden biri, Arabuluculuk öncesinde uyuşmazlık taraflarından herhangi biri için aynı konu hakkında görev
üstlenmiş ise, bu söz konusu arabulucunun o uyuşmazlıkta görevlendirilmesine engel bir durum teşkil edecektir.
Türk Arabuluculuk Kanunu’nun 9.maddesinin 4. fıkrasında ise ise
arabulucunun süreç sonrasında aynı uyuşmazlık konusu hakkında taraflardan birinin avukatlığını üstlenemeyeceği düzenlenmiştir. Burada
kanun koyucu arabulucunun tarafsızlığını ve sürecin gizlilik ilkesini bu
29 Hopt/Steffek, S.51.
30 Leipold, S.142.
31 Dendorfer, Orchidee oder doch Stachelblume im Paragrafenwald?, S.86.

164

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 89 • Sayı: 4 • Yıl: 2015

şekilde güvence altına almayı amaçlamıştır. Alman Arabuluculuk Kanunu
ile karşılaştırıldığında, taraf iradelerinin üstünlüğü ilkesini daha koruyucu bir yaklaşım sergilendiğinden bahsedebiliriz. Tarman’ın düşüncesine
göre taraflar, başarısızlıkla sona eren bir tahkim sürecinden sonra uyuşmazlıklarını Arabuluculuk yoluyla çözme ve önceki hakemi arabulucu
olarak atama ve aynı şekilde başarısızlıkla sonuçlanan bir Arabuluculuk
sürecinden sonra da bu kişiyi hakem olarak atayabilmeleri hakkına sahip
olmalıdırlar. Taraf inisiyatiflerinin ve iradelerinin belirleyici olması ilkesi
doğrultusunda tarafların tahkim için atadıkları hakemin mevcut uyuşmazlık konusu hakkında hem teknik hem de içerik anlamında bilgiye
sahip olmasının, arabulucu olarak uyuşmazlığı çözmede, daha etkin bir
rol üstlenebileceğini düşünebilirler.32
c. Tarafları aydınlatma yükümlülüğü ( Informationspflicht des Mediators ), § 3 Abs. 5 MediationsG.
Arabulucu tarafların talebi üzerine onları kendi mesleki eğitimi, tecrübesi ve bilgileri hususunda aydınlatmak ile yükümlüdür (§ 3 Abs. 5 Med.G
). Bu yükümlülük arabulucunun özen yükümlülüğünden kaynaklanmaktadır. Bu hem arabulucu hem de uyuşmazlık tarafları için çok önemlidir.
Arabulucunun kalifikasyonunun uyuşmazlık tarafları için şeffaf olması,
tarafların arabulucuyu bilinçli olarak seçmelerini sağlar. Doğal olarak bu
seçim de, Arabuluculuk sürecinin seyrinin kalitesini ve sonuçlarını etkileyecektir. Tarafların aydınlatmam yükümlülüğünün yerine getirilmesinde
herhangi bir şekil şartı koşulmamıştır. Bu yöntem arabulucunun kendisi
tarafında serbestçe tayin edilecektir. Broşürler, internet sayfası ve sözlü
açıklamalar gibi yöntemler buna örnek olarak verilebilir.33 Ayrıca § 2 /
6’da düzenlemeye göre, arabulucun süreç başlamadan önce sürecin işleyişi ve içeriğinin taraflarca anlaşıldığından emin olmak durumundadır.
Arabuluculuk sürecinin işleyişine dair belirlenmiş bir form olmadığından
ve sürecin arabulucu tarafından belirlenecek usule göre ve içeriğe göre
sürdürüleceğinden, arabulucu bunu Arabuluculuk sözleşmesinde taraflardan süreç hakkındaki bilgileri okuyup anladıklarını ve arabuluculuğa
kendi istekleriyle katıldıklarını belirten yazılı bir oany talep edebilecektir.34
Türk Arabuluculuk kanununda arabulucular için Avukatlık Kanunu’nun 55. maddesinde reklam yasağını düzenleyen hükümlere paralel
olarak ticari amaçlı olarak reklam yapılması yasaklanmıştır bir düzenleme yapılmıştır. Kanun’un 11.maddesinde yer alan aydınlatma yükümlülü32 Tarman, S.464.
33 Bundestags Drucksache 17/5335, S. 17.
34 Dendorfer, „Mediationsgesetz, Orchidee oder doch Stachelblume im Paragrafenwald?“,
S. 86
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ğü ise Arabuluculuk sürecinin esasları, işleyişi ve sonuçları hakkındadır.
Burada alman Arabuluculuk Kanunu’nda düzenlendiği gibi arabulucunun
mesleki kalifikasyonu üzerine değil de, tarafların özellikle süreç hakkında aydınlatılması gerektiği yükümlülüğün sebebinin yukarıda belirttiğimiz reklam yasağından kaynaklandığını söyleyebiliriz. Diğer bir sebep ise,
tarafların, arabulucunun uzmanlık alanında yeterli kalifikasyona sahip
olması konusunda bilgi sahibi olduğu karinesidir. Arabulucunun ayrıca
bu durumu açıklamasına gerek görülmemiştir.
d. Taraflara eşit mesafede bulunma ve iletişimi teşvik etme (Allparteilichkeit, Kommunikationsförderung), § 2 Abs. 3 MediationsG.
İncelediğimiz her iki kanunda arabulucunun taraflara eşit mesafede
bulunması konusu düzenlenmiştir. Bu düzenlemelere göre arabulucu
uyuşmazlık taraflarına eşit mesafededir § 2 Abs.3 MedG). Türk Arabuluculuk Kanunu’nun 9.maddesinin 3 fıkrasında ise bu durum “Arabulucu
taraflar arasında eşitliği gözetmekle yükümlüdür.” şeklinde düzenlenmiştir. Ayrıca 3.maddenin 2.fıkrasında, tarafların tüm süreç boyunca eşitliği
ilkesi güvence altına alınmıştır.
Arabulucunun taraflara eşit mesafede bulunması durumu iletişimin
sürdürülmesi ve teşviki açısında da geçerli olması gereken bir durumdur.
Alman kanun koyucu sadece her iki tarafında vereceği icazet ile taraflardan her biri ile ayrı ayrı görüşebilecektir. Buna karşılılık Türk Arabuluculuk Kanunu’nda böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır. Arabulucu
tarafların her biri ile ayrı ayrı veya birlikte görüşebilir ve iletişim kurabilir (HUAK md.8). Alman Arabuluculuk Kanunu’nun tarafların onayını
bir zorunluluk haline getirmesi memnuniyet vericidir. Çünkü bu onayın
olmaması halinde, süreç içerisinde gizlilik konusunda bir takım sıkıntılar
doğabilecek, arabulucunun kendisine ve sürece karşı uyuşmazlık taraflarının güvenini kaybetme ihtimali ile karşı karşıya kalınabilecektir. Şunu
da belirtmekte fayda var ki, taraflar arasındaki iletişimin sürdürülmesinin teşvik edilmesi arabulucunun onları diyalog kurması için bir araya
getirmesi ve bunun için uygun atmosferi oluşturması, taraflardan çözüm
sürecinde muğlak noktaların ya da karşılıklı taleplerinin açıklığa kavuşturulması için bir takım taleplerde bulunması anlamına gelmektedir.
e. Arabuluculuk sürecine 3. kişilerin dahil olması (Einbeziehung
Dritter in die Mediation), § 2 Abs. 4 MediationsG
Uyuşmazlık taraflarının her ikisinin de onayı ile Arabuluculuk sürecine
bir 3.kişi dahil edilebilecektir. Alman Arabuluculuk Kanunu gerekçesinde
bu kişilerin taraf avukatları, bilirkişiler (konu uzmanları), taraf temsilcileri veya aile bireyleri olabilecektir.35 Türk Arabuluculuk Kanununda da
35 Begründung zum Regierungsentwurf, Bundestags-Drucksache 17/5335, S. 15.
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3. kişilerin sürece dahil olabilmesi kabul edilmiştir. Buna göre kanunun
8. maddesinin 2. cümlesine göre taraflar görüşmelere vekilleri aracılığıyla
da katılabilirler. Bunun için her iki tarafın onayına gerek yoktur.
Alman Arabuluculuk Kanunu’na göre avukatların ya da hukuk danışmanlarının sürece katılması zorunlu değildir. Ancak bu kişilerin süreçteki varlıkları, tarafların hukuki pozisyonların kendileri açısından ne tür
sonuçlar doğuracağı sorunsalının aydınlatılması konusunda bir avantaj
teşkil edecektir. Diğer taraftan avukatların aldıkları eğitim doğrultusunda
uyuşmazlığın hukuk kurallarının sağladığı alan dahilinde çözüleceği hususuna eğilimli olmaları sebebiyle, bazı ülkelerde Arabuluculuk sürecine
bu meslek grubunun dahil edilmesi kanun kapsamında bırakılmıştır.36
Her iki ülkenin kanunlarında göze çarpan avukatların, arabulucuların işlemlerinin tamamlayıcısı rolünde olduklarıdır.37 Arabulucu taraflar arasındaki iletişimin devamını sağlarken, avukatlar ve hukuki danışmanlar
temsil ettikleri tarafın hukuki pozisyonlarına konsantre olurlar. Düşüncemize göre, Arabuluculuk sürecine dahil olacak 3.kişiler taraflar arasındaki eşitliği sarsmamalıdır. Bunun olmamasını sağlayacak kişi de arabulucunun bizzat kendisidir.38 Maddi anlamda güçlü olan tarafın sürece
kendi avukatını dahil etmesi ve görüşmeler esnasında hukuki yardımdan
yararlanması halinde bu, uyuşmazlığın daha zayıf konumda olan tarafı
için maddi anlamda bir dezavantaj yaratacaktır. Arabuluculuk sürecinde
yer alan zayıf tarafı koruyan hükümlerin, en azından 3. kişinin sürece
dahil olması konusunun tarafların onayına tabi tutulması şartının yer almasının daha verimli olacağı düşüncesindeyiz.
Taraflar arasındaki eşitliği sağlama adına taraflar Arabuluculuk sürecinin başlangıcında 3. Kişilerin, daha doğrusu avukatların ya da hukuk danışmanlarının sürece dahil olup olmayacağını kararlaştırabilirler.
Tarafların bu konudaki nihai kararı, Arabuluculuk süreci başında düzenlenecek sözleşme ile arabulucu tarafından yazılı olarak kayıt altına
alınmalıdır.39
f. Arabuluculuk sürecinin taraflar ve arabulucu tarafından sona
erdirilmesi (Beendigung der Mediation durch Parteien, § 2 Abs.
5 S. 1 Mediations.G und Mediator , § 2 Abs. 5 S. 2 Mediations.G)
Arabuluculuk hem taraflar hem de arabulucunun kendisi tarafından
sona erdirilebilir. Arabulucu süreci, tarafların uyuşmazlığın çözümü konusunda anlaşmaya varmasının ya da aralarında iletişim kurulmasının
36 Polonya
37 Hopt/Steffek, S.46.
38 Görevin özenle ve tarafsız biçimde yerine getirilmesi : Madde 9 / 3 : Arabulucu taraflar
arasındaki eşitliği gözetmekle yükümlüdür.
39 Dendorfer, „Mediationsgesetz – Orchidee oder doch Stachelblume im Paragrafenwald?“,
S.88.

Alman Ve Türk Hukuk Sistemlerinde • Av. M. BAYRAKTAR

167

kendilerinden beklenemeyecek durumda olduğu kanaatine varır ise sona
erdirebilecektir. Alman Arabuluculuk Kanunu’nda arabulucunun süreci
sonlandırabilmesi için başka herhangi bir sonlandırma gerekçesi yer almamaktadır. Bu sebebin gerçekleşip gerçekleşmediği ise yine arabulucu
tarafından değerlendirilecektir. Kanunun gerekçe metninde ağır zihinsel
hastalıkların taraflar açısından iletişimin sürdürülmesini engelleyecek
veya kısıtlayacak bir durum olduğu belirtilmiştir.40
g. Arabuluculuk anlaşması ve harici danışmanlık (Abschlussvereinbarung und Externe Beratung) § 2 Abs. 6 S. 1, 2 Mediations.G
Alman Arabuluculuk Kanunu § 2/6’nın 1.cümlesine göre arabulucular, tarafların uyuşmazlık konusu hakkında anlaşmaya vardıklarını ve
bu varılan anlaşmanın içeriğini anladıklarını temin etmekle yükümlüdürler. Kanun tarafından arabuluculara bu hususu yazılı olarak belgelemeleri için bir şart koşulmamıştır. Ancak uygulamada bu anlaşmanın icra
edilebilmesi konusunda doğması muhtemel aksaklıkların ve istenmeyen
durumların oluşmaması için, söz konusu hususların yazılı şekilde kayıt
altına alınması gerekmektedir. Arabulucu taraflara Arabuluculuk anlaşmasının dışarıdan bir uzman tarafından değerlendirilmesini önerebilir
(§ 2 Abs.6 S.2 Mediations.G). Bu uzmanın ise hukukçu olması zorunlu
değildir. Uyuşmazlık konusuna göre değişiklik gösterebilecek olan bu uzman kişi, bir psikolog, ekonomist olabilecektir.
7. ARABULUCULUĞUN SÖZLEŞMESEL YAPISI
a. Arabulucu Sözleşmesi (Mediatorvertrag)
Devlet yargısındaki kanuni hakim gibi arabuluculukta kanuni bir arabulucu mevcut değildir.41 Bu yüzden arabuluculuğun gerçekleşmesi ve
içeriğinin oluşması için Arabuluculuk sürecinde yer alanların yapacakları
düzenlemeye ihtiyaç duyulmaktadır. Alman Arabuluculuk Kanunu § 2 ‘ye
göre arabulucuyu taraflar seçer ve onunla bir arabulucu sözleşmesi düzenler. Bunun anlamı, taraflara kendi iradelerinin dışında belirli bir arabulucu ile çalışmaları dayatılamaz. Eğer hatırlanacak olursa yukarıdaki
bölümlerde açıkladığımız mahkeme içi Arabuluculuk müessesesinde (§
278 Abs. 5 ZPO) hakim tarafları uyuşmazlıklarının dostane çözümü için
kendi belirlediği bir uzlaşmacı hakime yönlendiriyordu. Arabulucunun
taraflarca serbestçe tayin edilmesinin bir sonucu ise yine tarafların, herhangi bir gerekçe dahi göstermeden onu görevden alabilecek olmalarıdır
(§ 2 Abs. 5 S. 1 Mediations.G). Bunun yanında, arabulucu kendisine teklif
edilen görevi her zaman reddetme ve kabul etme konusunda serbesttir.42
40 Bundestags-Drucksache 17/5335, S.15.
41 Bundestags-Drucksache 17/5335, S.14
42 Jost, S.207.
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Arabulucu sözleşmesi Arabuluculuk sürecinin işleyişi ile bağlantılı olarak uyuşmazlık tarafları ve arabulucu arasındaki ilişkileri düzenleyen bir
sözleşmedir. Bunun yanında bu sözleşme ile taraflar genel olarak süreç
giderlerini, arabulucunun görevlerini, organizasyona ilişkin ayrıntılar gibi
konuları kayıt altına alırlar. Gizlilik ve 3. Kişinin sürece dahil edilmesi
gibi konular da bu sözleşme kapsamında düzenlenebilecektir. Sözleşme
ile arabulucu süreci organize etmek ve kendi belirleyeceği şekle ve içeriğe göre yönetme, taraflar ise Arabuluculuk hizmetinden doğan arabulucu
ücretini ödeme borcu altına girerler. Alman hukukunda arabulucu sözleşmesi yukarıdaki açıklamaya ve kanun maddesindeki düzenlemeye göre
bir hizmet sözleşmesi olarak tanımlanır (§ 611 BGB). Buna karşılık Tuğsavul ’a göre Türk Hukukunda bu sözleşmeye Türk Borçlar Kanunu’nun
502. Maddesinin 2.fıkrasına göre “Vekâlete ilişkin hükümler, niteliklerine
uygun düştükleri ölçüde, bu Kanunda düzenlenmemiş olan iş görme sözleşmelerine de uygulanır.“ denmektedir. 3 fıkrada ise, sözleşme veya teamül varsa vekilin, ücrete hak kazanacağı yazılıdır. Bu sebeple arabulucu
sözleşmesine vekalet sözleşmesi hükümlerinin uygulanması gerekecektir.
Diğer bir sebep arabulucu sözleşmesinin hizmet sözleşmesi kapsamında
değerlendirilemeyeceğidir. TBK. md. 393/1’de yer alan hizmet sözleşmesi, işçinin işverene bağımlı olarak belirli veya belirli olmayan süreyle iş
görmeyi ve işverenin de ona zamana veya yapılan işe göre ücret ödemeyi
üstlendiği sözleşme olarak tanımlanmaktadır. İşçi işveren arasındaki söz
konusu bağımlılık ilişkisi ise işçinin edimini ifa ederken işverenin talimatlarına uymak zorunda olmasını gerektirir. Halbuki arabulucu sözleşmesinde bu şekilde bir bağımlılık ilişkisi söz konusu değildir. Arabulucunun
bağımsız ve tarafsız olması gerektiği ilkesi gereğince, taraflar ve arabulucu
arasında akdedilen bu sözleşmenin bir hizmet sözleşmesi olarak nitelendirilmesi bu yüzden olanaksızdır.43 Biz de bu görüşe katılıyoruz.
b. Arabuluculuk Sözleşmesi ( Mediationsvereinbarung- Mediationsabrede)
Uyuşmazlık tarafları dava açmadan önce mevcut uyuşmazlıklarını
Arabuluculuk yöntemi ile çözme konusunda anlaştıklarını bir Arabuluculuk sözleşmesi ile kayıt altına almak ile yükümlüdürler. Bu sözleşme
ayrı olarak da yapılabileceği gibi “Arabuluculuk klozu” olarak asıl borç
ilişkisinin kaynağı olan sözleşmeye eklenebilecektir.44 Temel olarak taraflar Arabuluculuk sözleşmesi ile Arabuluculuk süreci boyunca devlet
yargısına veya tahkim yoluna başvurmayı devre dışı bırakırlar. Burada
sorulması gereken soru, bu sözleşmenin tarafları hangi dereceye kadar
devlet yargısına yada tahkim yoluna gitmekten men edeceğidir. Daha açık
43 Tuğsavul, S.145-146.
44 Tuğsavul, S.145-146.
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bir ifadeyle, tarafların bu sözleşme ile dava açma ve tahkime gitme hakları
sadece belirli bir süre mi devre dışı kalacaktır? Kural, hiçbir kişinin sahip
olduğu hukuki korunma hakkını kullanmaktan ve talep etmekten yoksun
bırakılamayacağıdır.45 Ahde vefa ilkesi ( Pacta Sunt Servanda) gündeme
gelirse bu temel kural ise söz konusu durumda değişiklik yaratacak mıdır? Arabuluculuk sözleşmesinde uyuşmazlık tarafları dava açılmadan
evvel uyuşmazlıklarının mahkeme dışında Arabuluculuk yöntemi ile çözüleceğini kararlaştırmak zorunda oldukları için, kendilerinden süreci
yönetmek üzere bir arabulucu tayin etmeleri ve en azından sürecin ilk
toplantısını gerçekleştirmeleri beklenmektedir. Ayrıca tarafların bu süreci Arabuluculuk hizmeti veren bir kurum aracılığıyla gerçekleştirmeleri
halinde ise bu kurumun ücretini de peşin olarak ödemelilerdir.46 Bu sebeple, tarafların Arabuluculuk sözleşmesi ile dava açmayı ya da tahkime
yoluna başvurmalarını en azından belirli bir süre ile için devre dışı bıraktıklarını söyleyebiliriz. Bu süreç devam ederken taraflardan birinin dava
açması durumunda, dava açılmasından belirli bir süre için vazgeçildiği
hususu hakim tarafından resen araştırılmaz, bunun diğer tarafça bir def’i
olarak öne sürülmesi gerekmektedir.47
8. ARABULUCUNUN EĞİTİMİ
Alman Hukukunda arabuluculuğun yeni bir alan olduğu, gelişimi için
belirli bir zaman esnekliğine ihtiyaç duyduğu düşüncesi ağır basmıştır.
Bu düşünceye uygun olarak, kanun koyucu arabulucu eğitiminin teorik ve
mesleki eğitimi hususunda kazuistik bir düzenlemeye ihtiyaç duymamıştır. Buna göre Alman Arabuluculuk kanununda arabulucunun teorik ve
mesleki eğitimi konusu genel çerçevede § 5 / 1 ‘de düzenlenmiştir. Buna
göre bir arabulucunun Arabuluculuk sürecini yönetebilme konusunda yeterli seviyeye gelmesi için arabulucunun teorik ve mesleki eğitimin toplam
120 saatten oluşması yeterli görülmüştür. Aynı maddenin 2. Fıkrasında
ise bu eğitimi başarı ile tamamlayanların, gerçek mesleğinin ne olduğuna
bakılmaksızın48, sertifikalı arabulucu49 olarak yetkilendirileceği hükme
bağlanmıştır. Bu düzenlemenin anlamı, arabulucu olarak görev yapmak
isteyen kişilerin aslında kendilerini serbestçe “arabulucu” olarak tanımlayabilmeleridir. Sertifikasız ile sertifikalı arabulucular karşılaştırıldığında,
45 Dendorfer, „Pacta sunt servanda – gilt das auch für vertragliche Mediationsabreden?“,
S.169.
46 Tochtermann, „Mediation in Germany, The German Mediation Act“, S.10.
47 Dendorfer, „Pacta sunt servanda – gilt das auch für vertragliche Mediationsabreden?“,
S.169.
48 Bu kural federal eyaletler arasında değişim göstermektedir. Mesela Baden-Württemberg
eyaletinde sadece avukat olanlar arabulucu olmaya hak kazanabilmektedir.
49 Amerika Birleşik Devletleri’nde de bu kuralın geçerli olmasına karşın, arabulucuların
büyük bir çoğunluğu avukatlardan oluşmaktadır.
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sertifika sahibi olanların serbest pazarda sertifikasız olanlara oranla daha
avantajlı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Sertifikalı arabulucuların, aldıkları teorik ve mesleki eğitim sayesinde diğerlerine oranla rekabet anlamında artılarının olacağı aşikardır. Bunun sebebi ise, alman hukukunda,
Türkiye’deki Arabuluculuk düzenlemelerinden farklı olarak, arabulucu
olarak hizmet verebilmek için herhangi bir odaya, kuruma kayıt yaptırma
zorunluluğu bulunmamasıdır. Kişiler serbest rekabet ortamı içerisinde
bu mesleği ifa edeceklerdir. Ayrıca Alman Arabuluculuk Kanunu § 5 / 2
‘de sertifikalı arabulucuların statülerinin hukuki olarak koruma altında
olacakları düzenlenmiştir. Yukarıda açıklandığı gibi, kural olarak Arabuluculuk hizmeti kendini arabulucu olarak tanıtan herkes tarafından sunulabileceği için, buna hak kazanmadan kendilerini “sertifikalı arabulucu” olarak tanıtan kişilerin haksız rekabet hükümlerini ihlali gerekçesine
dayanarak haklarında dava açılabilme yolu her zaman açıktır.
Türk Arabuluculuk Kanunu arabulucunun teorik ve mesleki eğitimi
konusunda Alman Arabuluculuk Kanunu’ndan bazı noktalarda ayrılmaktadır. Her şeyden önce arabulucunun tanımında “sertifikalı-sertifikasız
arabulucu” gibi bir ayrıma gidilmemiştir. Aksine arabulucu olarak hizmet
vermek isteyen kişilerin, önceden belirlenmiş teorik ve mesleki eğitim
programını başarıyla tamamlaması şart koşulmuştur. Diğer bir koşul ise,
sadece hukuk fakültesi mezunu, mesleğinde 5 yıllık kıdeme sahip ve kasten işlenmiş bir suçtan herhangi bir mahkumiyeti olmayan, tam ehliyetli
Türk vatandaşlarının Arabuluculuk mesleğine kabul edilebilecek olmasıdır (Ara. Kan. md. 20/2). Doktrinde hukuk fakültesi mezuniyetinin bir
zorunluluk olması konusunda değişik görüşler yer almaktadır. Bir kısım
sadece avukatlara veya hukukçulara bu yetkinin verilmesini savunurken,
diğerleri tarafından bu hakkın sadece avukatlara yada hukuk nosyonu almış kişilere tanınmasının amaca hizmet etmeyeceği, çünkü arabulucunun
Arabuluculuk sürecini iyi ve etkili bir şekilde yönetebilmesi ve taraflara
uyuşmazlığın çözümü hususunda iletişim tekniklerinden ve psikoloji biliminden de faydalanması gerektiği, bu yüzden hukuk eğitiminin yanı sıra
belirli uzmanlık alanlarına dair konularda uzman olabileceği ya da bu
konularda da ayrı bir yeterliliğe sahip olması gerektiği savunulmuştur.
Uyuşmazlık konusunun türüne göre değişiklik gösterebilen bu uzmanlık
alanlarına göre psikolog, mühendis, doktor, mimar, ekonomist gibi meslek grubuna dahil olan kişiler de arabulucu olarak hizmet edebilmelidir.
Biz de bu görüşe katılmaktayız.
Arabulucunun teorik ve mesleki eğitimi konusunda Türkiye’de adalet akademileri, hukuk fakülteleri ve de Türkiye Barolar Birliği Adalet
Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir kurumlardır. Bu kurumlara tanınan belirli süreli yetkiler dahilinde verilen Arabuluculuk eğitimleri dışın-
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da, herhangi bir staj şartı öngörülmemiştir. Alman hukuk sistemindeki
düzenleme ise Türkiye’dekinden farklı olarak, bu güne kadar München,
Würzburg ve Traunstein şehirlerindeki sulh hukuk mahkemelerinde Arabuluculuk stajı görülmektedir. Böyle bir uygulamanın ise arabulucu adayları için, sadece eğitim programlarında verilen örnek somut olaylar üzerine yapılan denemelerden çok daha etkili olacağı kanısındayız.

Kaynakça:
1.

Alexander, Nadja, „Four Mediation Stories from Across the Globe“, RabelsZ Bd.
74, 2010, S. 732-758, Mohr Siebeck

2.

Dendorfer, Renate, „Güteverhandlung als Mediation im Gerichtsverfahren?“,
Konflikt Dynamik, 1. Jahrgang, Heft 3/2012, S. 280-282

3.

Dendorfer, Renate, „Mediationsgesetz, Orchidee oder doch Stachelblume im Paragrafenwald?“, Konflikt Dynamik, 2. Jahrgang, Heft 1/2013, S.86-89

4.

Dendorfer, Renate, „Pacta sunt servanda – gilt das auch für vertragliche Mediationsabreden?“, Konflikt Dynamik 2. Jahrgang, Heft 2/2013, S. 169-170

5.

Duve, Christian, „Brauchen wir ein Recht der Mediation?“, Anwaltsblatt, Januar
2004, Jahrgang 54

6.

Graf-Schlicker, Marie Luis, „Die EU-Richtlinie zur Mediation-zum Stand der Umsetzung“, Zeitschrift für Konfliktmanagement, 3/2009

7.

Herzog, Catharina/Hennig, Jonas, „Mediation, Aufbruch in eine neue Streitkultur“, Jura Heft 12/2011, S. 929-936

8.

Hoffmann, Alexander,„Mediation in Germany and United States- A Comparison“,
European Journal of Law Reform, Vol. 9, no. 4, S. 505-551

9.

Hopt Klaus, J/Steffek,Felix,„Mediation: Principles and Regulation in Comparative Perspective“, Oxford University Press Scholarship Online, 2013

10.

Horstmeier, Gerrit, „Umsetzung der Mediationsrichtlinie durch ein neues Mediationsgesetz, der große Wurf für die Mediation?“, Juristische Rundschau Heft
1/2012 Jost, Frist, Mediation per Gesetz? Konflikt Dynamik, Heft 3/2012, S. 214211

11. Leipold, Dieter, „Schlichtung, Mediation und Zivilprozess“, Ritsumeikan University Law Review, No:30, 2013, S. 135-163
12. Oguz, Arzu, „The Evolutionary Trend of Turkish Civil Law and the Role of Comparative Law“, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2006
13. Rafi, Anusheh, „Das Mediationsgesetz Vor-und Nachteile einer rechtlichen Regulierung“, Konflikt Dynamik, 1. Jahrgang, Heft 3/2012, S. 196-203
14. Rosner, Sigfried/Winheller,Andreas„Mediation und Verhandlungsführung, Theorie und Praxis des wertschöpfenden Verhandelns nicht nur in Konflikten“, hrsg.
von Siegfried Rosner, Band 4, Rainer Hampp Verlag, München 2012
15. Schekahn, Birthe, „Außergerichtliche Mediation und die drei großen V, Vollstreckung, Verjährung, Vertraulichkeit“, Juristische Rundschau, Heft 2/2013, S. 53-58
16.

Steffek, Felix,„Rechtsvergleichende Erfahrungen für die Regelung der Mediation“, RabelsZ Bd. 74 2010, S. 841–881

17. Steffek, Felix,„Mediation in Europa und der Welt“, Zeitschrift für Konfliktmanagement. Band 12, Heft 1, Seiten 21–25

172
18.

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 89 • Sayı: 4 • Yıl: 2015
Tarman, Zeynep Derya, „Tarafsız bir üçüncü kişi aynı uyuşmazlıkta hem hakem hem de Arabulucu olabilir mi?“ Legal Hukuk Dergisi, Legal Yayınevi, 2010/86,
S.463-471

19. Tochtermann, Peter, Mediation in Germany, The German Mediation Act, Alternative Dispute Resolution at the Crossroads, Oxford University Press Scholarship
Online, 2013
20. Tuğsavul, Taspolat Melis, Türk Hukukunda Arabuluculuk, Yetkin Yayınevi, Ankara 2012
21. Werner, Nickl, „Außergerichtliche Streitbeilegung nach § 15a EGZPO durch Mediation?“, Anwaltsblatt Januar 2004, Jahrgang 54 , S. 12- 14
22. Diğer Kaynaklar:
23. Türk Avukatlık Kanunu gerekçesi, TBMM ( http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem21/yil01/ss413m.htm.)
24. Greger, Reinhard, Abschlussbericht zum Forschungsprojekt, Außergerichtliche
Streitbeilegung in Bayern, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Juristische Fakultät, Mai 2004 (http://www.justiz.bayern.de/imperia/md/content/stmj_
internet/ministerium/ministerium/abschlussberichtbayschlg.pdf)
25. Miklautsch, Karin, Erfahrungen mit dem österreichischen Mediationsgesetz, (
http://www.km- kongress.de/download/2005_vortrag_miklautsch.pdf)

TİCARET MAHKEMESİNİN KISA TARİHİ,
YENİ YAPISI, İŞ DAĞILIMI VE ISLAHI
Mustafa AKIN1
1- GİRİŞ
Büyüyen ve sürdürülebilir ülke ekonomisi açısından genel olarak yargı
sisteminin, özel olarak ticaret mahkemesinin yapısının ve çalışma tarzının en önemli unsurlardan olduğu tartışmasızdır.
6545 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 45 inci maddesi ile değişik 5235 sayılı Kanunun
5 inci maddesi ile aynı Kanuna eklenen geçici 5 inci maddesi gereğince
ticaret mahkemelerinin yapısı ve çalışma tarzı değiştirilmiştir. Faaliyette
bulunacak asliye ticaret mahkemelerinin sayısı ve faaliyete geçirilecekleri
tarih Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesince görüşülmesi
sonrası yapısı değiştirilen asliye ticaret mahkemeleri 15/09/2014 tarihi
itibari ile faaliyete geçmiştir.
2- TİCARET MAHKEMELERİ YAPISININ KISA TARİHİ
Ticaret mahkemeleri mevcut ihtisas mahkemeleri arasında aslında en
eski mahkemeler arasındadır. Zira, Tanzimat dönemi sonrası sadece askeri alanda değil hukuk alanında da yeniliklerin yapılması gündeme gelmiştir. O dönemden itibaren Avrupalı ülkelerle artan ve artması istenen
ticari ilişkiler 25 Şevval 1255 tarihinde ticaret mahkemesinin kurulması
ile sonuçlanmıştır. O dönemde ticaret mahkemelerin nasıl ve hangi usule göre çalışacağı henüz belirlenmediği için geçici bazı kurallara koyarak
mesele halledilmeye çalışılmıştı.2 Ancak kurulan ticaret mahkemesinin
hangi usule göre çalışması gerektiğinin Avrupa’da mevcut kanun tekniğine göre düzenlenmesi kaçınılmazdı.
Yargısal değişim ve gelişim sonucunda ise Usul-ü Muhakeme-i Ticaret
Nizamnamesi 10 Rebiülahir 1278 ( Miladi 1861 ) tarihinde kabul edilmiştir. Usul-ü Muhakeme-i Ticaret Nizamnamesi Osmanlı Devlet’inde iktibas yoluyla kabul edilen ilk usul kanunudur. Usul-ü Muhakeme-i Ticaret
Nizamnamesi, 1 bab altındaki 10 fasılda yer alan 140 maddeden oluşmaktadır.... Usul-ü Muhakeme-i Ticaret Nizamnamesinin, 1297 (Miladi
1880) yılından sonra da ticaret mahkemelerinde uygulamaya devam etti1

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Hakimi,

2

Kenan oğlu, M. Macit, Osmanlı Ticaret Hukuk, Ankara, 2005, Sayfa 25)
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ğini gösteren mahkeme kararları bulunmaktadır...... Usul-ü Muhakeme-i
Ticaret Nizamnamesi, anlaşıldığı kadarıyla Hukuk Usulü Muhakemeleri
Kanununun kabul edilip yürürlüğe girmesine kadar uygulanmaya devam
etmiştir.... Bu kanunla şeriye mahkemelerinde tek hakimle yargılama yapılırken, yeni sisteme göre yargılama birden fazla mahkeme üyesi tarafından gerçekleştirilmekteydi.3
Mevcut açıklamalara göre günümüzde ticaret mahkemelerinin toplu
halde çalışma ve karar vermesinin kanuni alt yapısının günümüzdeki ticaret mahkemesi teşkilatı anlamında 1861 yılında düzenlendiği ve 1086 sayılı HMUK.’un yürürlüğe girmesine kadar devam ettiğini söylemek mümkündür.
Anlaşıldığı kadarıyla 10 Rebiülahir 1278 (1861) tarihli Usul-ü Muhakeme-i Ticarete Nizamnamesi ile ilk defa ticaret mahkemelerinde uygulanacak usul belirlenmiştir. İlk usul kanunu ile ticaret mahkemelerinin
çalışma tarz ve yapısının düzenlenmiş olması, ticaret mahkemelerinin
diğer hukuk mahkemeleri ile kıyaslandığında fark ve önemini ortaya koymaktadır. Zira adı geçen nizamneme’nin içeriği incelendiğinde, ticaret
mahkemesinin birden fazla üyeden kurulu olduğu, mahkeme başkanının
bulunduğu, mahkeme başkanının mahkeme üyeleri ile dava hakkında “
müzakere odasında” görüşme yapabilecekleri, akabinde karar verecekleri, müzakere sonucunda hüküm verilemediği takdirde yargılamanın ileri
tarihe bırakılacağı, “ oy çokluğuyla ” karar alınabileceği hususlarının açıkca düzenlenmiş olması ( m. 47- m. 66 arası ), bugün uygulanan haliyle
alıştığımız ve heyet halinde çalışan mahkemelerin temelini teşkil etmektedir.
Toplu hakim sistemi iyi yürümemiş; İkinci Meşrutiyet’ten sonra istinaf mahkemesi aza sayısının beşten üçe indirilmesi, diğer mahkemelerin ise tek hakimle vazife yapması yönünde bir meyil doğmuştur. Böylece
muhakeme süratlenecek, hem de eleman tasarrufu sağlanacaktı. Ayrıca
tek hakimli mahkemelerin kararlarının adaletin tecellisine daha elverişli
bulunduğu; çünkü tek hakim karar verirken vicdanı ile baş başa kaldığı
için daha temkinli davranacağı; heyetten müteşekkil mahkemelerde ise
mesuliyetin çoğu zaman birbiri ile paylaşıldığı için hakimlerin daha az
özenli davranma ihtimalinin bahis mevzu olduğu düşünülmekteydi. Heyet
halinde karar veren mahkemelerde bütün işleri tek bir hakim yapmakta
diğerleri ise yalnızca kararların altını imza etmekle yetinmekteydi.
Nihayet 1331/1913 yılında çıkarılan Edirne vilayetinde teşkil olunacak
3

3-Yrd. Doç. Dr. Abdullah Demir, İlk Usul Kanunun: Usul-ü Muhakeme-i Ticaret Nizamnamesinin Transkripsiyonu, Ankara, 2008, Sayı 21, Mayıs 2008, Sayfa 163-167-168-169
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Mehakim Hakkında Kanun gereği ilk defa Edirne’de meriyete girmek üzere tek hakim sistemine dönülmeye başlanmış; bidayet mahkemesi azalarının sayısı bire, istinaf mahkemesi azalarının sayısı ikiye (reis hariç)
indirilmiştir. Bu usulü uygun görülecek diğer vilayetlere yaymak üzere
Adliye Nazırı’na aynı yıl selahiyet verilmiştir.İkinci Meşrutiyet ve Anadolu
Hükümeti döneminde tek hakim usulü pek çok yere yayılmıştır.
Cumhuriyet döneminde 865 sayılı ve 1926 tarihli Ticaret Kanunu yürürlüğe girmiş olup esasen Cumhuriyet dönemindeki ilk kanunlardandır.
Bu kanun yürürlükte olduğu dönemde de yukarıda anlatılan şekilde ticaret mahkemelerinin de diğer hukuk mahkemeleri gibi tek hakimli görev
yaptığı anlaşılmaktadır.
Nihayet, Prof. Dr. Ernest Hirş başkanlığında çalışan heyetin hazırlamış
olduğu 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu 1957 yılında yürürlüğe girmiştir.
Bu tarihe kadar ticaret mahkemeleri bilindiği üzere ile tek hakimli olarak
görev yapmış, kanunun yürürlüğe girdiği 1957 yılından sonra ise toplu
olarak görev yapmıştır. 1960 yılındaki askeri yönetim sonrası
4- Bekir Behlül, Islahat-ı Adliyye, Mizanü’l-Hukuk, C:II, Y:1326, no:1,sayfa:8-16 )
5- Prof.Dr. Ekrem Buğra Ekinci, Osmanlı Mahkemeleri ( Tanzimat ve
sonrası ), İstanbul, 2010, Sayfa:120 )
kısa bir dönem tek hakim ile ticaret mahkemeleri görev yapmış ise
de mevcut yapı benimsenmediğinden, ticaret mahkemeleri yeniden toplu
olarak görev yapmaya devam etmiştir.
09.02.2011 Tarih ve 6110 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ticaret mahkemeleri yeniden tek hakimli hale getirilmiş, 2011 yılı temmuz ayı itibariyle ticaret mahkemeleri tek hakimli
olarak faaliyete geçmiştir. Uygulamaya geçilmesinden itibaren yaklaşık iki
yıl sonra Adalet Bakanlığı nezdinde yeniden ticaret mahkemelerinin heyet
halinde çalışması için değişiklik gündeme gelmiştir.
Hukukla meşgul olan bilginler isteyerek veya istemeyerek insanoğlunun içinde yaşadığı insan toplulukları ile bunların bünyesi ve nizamını
göz önünde tutmak zorunda kalmışlardır. Çünkü fizikötesi (metafizik)
görüşlerinden mülhem olarak değer kuramı zaviyesinden hukukun fenomen ve müesseseleri hakkında hüküm vermek isteyen kimse, olanı kavramadıkça olması lazım geleni de sağlam temeller üzerine kuramaz. Fikir
tarihinin bize gösterdiği gibi bilginler çok defa hayattan uzak kalarak yeşil
masa başında hayranlığımızı çeken hukuk sistemlerini tasarlamışlarsa
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gökte değil, yeryüzünde sayısız güçlükler ve ıstıraplar altında birlikte yaşamak zorunda bulunan insan oğullarına müessir bir yardımda bulunamamışlardır. O halde yüce bilginlerin hukuk mevzu etrafında beyan ettikleri yüksek fikir ve idealler hakkında hüküm verebilmek için toplumsal
(içtimai) hayatın temel taşlarını, hususiyle Aristo’nun meşhur sözüne göre
fıtri olarak toplumsal bir mahluk olan insan oğlunun bu bakımdan önemli olan özünlü (zati) ve dışınlı ( gayri zati ) yaşama şartlarını incelemek
gerekmektedir.
Mevcut yapının sağlam temeller üzerine kurulamadığından olsa gerek
ki ticaret mahkemelerinin yapısı ve çalışma tarzı yukarıda açıklandığı
üzere 6545 sayılı Kanunun 45. maddesi ile değişik 5235 sayılı Kanunun
5 inci maddesi ile aynı Kanuna eklenen Geçici 5 ince madde gereği yeniden değişmiş ve bu defa meydana gelen değişiklik ticaret mahkemelerinin
yapısı ve çalışma tarzı konusunda ülkemizde ilk defa görülen bir şekilde
oluşmuştur.
Bir başka deyişle ticaret mahkemelerinde hem tek hakimli hem heyetli
çalışma tarzına geçilmiş, bu suretle karma bir çalışma tarzı benimsenmiştir.
3- TİCARET MAHKEMELERİNİN YENİ YAPISI
Yapılan değişiklikle ticaret mahkemesinin yeniden heyet olarak düşünüldüğü ve görevi noktasında iki ayrım yapıldığı anlaşılmaktadır. Buna
göre ticaret mahkemesinin heyet sıfatıyla bakacağı dava ve iş türleri sınırlı
sayı prensibi çerçevesinde tek tek sayılmış, bu istisna türler dışında kalan
tüm dava ve işlerin mahkemedeki hakimlerin biri tarafından görüleceği ve
karara bağlanacağı düzenlenmiştir. Böylece adli yargıda bir mahkemede
hem tek hakim hem heyetli olarak yargılama yapılması sistemine geçilmiştir. Ticaret Mahkemelerinin bu yapısının karma bir nitelik arz ettiği
açıktır.
6- Ord.Prof.Dr. E. Hirş, “Hukuk bir bilim kolu mudur?” sayfa 1 )
3.1.Mahkemenin Tek Hakim Veya Heyetli Çalışmasındaki Ayırım
a) Ticaret Mahkemesinin Heyet Olarak Göreceği Dava ve İşler:
Konusu parayla ölçülebilen uyuşmazlıklarda dava değeri üç yüz bin
Türk lirasının üzerinde olan dava ve işler,
Dava değeri ne olursa olsun,
- İflas, iflasın ertelenmesi, iflasın kaldırılması ,iflasın kapatılması, konkordato ve yeniden yapılandırmadan kaynaklanan davalar,
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- 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda hakimin
kesin olarak karara bağlayacağı işler ile davalar,
-Şirketler ve kooperatifler hukukundan kaynaklanan genel kurul kararlarının iptali ve butlanına ilişkin davalar, yönetim organları ve denetim
organları aleyhine açılacak sorumluluk davalarına, organların azline ve
geçici organ atanmasına ilişkin davalar, fesih, infisah ve tasfiyeye yönelik
davalar,
-12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa ve
21/6/2001 tarihli ve 468/6 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununa göre
yapılan tahkim yargılamasında; tahkim şartına ilişkin itirazlara, iptal davalarına, hakemlerin seçimi ve reddine yönelik davalar ile yabancı hakem
kararların tanıma ve tenfizine yönelik davalar,
- Heyet Halinde bakılacak davalarla ilgili olmak üzere, dava açılmadan
önce veya açıldıktan sonra talep edilen ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbirler,
Ticaret mahkemesinin heyet olarak görevi kapsamında kalmaktadır.
Adı geçen düzenlemeye göre ticaret mahkemesinin heyet olarak göreceği dava ve işler yukarıda sayılanlardan ibarettir.
b) Ticaret Mahkemesinin Tek Hakimli Olarak Göreceği Dava ve İşler:
(a) bendinde sayılan dava ve türleri dışında kalan diğer tüm ticari davaların ise tek hakim tarafından görüleceği anlaşılmaktadır ki bu konuda
dava türlerini saymaya gerek bulunmadığı açıktır. Zira ticaret mahkemesinin heyet olarak görmeyeceği tüm dava ve işler tek hakim tarafından
görülecektir.
Bu noktada ifade etmek gerekir ki kanun koyucu ticaret mahkemesinin heyet halinde görmesi gereken dava türlerinin sınırlı olarak saymıştır.
Bu durumda hangi davanın heyet tarafından hangi davanın tek hakim
tarafından görülmesi gerektiği noktasında yorum tekniği açısından dar
yorum yapılması gerekir. Kaldı ki kanun koyucunun istisnai olarak saydığı dava türlerinin varlığı karşısında dava türlerinin genişletilmesi yorum
yoluyla mümkün değildir. Ancak uygulamada az dahi olsa hangi dava ve
işlere tek hakim, hangi dava ve işlere heyetin bakacağı noktasında tereddütler olabilmektedir. Nitekim miktarı 300.000 TL den fazla olan çeklerle
ilgili zayi nedenine dayalı iptal davalarına, yine hisse devirlerinin tespiti
davalarına ve hatta yönetim kurulu kararının iptali davalarına az da olsa
heyet tarafından bakıldığı görülmektedir. Esasen bu durum ileride Yargıtay tarafından verilecek bozma ve onama kararları ile ancak giderilebilecektir. Açıklanan sakıncanın giderilebilmesi açısından dava dilekçelerinin
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yazımında dilekçelerin “tek hakimli ticaret mahkemesine” veya “heyetli
ticaret mahkemesine” hitaben yazılması bu açıdan faydalı ve dikkat çekici
olabilecektir.
Yapılan düzenleme gözetildiğinde artık ticaret mahkemesinin “heyet
sıfatıyla” bakacağı ve “tek hakim sıfatıyla” bakacağı davalar şeklinde bir
ayrım yapıldığı söylenebilir. Hatta bu açıdan ticaret mahkemelerinin baktıkları davalarda, “tek hakimli mahkeme sıfatıyla” veya “heyetli mahkeme
sıfatıyla” davalara baktığının tensip tutanağı ve gerekçeli karar başlığında
belirtilmesi de mümkündür.
Yeri gelmişken ifade etmek gerekir ki kanun metninden açıkca anlaşıldığı üzere ticaret mahkemelerindeki yargılamalarda artık asıl olan tek hakimli, istisna olan ise heyetli yargılamalardır. Zira kanun koyucu heyetin
bakacağı davaları sınırlı olarak saymış ve istisnai olarak düzenlemiştir.
O halde ticaret mahkemesi heyetinde görev yapan başkan hakim ve üye
hakimler öncelikle ticaret mahkemesi hakimidir.
Cumhuriyet tarihinde ve adli yargıda ilk defa görülen bu yapının HSYK’nın müstemir yetki kararnamesine doğru yansıtılamadığı kanaatindeyiz. Zira müstemir yetki kararnamesinde heyette aynı zamanda üye olarak
görev yapan hakimlerin müstemir yetkisi “Ticaret Mahkemesi Üye” yerine
“Ticaret Mahkemesi Hakimi” olarak belirtilmelidir. Kıyaslamak gerekirse Adalet Bakanlığı müsteşarı olarak atanan hakim, bu görevi nedeniyle
HSYK’nın doğal üyesi olmaktadır. Bir başka deyişle HSYK’nın doğal üyesi
olduğu için müsteşar olmamaktadır. O halde kıyaslamak gerekirse asli
görev olan müsteşarlık görevi ise ticaret mahkemesi heyetindeki üye hakimin asli müstemir yetkisi ticaret mahkemesi hakimliğidir. Yeni oluşan
yapıda bu nitelendirme teorik bir nitelendirme olmayıp ticaret mahkemelerinin yapısı ve çalışma tarzının doğru kavranılması, kalem personelinin
görevlendirilmesi, hakim terfisi, dış ilişkide mahkemeden hizmet alanlar
ile hakim arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, hakim ile kalem personeli
arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, özellikle komisyon başkanlığınca yapılan çalışmalar açısından önem arzetmektedir.
3.2 TİCARET MAHKEMELERİNİN HEYET HALİNDE VEYA TEK
HAKİM OLARAK BAKMASI GEREKEN DAVA TÜRLERİNİN BELİRLENMESİNE DAİR DÜZENLEMENİN ELEŞTİRİSİ
Heyetin bakacağı dava türlerinden çoğunu teşkil eden iflas, iflasın kaldırılması, iflasın kapatılması, konkordato, yeniden yapılandırma, tahkim
şartına dair itirazlar ile bu çerçevedeki iptal davaları, hakemlerin seçimi
ve reddi davaları ile yabancı hakem kararlarının tanıma ve tenfizine yöne-
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lik davaların, yine Ticaret Kanunu uyarınca hakimin kesin olarak karar
bağlanacağı işler ve davaların toplamının İstanbul ilindeki ortalama yıllık
bin davanın geldiği bir mahkemede ortalama olarak yirmi veya kırk adet
dava dosyasını ancak bulabileceği, bir başka deyişle % 2 - % 4 oranına
tekabül edebileceği ticaret hakimlerince bilinen bir bilgidir. Bu dava türlerinin teknik açıdan müzakereyi en az gerektiren ve teknik açıdan basit
nitelik arz eden dava türlerinden olduğu halde heyet halinde görülmesi,
ticaret mahkemelerindeki diğer dava türleri gözetildiğinde anlaşılması
fevkalede zordur.
Türk Ticaret Kanun gereği hakimin kesin olarak karara bağlayacağı işler ile davaların heyet tarafından görülmesi düzenlenmiştir. Oysaki, 6100
sayılı HMK. m.382 hükmünde olduğu üzere kesin olan dava ve işlerin örnekler verilerek açıklanması, tereddütlerin giderilmesi açısından faydalı
olabilirdi. Elbette kanun metni incelenmek suretiyle de bu durum tespit
edilebilecektir. Ne var ki, yapılan bu düzenlemeye karşılık 6100 sayılı
Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereği hakimin kesin olarak karara bağlayacağı işler ile davaların heyet tarafından neden görülmediği usuli açıdan
anlaşılması zor bir durumdur.
Yine şirketler ve kooperatif hukukundan kaynaklanan genel kurul kararının iptali ve butlana ilişkin davalara heyet tarafından bakılacak iken
6102 sayılı T.T.K da genel kurul kararlarının geniş anlamda hükümsüzlüğü kapsamı içinde yer alan yokluk hallerinin, (kanun yokluğu saymamıştır) istisnai de olsa yönetim kurulu karar iptallerinin, yine kurucular ile
tasfiye kurulu aleyhine açılacak sorumluluk davalarının neden tek hakimli ticaret mahkemesi tarafından görülmesi gerektiği anlaşılamamaktadır.
Kanun koyucunun şirketler hukukundan ve kooperatifler hukukundan kaynaklanan tüm davaların heyet tarafından yürütülmesi ve sonuçlandırılmasını tercih etme imkanı olduğu halde neden böyle bir tercih
yapıldığı da dava türleri gözetildiğinde izaha muhtaçtır. Esasen bu durumun gerek yargısal gerek disiplinel anlamda problemlere yol açabileceği
düşünülmektedir.
5- TİCARET MAHKEMELESİNE GELEN DAVA VE İŞLERİN DAĞILIMINA İLİŞKİN DÜZENLEMENİN ELEŞTİRİSİ
Ticaret mahkemelerinin yapısının ve çalışma tarzının Cumhuriyet
tarihinde hiçbir dönemde görülmemiş şekilde değiştiği açıktır. Zira bu
değişiklik sonucunda 01/10/2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı
HMK. m. 185 uyarınca toplu hukuk mahkemelerinde tahkikatı yapmakla görevlendirilen hakimin tahkikatın tamamlandığı kanaatine varması
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durumunda müteakip işlemlerin toplu mahkemeyi oluşturan hakimler
tarafından yapılacağına dair düzenleme zımnen uygulanamaz hale gelmiştir. Zira mevcut değişiklik karşısında toplu olan tek hukuk mahkemesi
ticaret mahkemelerindeki heyettir. Ancak heyet kanun değişikliği gereği
bakmakla yükümlü olduğu davaların tüm yargılama aşamalarını heyet
olarak gerçekleştirmek zorundadır.
Ticaret mahkemesinin yapısı ve çalışma tarzına dair bu değişiklik ticaret mahkemesine gelen dava ve işlerin dağılımı konusunda kanunda açıklık bulunmaması nedeni ile HSYK. Birinci Dairesinin 17/09/2014 tarih ve
2100 sayılı kararına konu olmuştur.
Adı geçen karara göre:
“1--6545 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 45. Maddesi ile değişik 2233 sayılı Adli Yargı İlk
Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin) Kuruluş Görev ve
Yetkileri Hakkında Konunun 5 inci maddesine göre heyet halinde görülmesi gereken dosyalara ait iş ve işlemlerin mahkeme başkanı tarafından
yürütülmesine,
2-Daha önce asliye ticaret mahkemesi hâkimi iken Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin 08/09/2014 tarih ve 1945 sayılı
kararı ile asliye ticaret mahkemesi başkanlığı veya üyeliğinde yetkilendirilenlerin daha önce bakmakta oldukları asliye ticaret mahkemesine ait
dava dosyalarına (heyet halinde bakılması gereken dosyalara başkan tarafından bakılacaktır) bakmaya devam etmelerine,
Ticaret mahkemesi üyeleri tarafından bakılmakta iken, heyet olarak
bakılması gereken dosya olması nedeniyle heyete devredilen dosyalan ait
iş ve işlemler mahkeme başkanı tarafından yürütüleceğinden, üyelerin heyete devrettikleri dosya sayısı kadar dosyanın öncelikle üyelere tevziine.
Daha önce asliye ticaret mahkemesi dışında bir mahkemede yetkili
iken ticaret mahkemesi başkanlığına veya üyeliğine atananlar ile ticaret
mahkemesinde yetkili iken dosya devralmaksızın ticaret mahkemelerinde
yetkilendirilen başkan ve üyeler, uhdelerinde dosya getirmediklerinden,
yetkilendirildikleri mahkemenin derdest dosya sayısının kendisi dışında
o mahkemede yetkili hakim sayısına bölünmesi suretiyle bulunan derdest
dosya ortalamasının 2/3’ü kadar dosyanın öncelikle bu hakim ve başkana
tevziine,
3-İkinci bent uyarınca dosya denkleştirilmesi yapıldıktan sonra yeni
gelen işlerin başkan ve üyeler arasında tevziine, ancak heyet halinde ba-
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kılması gereken dosyaların her birinin diğer dosyaların iki adedine eşit
olarak kabul edilmesine,
4-Mahkemelere yeni üye yetkilendirilmesi yapıldığı takdirde bu üyelerin genel tevziiden alacakları dosya sayısına ilişkin kriterlerin müstemir
yetki kararnamesinde ayrıca belirlenmesine karar verilmiştir.”
HSYK almış olduğu bu karar ile 15/09/2014 tarihi itibari ile kural
olarak tek hakimli, istisnai olarak heyetli çalışmaya başlayan ticaret
mahkemelerinin işleyiş şeklini kanımızca bir anlamda düzenlemiş olmaktadır.
Öncelikle belirtmek gerekir ki ticaret mahkemelerinin heyetli olarak bakacağı davalarda tüm yargılama aşamasının heyet tarafından
yürütüleceği ön görüldüğü halde HSYK kararı ile bu tip dava dosyalarına ait iş ve işlemlerin mahkeme başkanı tarafından yürütüleceğine
dair alınan karar heyetin baktığı dava dosyalarına ait iş ve işlemlerin
yürütülmesinde kavram kargaşasına yol açabilecek nitelikte olup bu
husus aşağıda ayrıca incelenecektir. Ancak bu noktada ifade etmek
gerekir ki HSYK kararının içeriği, ticaret mahkemesinin işleyiş şeklinin kurul kararı ile düzenlenmemesine yönelik eleştirilere ve giderek
mahkemenin işleyişinin kanunla düzenlenmesini ön gören Anasayasanın m.142 hükmünde aykırılık taşıdığına yönelik eleştirilere yol
açabilecek niteliktedir. O halde ticaret mahkemelerinin işleyiş konusunda kanuni düzenleme yapılması bu eleştirilerin önüne geçilmesi
açısından faydalı olabilecektir.
Mahkemeye gelen dava ve işlerin dağılımına ilişkin esasların, “işlerde
denge sağlanacak biçimde mahkeme başkanı tarafından önceden tespit
edileceğine” dair düzenleme yargılama hızı ve isabeti noktasında aynı terfi
kurallarına tabi olan hakimler arasında gerek denkleştirici adalet gerek
dağıtıcı adalet gerek hakkaniyet kurallarının sağlanmasını imkansız hale
getirmektedir. Zira Uyap ortamında hakime baktığı dava türünden dolayı
kaç puan verileceğine dair yapılacak düzenlemenin daha objektif olduğu
açıktır. Ancak bundan da önemlisi hakimlerin terfi etmesine doğrudan
etkisi olan bu hususların birbiriyle aynı kurallara tabi olan, aralarında
alt-üst ilişkisi olmayan hakimler açısından çalışma barışını ve motivasyonu bozucu etkisi göz önünde tutulmalıdır.
Getirilen düzenlemenin sakıncaları HSYK. Birinci Dairesinin
17/09/2014 tarihli kararı ile ve henüz kanunun yürürlüğe girmesinin üzerinden bir hafta dahi geçmeden ortaya çıkmıştır. Zira kanun metninin
yazılışındaki açık hata ticaret mahkemelerinde görülen dava türlerinin ve
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niteliklerine ilişkin ve en önemlisi ticaret mahkemelerinin çalışma tarzının gözden kaçırılması sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu durumun kanunun yürürlüğe girmesinden bir hafta geçmeden doğal olarak kaosa yol
açtığı ortaya çıkması karşısında, HSYK almış olduğu bu karar ile kanun
koyucunun mahkeme başkanına vermiş olduğu görev ve yetkiyi mahkeme başkanına fiilen zorunluluklar karşısında kullandırmamış, bu suretle
ortaya çıkan kaosu HSYK belirlemiş olduğu esaslar çerçevesinde ortadan
kaldırmaya çalışmıştır. HSYK vermiş olduğu karar ile bir ölçüde aksaklığı
gidermiş ise de gelen işlerin dağılımında denkleştirici adaletin, dağıtıcı
adaletin ve hakkaniyetin sağlanamayacağı açıktır. Aslında Hakimler ve
Savcılar Yüksek Kurulu 17/09/2014 tarihli kararı ile ortaya çıkan kaos
kısmen giderilmiş olmakla beraber dağılıma dair esasların tereddüt uyandırdığı anlaşılmaktadır. Zira bu durum uzun vade de ticaret mahkemesi
hakimlerini terfi açısından tutturması gereken iş yüzdesi ve bozma oranları gözetildiğinde ve özellik ticaret mahkemesi heyetindeki üye hakimler
aleyhine durum oluşturacak, bu durum müstemir yetki değişikliği taleplerini meydana getirebilecektir. Belirtilen kurul kararının ikinci maddesi
karşısında, kanun değişikliği öncesi asliye ticaret mahkemesi hakiminin
daha önce baktığı dava dosyalarından heyet halinde bakılması gereken
dosya var ise heyete devredilen dosya sayısı kadar dosyanın öncelikle üye
hakimlere tevzi olunması öngörülmüştür. Örneğin; üye hakim heyete bir
iflas dosyası devretmiş ise bir adet dosyayı bir dosyayı tevziden alacak, diğer hakim beş dosya devretmiş ise beş dosyayı tevziden şahsen alacaktır.
Buna mukabil tevzi müdürlüğünden yeni gelen ve heyet halinde bakılması
gereken dosyaların her biri ise heyet halinde bakılması gerekmeyen diğer
dosyaların iki adedine eşit olarak kabu edilecektir. Örneğin; başkanın
almış olduğu bir iflas dosyası tek hakimin baktığı iki dosyaya eşit kabul
edilecektir. Yukarıdaki durum kıyaslandığında kararın kendi içinde çelişkili olduğu, özellikle tüm hakimlerin dosyalardan eşit olarak sorumlu
olduğu ise gözden kaçmayacaktır.
Yukarıda açıklanan duruma ilişkin HSYK. Genel Sekreterliği 5.12.2014
Tarih ve 61434595-1187/52866 sayılı ve tevziye ilişkin görüşünde;
“Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin 17/09/2014
tarihli ve 2100 sayılı kararı uygulanırken; mahkemeye gelen ve heyet halinde görülmesi gereken bir dosyanın başkana tevzii ile buna karşılık olarak üyelere 2’şer dosya tevziinden sonra geriye kalan dosyaların başkan
ve üyeler arasında eşit şekilde tevziine,
Bakırköy ( ) Ticaret Mahkemesinin 24 adet dosya açılmış olup bunlardan 3 tanesi heyet halinde, 21 tanesi ise tek hâkim tarafından bakılması
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gereken dosya olduğu varsayımında, bu dosyalar tevzi edilirken heyet halinde görülmesi gereken 3 dosyanın, mahkeme başkanına, buna karşılık
olarak 6’sar dosyanın üyelere tevzi edildikten sonra geriye kalan 9 dosyanın başkan ve üyeler arasında eşit şekilde tevziine, sonuç olarak başkana
6 ve üyelere 9’ar dosya tevzi edilecek şekilde uygulama yapılmasına “
dair açıklama yapmıştır.
HSYK aldığı karar ile 15/09/2014 tarihi öncesi tek hakimle görülen iflas, iflas erteleme gibi yeni kanuna göre heyetli ticaret mahkemesinin bakması gereken dava türlerini adı geçen karar tarihinden
itibaren heyete aktarılmasını öngörmüş olup hali hazır da bu çerçevede uygulama gerçekleşmiştir. Ne var ki Yargıtay H.G.K. 19/04/2006
tarih ve 2006/11-58 E, 2006/228 K. sayılı kararında da vurgulandığı
üzere mahkemelerin kuruluşuna dair kanunda mahkemelerin zaman
bakımından faaliyete geçmesi yönünde özel bir düzenleme olmadığı
sürece davanın açıldığı tarihte ki görev kurallarının dikkate alınması
doğal hakim ilkesine de uygunluk arz eder. Ticaret mahkemelerinin
yapısını ve çalışma tarzını belirleyen kanunda bu konuda özel düzenleme olmaması eksikliktir. Nitekim bu eksiklik belirtilen HSYK kararı
ile giderilmeye ve bu konuda ki tereddüt giderilmeye çalışılmış ise de
açıklanan nedenle eleştiriye açıktır. O halde ticaret mahkemelerinin
yeni yapısını ve çalışma tarzını belirleyen kanunda bu konuda da özel
bir düzenleme yapılması yerinde olacaktır.
Nihayet kanun değişikliği ile heyet halinde bakılması gereken dava türlerinde ve işlerde heyet tarafından inceleme yapılması ve karar bağlanması, tüm yargılama safhalarının heyetçe yürütülmesi ve sonuçlandırılması
açıkça ön görüldüğü halde HSYK nın 17/09/2014 tarihli kararı ile heyet
halinde görülmesi gereken dosyalara ait iş ve işlemlerin mahkeme başkanı tarafından yürütülmesine dair düzenlemesi “işlem” kavramının teknik
anlamı gözetildiğinde tereddüt uyandırmıştır. Zira heyet halinde bakılması gereken bir dava dosyasının kaleme intikal ettiği andan itibaren tensip
tutanağının düzenlenmesi ilk yapılacak işlemdir. Bu işlemin yapılması heyeti oluşturan tüm hakimler tarafından yürütülen ve yürütülmesi gereken
bir aşamadır. Yine bu çerçevede dilekçelerin verilmesi, duruşmasız veya
duruşmalı ön inceleme, tahkikat, sözlü yargılama ve hüküm duruşma
aşamaları heyet tarafından gerçekleştirilecektir. Bir başka deyişle ticaret
mahkemesinin heyetli çalıştığı dönemde tensip aşamasından tahkikatın
bitimi aşamasına kadar HMUK gereği atanan naip hakim ile iş ve işlemlerin yürütülmesi mümkün değildir.
Mevcut düzenlemeye göre heyet halinde bakılması gereken dava türle-
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rinde yapılması gereken ve bir yargılama işlemi olan keşfin heyet tarafından birlikte mi yapılması yoksa HSYK kararı gereği başkan tarafından mı
veya naip hakim tarafından mı yapılacağı konusunda oluşan tereddüt konusunda HSYK görüş açıklamıştır. HSYK. Genel Sekreterliği 6143459510072/51482 sayılı görüş yazısında “ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
Birinci Dairesinin 17/09/2014 tarih ve 2100 sayılı kararında geçen “...heyet halinde görülmesi gereken dosyalara ait iş ve İşlemlerin mahkeme
başkam tarafından yürütülmesine,. ” cümlenin söz konusu dosyaların
yargısal nitelikte olmayan ara kararların yazımının takibi, tebligatların yapılması, temyiz işlemlerinin takibi gibi kalem işlemlerinin yürütülmesini
ifade ettiği, bunun dışında kalan ve dilekçeye konu olan keşif işlemlerinin yapılması gibi yargısal konuları kapsamadığı, bu konuya ilişkin kararların yargı yetkisi kapsamında mahkeme tarafından değerlendirilmesi
gerektiği düşünülmektedir.” ifadesi ile heyet halinde görülmesi gereken
dosyalardaki işlemlerin başkan tarafından yürütülmesine dair kararın
yargısal işlemleri kapsamadığını belirtmiş olup bu ifadenin sadece kalem
işlerini kapsadığı ifade edilmiştir. Buna karşılık keşif işleminin bizzat
başkan tarafından yapılması gereken bir işlem olup olmadığı hususu keşif işleminin yargısal konu olması nedeniyle bu konuda görüş
açıklanmamıştır ki HSYK ‘nun bu kararı anlaşılabilirdir. Zira idari
yapıların yargı yetkesinin kullanım şekline ilişkin görüş açıklamaması Anayasa Hukuk açısından da uygundur. Ancak yeri gelmişken ifade
etmek gerekir ki heyette ticaret mahkemelerinde gerçekleştirilecek
keşif işlemlerini gerek usul hukuku açısından gerekse HSYK kararının açıklandığı üzere mahkemenin yargı yetkesine dair bir usulü
işlemdir. Kanun metninde ticaret mahkemesi heyeti tarafından görülen davalarda tüm yargılama aşamalarının heyet tarafından yapılması
gerektiği açıkca ön görülmüştür ve yargısal uygulamada duruşmanın
devamı niteliğinde görülen keşfin tahkikat aşamasında yapılan tanık
dinleme , belgelerin incelenmesi, isticvap, bilirkişi incelemesi gibi bir
işlem olması karşısında kanun metninde değişiklik yapılıncaya kadar
ticaret mahkemesi heyetinde ki tüm hakimlerin katılımıyla icra olunması gerekir. Nitekim yukarıda açıklandığı üzere 6100 sayılı H.M.K
m.185 hükmünde öngörüldü üzere hukuk mahkemelerinde tahkikatın
naip hakim vasıtasıyla tamamlanması ticaret mahkemesinin yapısını
ve çalışma tarzını belirleyen kanun metni içeriği dikkate alındığında
mümkün olamayacaktır. Zira düzenleme ticaret mahkemesi heyetinin bakmakla yükümlü olduğu davalarda tüm yargılama aşamalarının
heyet tarafından görülmesi gerektiği düzenlemiştir. Kanun metninde
değişiklik olmadığı sürece bu şekilde uygulama yapılması kanun ko-
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yucunun amacına da uygun olacaktır. Aksi durum yargıtay tarafından
bozma kararlarına konu olma riski taşımaktadır.
HSYK kararı ticaret mahkemelerin yeni yapısı ve çalışma tarzının
belirlendiği kanunun lafzı gözetildiğinde aykırılık taşıdığı konusunda
tereddüt uyandırıcı niteliktedir.
5- TİCARET MAHKEMELERİNİN ÇALIŞMA TARZININ ISLAHI İÇİN
ÖNERİLER
2011 Temmuz ayı öncesi olduğu üzere tüm dosyaların ticaret mahkemesi heyeti tarafından görülmesi veya son değişiklik öncesi gibi tüm
dosyaların tek hakimli olarak görülmesi yönünde bütüncül bir kanun değişikliği düşünülmediği takdirde sistemin ıslahı açısından;
a- Kooperatif ve şirketler hukukundan doğan tüm davaların heyet halinde görülmesinde fayda bulunmaktadır. Mevcut düzenleme yetersiz ve
kendi içinde çelişkilidir. Örneğin; şirket veya kooperatif yönetim kurulu
kararlarının iptali davalarına tek hakim baktığı halde, genel kurul kararlarının iptali davalarına heyet bakmaktadır. Yine yönetim kurulu üyelerinin sorumluluk davalarına heyet baktığı halde, kurucu üyelerin ve tasfiye
memurlarının sorumluluğuna ise tek hakim bakmaktadır. Nitekim bu
örnekler arttırılabilir.
b- Ticaret Mahkemesinin tek hakim tarafından görülen davaları tensip tutanağının düzenlenmesinden kararın kesinleşmesine kadar bizzat
tek hakimin yetki ve sorumluluğu altındadır. Yargı çevresine göre değişiklik göstermekle birlikte mahkemedeki dosyaların halihazırda yaklaşık
%85-90 ı tek hakimlidir. Buna rağmen tek hakimin amiri olduğu müdür,
katip ve mübaşir yoktur. Hakimin mevcut sorumluluğuna karşı disiplin
anlamında yetkisinin olmaması, disiplin hukukuna tamamen terstir. Bu
nedenle HMK. Yönetmeliğinde ticaret mahkemesindeki hakimler ile diğer
kalem personeli arasındaki ilişkinin disiplinel anlamda düzenlenmesi kaçınılmazdır. Cumhuriyet tarihinde ve adli yargıda ilk defa görülen çalışma
tarzı bu anlamda değişiklik yapılmasını da gerektirmektedir.
c- Kanun gereği, mahkemeye gelen ve tek hakim tarafından görülmesi
gereken dosyaların dağılımına dair esaslar mahkeme başkanı tarafından
tespit edilir. Hükmün uygulanmasındaki fiili imkansızlık karşısında zorunlu olarak HSYK. dengenin ne şekilde sağlanacağı hususunda bizzat
karar almıştır. Bu yetkinin kurulda olmadığı kanun metninden anlaşıldığından öncelikle bu konuda HSYK. ya kanun ile yetki verilmelidir. Böylece
mahkemedeki hakimlerin terfisini doğrudan etkileyen bu konuda HSYK.
bizzat ve tek söz sahibi olmalıdır.
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ç-Mevcut HSYK. kararı gereği alınan karar, oran itibari ile heyette görev
alan üye hakimin iş yükünü arttıracaktır. Bu konu ayrıca ele alınması ve
tartışılması gereken bir durumdur. Zira üye hakim hem artan tekli dosyalarından hem de heyet dosyalarından sorumlu olacaktır. Ancak bundan
da önemlisi ticaret mahkemesinde görülen davaların sayısı ve teknik olarak zorlukları hiçbir mahkeme ile kıyaslanamayacak derecede çok fazla
ve değişiktir. Mevcut durumda hiçbir kimse tarafından gelen dosyaların
ne dağıtıcı adalet ne hakkaniyet kuralları ve hatta denkleştirici adalet kuralları çerçevesinde tam olarak dağıtılması ve takibi imkansızdır. Bu noktada UYAP ortamında puan verilerek dağıtım esasına geçilmesi yönünde
acilen kanunda değişiklik yapılmalıdır. Değişiklik çalışma barışının ve
hakimlerin motivasyonunun arttırılması, ticaret mahkemesi müktesebatı
olan hakimlerin görevlerinde kalmasının teşvik edilmesi ve dava ile diğer
işlerin taraflarında istifham oluşmaması açısından zorunludur.
d- Kanun değişikliği sonrası büyük şehirlerdeki ticaret mahkemelerinde tek hakim tarafından görülen davaların mevcut sayısı, bugün için
bir asliye hukuk mahkemesinin dosya sayısından ortalama olarak kısmen az olsa da nitelik ve kalem işi olarak fazladır. Zira mevcut değişiklik
sonrası ticaret mahkemesinde başkan olarak görev yapan hakimin tek
hakimli olarak bakacağı dosyası azalmış, ancak diğer hakimler üzerindeki tek hakimli dosyalar yönünden iş yükü artmıştır. 2011 yılı Ağustos ile
2014 Yılı Eylül ayları arasındaki derdest dosya sayıları gözetildiğinde bu
durum açıkça anlaşılmaktadır.Bu nedenle çok büyükşehirlerdeki ticaret
mahkemelerinin sağlıklı çalışabilmesi açısından acilen hakim sayısının
dört hakime çıkarılması, mutlaka her hakime en az bir katip, aynı zamanda bir müdür yardımcısı ve mahkemelere en az iki duruşma salonu ile iki
mübaşir tahsis olunması gerekmektedir. Aksi halde, kanunun yürürlüğe
girdiği tarihten sonra daha önce haftada iki gün duruşma yapan hakimin
, haftada tek gün duruşma yapmasına ve duruşma hızının azalmasına
yol açacağı açıktır. Daha da önemlisi süreli işlerin yerine getirilmesinde
gecikmeler ve aksamalar olabilecektir.
Örneğin: Bakırköy Asliye Ticaret Mahkemesi heyetinde aynı zamanda
üye olan bir hakimin 2015 yılı 1 Ocak ile 2015 yılı 31 Aralık tarihleri
arasında ortalama olarak gerek devren gelen ve gerek gelecek olan toplam
750-900 adet dava dosyasına bakacağı tahmin edilmektedir. Bu sayı 2011
yılı Temmuz ayı öncesi Anadolu’daki pek çok asliye ticaret mahkemesi heyetinin yıllık olarak baktığı dosya sayısına yakındır. Heyet halinde
bakılan dosyalar ve değişik işler bu sayıya dahil değildir. İstanbul gibi
iş yükü ağır olan mahkemelerde mevcut yapı bir başkan, üç üye hakim
olarak oluşturulmadığı sürece sistemi olumsuz etkileyecektir.
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e- Tek hakimli çalışılan dönemde bozma oranı %50’nin üzerinde olan
hakimler ( seri davalar hariç ) müktesebatlarına ve taleplerine uygun
mahkemelerde yetkilendirilmeli, bu suretle isabet oranları yüksek hakimlerin görev yapması sağlanmalıdır. İş yüzdeleri ise zaten HSYK tarafından
değerlendirildiğinden bu konuda ayrıca bir düzenleme yapılmasına gerek
bulunmaktadır.
f- Kanun değişikliği sonrası ticaret mahkemesinde görev yapan hakimlerin çok büyük kısmı kanun değişikliği öncesinde ticaret mahkemesinde
tek hakim olarak görev yapmıştır. Kanun değişikliği sonrası ticaret mahkemesinin oluşan yeni yapısı içinde görev almak istemeyen hakim var ise
iş ve kadro durumu, hakimin müktesebatı ve talebi doğrultusunda müstemir yetkisi değiştirilmeli, mevcut yapı çerçevesinde müktesebatı olan ve
görev almak isteyen hakim yetkilendirilmelidir.
6-SONUÇ
Ticaret Mahkemesinin yapısının ve çalışma tarzının ne olması gerektiği konusundaki kanaatimize gelince, 2008 yılından itibaren başlayıp 2011
yılı Temmuz ayına kadar olan süreçte tam olarak toplu çalışan ticaret
mahkemesi ile 2011 yılı Temmuz ayından başlayıp 2014 yılı Eylül ayına
kadar olan süreçte tek hakimli olarak çalışan ticaret mahkemesi ve yine
15 Eylül 2014 tarihinden itibaren genel olarak tek, istisnai olarak heyet
halinde çalışan ticaret mahkemesindeki yargılamanın hızları, isabet oranları, çalışma tarzlarının vatandaş ve kalem üzerindeki etkisi, hakimler
hakkında bu dönemde başlatılan disiplinel inceleme ve soruşturma nedenleri, sonuçları kıyaslanmalı, yine tüm paydaşların görüşlerinin alınması, bu çerçevede elde edilecek verilere göre bir sonuca varılması bilimsel ve akla uygun çözüm olacaktır.
İfade etmek gerekir ki heyetli ticaret mahkemeleri taraflar nezdinde bağımsız ve tarafsız bir mahkemenin sağlanması açısından adil bir
görüntü verdiği açık ise de gerek hız ve gerekse isabet oranları açısından yukarıda açıklamaya çalıştığımız tedbirler alınmadığı sürece
1861,1913,1957,2011,2014 yıllarında ticaret mahkemesinin yapısının ve
çalışma tarzının değişmesine yol açan nedenlerin oluşması kaçınılmazdır.

HUKUKA AYKIRI ELDE EDİLEN DELİLLERİN
YAYIMININ SUÇ TEŞKİL EDİP ETMEYECEĞİ
HAKKINDA
Sancar ÖZTÜRK
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I. GİRİŞ:
Ceza muhakemesi hukukunda maddi gerçeğin ortaya çıkması için başvurulan ispat öğelerinin en başında deliller gelir, delillerin değerlendirilmesi sonucunda ortaya çıkan maddi gerçek ise hükme esas alınmaktadır.
Ceza yargılamasında somut olayın aydınlanmasını sağlayacak, hukuka
uygun elde edilmiş her şey delil olabilir, dolayısıyla ceza yargılaması sisteminde delil serbestisi ilkesi geçerlidir.2 Bu itibarla hukuka uygun elde
edilmiş ses ve görüntü kayıtlarının ceza yargılamasında delil değeri taşıdığı ve hükme esas alındığını söylemek mümkündür ancak burada dikkat
edilmesi gereken husus delillerin hukuka uygun elde edilmesi gerektiğiyle
ilgilidir, zira Anayasa’nın 38.maddesinde “Kanuna aykırı elde edilmiş
bulgular, delil olarak kabul edilemez” denmekle birlikte CMK md.217/2
de benzer şekilde “Yüklenen suç, hukuka uygun bir şekilde elde edilmiş
her türlü delille ispat edilebilir” şeklindedir. Yine CMK md.206/2-a da
“Delil, kanuna aykırı olarak elde edilmişse red olunur.” hükümleri mevcuttur. Buradan anlaşılacağı üzere delillerin yargılamada dikkate alınıp,
hükme esas teşkil etmesi için hukuka uygun şekilde elde edilmiş olması
gerekmektedir, dolayısıyla hukuka uygun elde edilmeyen delillerin yargılama sonucunda hükme esas teşkil etmesi mümkün gözükmemektedir.
Bu bağlamda ses ve görüntü kayıtlarının da kanunun aradığı şekilde elde
edilmiş olması halinde delil niteliği taşıyacağı ve oldukça güçlü bir delil
olacağını söyleyebiliriz. Ancak ses ve görüntü yoluyla delil elde edilmesi iletişimin tespitini ve kişilerin özel yaşamına müdahaleyi beraberinde
getirmektedir. AİHS’ nin 8.maddesi ile Anayasanın 22.maddesi birlikte
değerlendirildiğinde haberleşmenin gizliliği ve saygı gösterilmesi gerektiği
belirtilmektedir. Peki uluslar arası sözleşmeler ve anayasa ile güvence altına alınmış olan haberleşme hürriyetinin ihlal edilerek ses ve görüntü kaydı yapılması ne derece hukukidir. Bu sorunun cevabı yine aynı sözleşme
ve anayasada belirtilmektedir. Buna göre haberleşmenin engellenmesine
veya gizliliğine müdahale edilebilmesi için “ Millî güvenlik, kamu düzeni,
1
2

İstanbul Barosu
Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2009/7-160 E, 2009/264 K.
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suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması
veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri
veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan
hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça;
haberleşme engellenemez ve gizliliğine dokunulamaz.” denmektedir.
Buradan anlamamız gereken ses ve görüntü yoluyla kişilerin haberleşme
hürriyetine müdahale hakkı yasada belirtilen unsurların gerçekleşmesi
şartı ile yalnızca kanunun yetkili kıldığı makamların izni ile bu konuda
görevli soruşturma organlarına aittir, dolayısıyla kanunen görevli olmadığı halde ve yetkili makamların izni dışında ses ve görüntü yoluyla kişilerin
haberleşme hürriyetine müdahale etmek suç teşkil edeceği gibi elde edilen delillerin yargılamada kullanılması mümkün olmayacaktır.
II. SES VE GÖRÜNTÜ KAYITLARININ HUKUKİ DELİL NİTELİĞİ
Ceza muhakemesi kanunu, ses ve görüntü yoluyla delil elde edilebilmesine imkân tanımaktadır. Bu husus CMK 135 ve 140. maddelerde açıca ifade edilmektedir. CMK md.135 iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınmasını düzenlemektedir. Buna göre suç işlendiğine ilişkin somut
delillere dayanan kuvvetli şüphenin varlığı halinde ve başka suretle delil
elde edilme olanağının olmaması halinde şüpheli veya sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin dinlenebileceği ve kayda alınabileceği belirtilmektedir. Anlaşılacağı üzere şüphelinin kullandığı çeşitli iletişim araçları tespit edilerek, kişinin buradaki iletişim trafiği incelenip, suç unsuru
teşkil eden faaliyetlerin belirlenmesi halinde ses ve görüntü yoluyla kayıt
yapılarak delil elde edilecektir. Aynı şekilde CMK md.140’ da şüpheli veya
sanığın teknik araçlarla izlenmesi düzenlenmektedir. Burada da benzer
şekilde suç işlendiğine ilişkin somut delillere dayanan kuvvetli şüphenin
varlığı ve başka suretle delil elde etme imkânının olmaması halinde şüpheli veya sanığın kamuya açık faaliyetleri ile işyerinin teknik araçlarla izlenebileceği, ses ve görüntü kaydı yapılabileceği belirtilmektedir.
CMK 135 ve 140. maddeleri her ne kadar ses ve görüntü yoluyla delil elde edilebilmesine olanak tanımaktaysa da, ses ve görüntü kaydının
ancak ilgili kanun maddelerinde belirtilen suçlarla sınırlı olarak, somut
delile dayalı kuvvetli şüphenin varlığı ve başkaca delil elde edilme imkânının olmaması halinde başvurulacak bir yol olduğu unutulmamalıdır.
Buradan hareketle suç delillerinin kuvvetli şüpheye dayanmaması ya da
başkaca delil elde etme imkânı varken CMK 135 ve 140.maddelere dayanak ses ve görüntü yoluyla delil elde edilmesi imkânı bulunmamaktadır.
CMK 135 ve 140.maddeleri ses ve görüntü kayıtlarının hangi suçlar
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için hangi şartlarda mümkün olabileceğini göstermektedir. Giriş kısmında da belirtildiği üzere diğer şartları da taşıması kaydıyla yetkili hakim
veya mercii kararı olmadan alınacak ses ve görüntü kaydının hukuken
delil değeri bulunmamaktadır. Ancak burada Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 21.06.2011 tarih, 2010/5 MD-187 Esas ve 2011/131 Karar nolu
ilamı ile 21/05/2013 tarih 2012/5.MD-1270 Esas ve 2013/248 K.sayılı
ilamlarına değinmek gerekecektir. Yargıtay’ ın her iki ilamında da belirtildiği üzere, sanıklar hakkındaki suç şüphesinin henüz yetkili makamlarca
öğrenilmemesinden önce katılanın kendisinden rüşvet isteyen sanıklar ile
aynı ortamda ve telefondan onlarla yaptığı görüşmelerden oluşan ses kayıtlarının, katılan açısından bir daha delil elde etme imkanının olmaması
ve söz konusu delillerin yetkili makamlara ulaştırılması amacı kapsamında elde edilen ses kayıtlarının hukuken delil niteliği taşıdığına hükmedilmiştir.33 Yargıtay’ ın bu kararı ile CMK 135.madde de belirtilen ses ve
görüntü kaydı için hakim yada yetkili mercii kararı kararının gerektiği
hususu birlikte değerlendirildiğinde Yargıtay kararı ile yasa hükümlerinin
çeliştiği düşünülebilir ancak dikkat edilirse Yargıtay vermiş olduğu kararında CMK 135. madde de şüpheli veya sanık hakkında iletişimin tespiti,
dinlenmesi ve kayda alınması işlemenin ancak suç işlendiğine ilişkin şüphenin doğmasından sonraki soruşturma veya kovuşturma aşamasında
yetkili mercii kararıyla mümkün olduğunu, soruşturma ve kovuşturma
aşamalarından önceki bir dönemde kişinin kendisine karşı işlenmekte
olan suçla ilgili olarak, bir daha kanıt elde etme imkanının olmaması veya
elde edilen kanıtların yetkili makamlara ulaştırılması amacıyla karşı tarafla yaptığı görüşmeleri kayda alması halinin hukuken korunmaya değer
olduğu tespit edilmiştir, Yargıtay bu gerekçesinden hareketle katılanın eyleminin başkasının özel hayatına müdahale oluşturmadığına da hükmetmiştir. CMK 135.md. hükmü ile Yargıtay ilamını birlikte değerlendirdiğimizde anlamamız gereken husus şudur: Soruşturma veya kovuşturma esnasında iletişimin tespiti suretiyle ses ve görüntü kaydının alınması ancak
hakim yada yetkili mercii kararıyla mümkünken, soruşturma öncesinde
ise kişinin kendisine karşı işlendiğini iddia ettiği suçla ilgili olarak bir
daha elde edilme olanağı bulunmayan kanıtların yetkili makamlara ulaştırılması amacıyla kayıt altına alınmasında hukuken korunmaya değer
yarar bulunmaktadır. Bu hususa paralel olarak doktrinde de görüş ifade
edildiği belirtilmelidir.

3 Yargıtay CGK 2012/5MD-1270E. 2013/248K.-2010/5MD-187 E. 2011/131 K.

Hukuka Aykırı Elde Edilen Deliller.. • S. ÖZTÜRK
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III. HUKUKA AYKIRI ELDE EDİLEN SES VE GÖRÜNTÜ KAYITLARININ YAYIMLANMASININ SUÇ TEŞKİL EDİP ETMEYECEĞİ
Ses ve görüntü kayıtlarının hukuka uygunluğu veya hukuka aykırılığı
her somut olayın kendine has şartları içinde ele alınmalıdır. Yukarıda ele
aldığımız Yargıtay kararlarında ses ve görüntü kayıtlarının hukuka uygunluk taşıyabilmesi için gerekli şartlar belirtilmiştir, kararda belirtilen
şartları taşımayan veya yetkili mercii kararı olmadan kayıt altına alınan
her türlü ses ve görüntü kaydı hukuka aykırı elde edilmiş sayılacaktır.
Yukarıda belirtilen Yargıtay kararlarına tekrar dönecek olursak mağdur
kişi söz konusu ses ve görüntü kayıtlarını kendisine karşı işlendiğini iddia ettiği suçun kanıtı olması ve bu kayıtları yetkili makamlara ulaştırmak
amacıyla tutmaktaydı ancak mağdur kişi bu kayıtları yetkili makamlara
ulaştırmayıp
3-Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2012/5 MD-1270 E.,2013/248 K. 2010/5 MD-187 E.2011/131 K.
basın yâda diğer yollarla şikayet edilen aleyhine olacak şekilde yayımlamasa idi bu durumda kayıtların yayımı suç teşkil edecekti, zira bu durumda şikâyet edilenin lekelenmeme hakkı zedelenerek, kişilik hakları
ihlal edilecekti.
TCK’ da düzenlenen birçok suç için ses ve görüntü kaydı ile delil üretmek mümkündür. Özelikle132 ve 140.maddeleri arasında düzenlenen
özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar incelendiğinde bu suçların
işlenebilmesinde ses ve görüntü kayıtlarının kullanılabileceği ayrıca hukuka aykırı elde edilen söz konusu ses ve görüntü kayıtlarının yayımının
da suç teşkil edeceği görülecektir.
Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçunu düzenleyen 132.madde haberleşmenin gizliliğini ihlal etmenin suç olduğu ifade edildikten sonra ihlalin
haberleşme içeriğini kayda almak suretiyle işlenmesi halinde cezanın artırılacağı belirtilmektedir. Çalışmamızın konusunu ilgilendiren asıl mesele
ise hukuka aykırı elde edilmiş olan bu kayıtların yayımının da suç teşkil
ettiği hususunun maddenin 2.fıkrasında belirtilmesidir, maddeye göre
kişiler arasındaki haberleşme içeriklerini hukuka aykırı ifşa etmek suç
teşkil etmektedir. Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda
alınması başlıklı 133.madde de ise kişiler arasında aleni olmayan konuşmaları tarafların herhangi birinin rızası olmaksızın ses kaydına almanın
suç teşkil ettiğinin yanı sıra kişinin kendi katıldığı aleni olmayan bir söyleşiyi diğerlerinin rızası olmaksızın ses kaydına almasının da suç teşkil
edeceği belirtilmiş, maddenin üçüncü fıkrasında ise söz konusu kayıtlarla
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elde edilen verilerin hukuka aykırı şekilde yayımının da suç teşkil ettiği
ifade edilmiştir. Benzer bir düzenleme özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun düzenleyen 134.madde de bulunmaktadır. Burada da kişilerin özel
hayatının gizliliğini ihlal etmenin suç teşkil ettiği belirtildikten sonra suça
konu ihlalin ses veya görüntü kaydı yapılarak işlenmesi halinde cezanın
artırılacağı belirtilmektedir. Maddenin ikinci fıkrasında ise özel hayata
ilişkin görüntü ve seslerin yayımlanmasının da suç teşkil ettiği belirtilmiştir. Bir diğer düzenlenme verileri hukuka aykırı olarak verme veya
ele geçirme başlıklı 136.maddedir. Bu madde de ki düzenleme ise kişisel
verilerin hukuka aykırı olarak bir başkasına verilmesinin, yayımlanmasının veya verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesinin suç teşkil ettiği
belirtilmektedir.
Yukarıda ele aldığımız kanun maddelerinde belirtilen suçlarda kişilerle ilgili ses ve görüntü kayıtlarının hukuka aykırı olarak elde edilmesi suç
teşkil ederken, söz konusu bu kayıtların yayımı da suç oluşturmaktadır.
IV. SONUÇ
Genel bir değerlendirme yapıldığında ses ve görüntü kayıtlarının ceza
yargılamasında delil kapsamında değerlendirildiği ancak bu kayıtların
hükme esas alınabilmesi için yukarıda belirtildiği şekliyle hukuka uygun
toplanmış delil niteliğinde olması gerektiği, hukuka aykırı elde edilmiş
olması halinde ise yargılamada kullanılamayacağı gibi yayımının da suç
teşkil edeceği belirtilmelidir.
V. KAYNAKÇA
a) Anayasa
b) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
c) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
d) Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamları

İŞ KAZALARINDA TABLOLAR
Volkan YALÇINKAYA
I.BÖLÜM
I-) İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI KAVRAMLARI
Çalışma hayatının gerekleri, işçi işveren ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal açıdan güçlü işverenin karşısında işçilerin işverene hem hukuki hem
de ekonomik yönden bağımlı durumda olmaları nedeniyle, işverenin daha
fazla korumaya yönelik yükümlülükler yüklenmesini gerektirmiştir.1
İşçi ile İşveren arasındaki sözleşmesel ilişkide kişisellik unsurunun
da ön plana çıkması nedeniyle işverenin işçiyi gözetme borcu ağırlık kazandığı için, hem iş hukukunda hem de borçlar hukukunda özel olarak
düzenlenmiştir.
İşverenin gözetme borcunun kapsamına özellikle işçinin karşılaştığı
mesleki risklere karşı da koruyucu önlemler alma yükümlülüğü girer.
İşçinin doğrudan doğruya işin ifası veya iş dolayısıyla karşı karşıya kaldığı tehlikelere mesleki risk adı verilmekte olup, mesleki riskler esasen,
iş kazası ve meslek hastalığı olarak iki temel riski işaret eder.2 İş kazası
ve meslek hastalığı tanımını İş Kanunu ve Borçlar Kanununda değil, 5510
Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda bulmuştur.
İş kazası madde 13 hükmüne göre;
a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi
adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,
c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen
zamanlarda,
d) Bu Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek
için ayrılan zamanlarda,
1.

2

İbrahim AYDINLI, İşverenin Edimden Bağımsız Olan Koruma Yükümlülüğüne Normun Koruma Amacı (Hukuka Aykırılık Bağı) Bakımından Bir Yaklaşım, Kamu İş, C. 8,
S.1/2005, s.5.
İlhan ULUSAN, Özellikle Borçlar Hukuku ve İş Hukuku Açısından İşverenin İşçiyi Gözetme Borcu ve Bundan Doğan Sorumluluğu, İstanbul 1990, s.20.
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e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş
gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özüre uğratan olaydır.
Meslek hastalığı ise m. 14 hükmünde sigortalının çalıştığı veya yaptığı
işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları
yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir.
İşverenin tarafından yeterli güvenlik önlemlerinin alınmaması sonucu işçinin ölmesi
veya sakatlığa uğraması ya da meslek hastalığına tutulması halinde genel hükümler yolu ile işverene hukuki sorumluluk yükletilerek, kendisinden maddi
ve manevi zararların giderilmesi talep edilebilmektedir.3
İşverenin sorumluluğu hususunda kusura dayanan sorumluluk görüşü, zaman içinde tartışmalara neden olmuş Yargıtay kararlarının da
etkisiyle zaman içinde tehlike esasına dayalı kusursuz sorumluluk görüşü ağırlık kazanmıştır.4 Yargıtay ise, kusursuz iş kazalarıyla meslek
hastalıkları riskinin işçiye değil işverene yüklenmesi gerektiği görüşünden hareket etmekte ve işverenin iş kazası ve meslek hastalıklarından
doğan sorumluluğunu kusursuz sorumluluk olarak nitelendirmektedir.
Tehlikeli işlerde çalışan işçilerin uğradıkları zararın Sosyal Sigortalarca
karşılanmayan kısmı için Yargıtay ne işverenin ne de işçinin kusurunun
bulunmaması halinde işverenin tehlike sorumluluğu çerçevesinde sorumlu olacağını kabul etmektedir.5 İşçinin yüklendiği edimin niteliği itibariyle tehlikeli ve zarar doğurmaya yatkın olması ve işverene bağımlı olarak
çalışan işçinin korunması ilkesi tehlikeli ve zarara yatkın işlerde işçinin
ayrıca korunmasını gerektirmektedir.6
İşyerinde iş güvenliği eksikliklerinin bulunması halinde idari para cezası ödenmesi yükümünün yanı sıra işçi sağlığı yarattığı tehlike açısından
işin durdurulması veya işyerinin kapatılması idari yaptırımına başvurulabilir. İşçinin bu önlemlerin alınmaması sebebiyle sakat kalması ya da
ölmesi halinde TCK uyarınca cezai yaptırım uygulanır. Ayrıca, iş kazası
ve meslek hastalığından doğan zarar halinde işçi bir özel hukuk yaptırımı
olan maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabileceği gibi, ölüm halinde ise hak sahipleri destekten yoksun kalma tazminat ve manevi tazminat
talep edebilecektir. Aynı olayda koşulları varsa hukuki idari ve cezai yaptırımlar birlikte uygulanabilir.
3
4
5
6

Kadir ARICI, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Dersleri, TES-İŞ Ankara 1999, s.106, ÇELiK s.157.
Oğuzman/Öz, s.643 vd.
Mustafa TİFTİK, Tehlike Sorumluluğunun Ayırıcı Özellikleri ve Türk Hukukunda Tehlike Sorumluluklarının Genel Kural İle Düzenlenmesi Sorunu, Erzurum 1997, s.76 vd
Sermet AKMAN, Tehlikeli ve Zarara Yatkın İşlerde İşçinin Sorumluluğu, İHFM, C.XLII,
S.1-4 s. 432.

İş Kazalarında Tablolar • V.YALÇINKAYA

195

II- ) MADDİ ZARAR VE HESAPLANMASI
Maddi zarar, bir kimsenin malvarlığında iradesi dışında meydana gelen azalmadır. Malvarlığı zarar verici fiil olmasaydı arz edeceği durum ile
fiil sonucu arz ettiği durum arasındaki fark, zarar oluşturur. Zarar malvarlığının aktifinin azalması, mahrum kalınan kar veya pasifin artması
şeklinde meydana gelebilir.
İşverenin tazminat yükümlülüğü işçinin iş kazası ve meslek hastalığı
sebebiyle uğradığı bedensel zarar nedeniyle uğradığı zarar veya işçinin
ölümü halinde işçinin yakınlarının uğradığı zararlardan maddi zarar açısından sosyal sigorta tarafından karşılanmayan kısmının karşılanmasına
yöneliktir.7 Esasen işçinin iş kazasına uğraması ya da meslek hastalığına
yakalanması sosyal sigorta kapsamında olduğundan işverenin kuruma
ödediği primler bağlamında bu zarar Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu hükümleri çerçevesinde karşılanacaktır. Kurumun işverene rücu edebilmesi, işçinin işverenden tazminat
Sosyal sigorta işçinin maddi zararını esasen karşılamakla yükümlü
olduğundan, işveren maddi tazminat açısından karşılanmayan kısımla yükümlü tutulurken, işçinin uğradığı manevi zarar sosyal sigorta
kapsamının dışında kaldığından işveren şartlar gerçekleştiği takdirde,
hakimin takdir ettiği oranda manevi zararının tamamını karşılamakla
yükümlüdür.
talebinin dışındadır.8
İşverenin sorumluluğunun kusur sorumluluğu mu kusursuz sorumluluk mu olduğu hususu doktrinde önemli tartışmalara sebep olmuştur.
İşverenin iş kazası ve meslek hastalığından doğan sorumluluğunun özel
olarak kanunda bir düzenlemede yer almamasından hareket ederek genel
hükümlere göre sorumlu tutulacağına dair kusur sorumluluğu fikrinin9
7

8

9

Sosyal sigorta işçinin maddi zararını esasen karşılamakla yükümlü olduğundan, işveren maddi tazminat açısından karşılanmayan kısımla yükümlü tutulurken, işçinin
uğradığı manevi zarar sosyal sigorta kapsamının dışında kaldığından işveren şartlar
gerçekleştiği takdirde, hakimin takdir ettiği oranda manevi zararının tamamını karşılamakla yükümlüdür.
Sarper SÜZEK, Destekten Yoksunluk ve Cismani Zararlarda İşverenin Özel Hukuktan
Doğan Sorumluluğu (tebliğ), Galatasaray Üniversitesi İş Hukukuna İlişkin Sorunlar ve
Çözüm Önerileri 1996 yılı Toplantısı, Destekten Yoksunluk ve Cismani Zararlarda Sorumluluk ve Tazminat, İstanbul 1996, s.21, OĞUZMAN/ÖZ, a.g.e., s.644
Kemal OĞUZMAN, İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Zararlardan İşverenin Sorumluluğu, İHFM, C.XXXIV, S.1-4, 1969, s.342, Salahattin Sulhi TEKİNAY, İş Kazaları
ve Meslek Hastalıklarından Dolayı İşverenin Sorumluluğunun Sınırlanması Meselesi,
M.H.A.D. 1968, S. 3, s.79; Levent AKIN, İş Kazasından Doğan Maddi Tazminat, Ankara,
2001, s.97 vd.
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yanı sıra, sanayinin gösterdiği gelişme ve iktisadi hayata hakim olan makineleşmenin etkisiyle birlikte tehlike sorumluluğu esasına dayanılması
sebebiyle işverene kusursuz sorumluluk da getirildiği görüşü de etkisini
göstermiştir. Tehlike sorumluluğu esasına göre işveren özen borcuna dayanan işçiyi gözetme borcunu ideal ölçüler içinde yerine getirmesi halinde
dahi meydana gelen zarardan sorumlu olacağı kabul edilmektedir. 10
İşverenin maddi tazminat yükümlülüğü için temelde iki şartın gerçekleşmesi aranacaktır:
- İşçinin sosyal sigorta tarafından karşılanmayan bir zararının bulunması
- İşçinin uğradığı zarara iş kazası veya meslek hastalığının sebep olması
diğer bir ifade ile ikinci şartın gerçekleşip gerçekleşmediğini belirlemek açısından zarar ile iş kazası veya meslek hastalığı arasında uygun
illiyet bağının bulunması gerekecektir. İş kazası veya meslek hastalığı ile
uygun illiyet bağı bulunmayan veya kesilmiş olan zararlardan işveren sorumlu tutulamayacaktır.11
Maddi Zararın Kapsamı ve Maddi Zararı Belirleyen Faktörler
İşçi tarafından talep edilebilecek olan maddi tazminat talebi işçinin iş
kazası ve meslek hastalığı sonucunda uğradığı zararlardan sosyal sigorta
tarafından karşılanan kısım dışında kalan, cismani zararlarının tazminidir.
İş kazası sonucunda meslekte kazanma gücü kayba uğrayan işçinin
karşılaştığı maddi zarar kural olarak bütünüyle kaza anında ortaya çıkmayıp iki ayrı dönemde oluşur. Zararın bir kısmı kazayla birlikte doğmuş
bulunsa da büyük bölümü kaza sonrasında meydana gelir. İşçinin içinde
bulunduğu bu durum iş kazasından doğan maddi zararın belirlenmesinde bir takım unsurlardan yararlanılmasını gerektirmektedir. Bu unsurların başlıcaları;
işçinin meslekte kazanma gücündeki kayıp oranı,
iş görebilme çağının uzunluğu,
yaşam süresinin sonu,
kaza anındaki ücreti ve
müterafık kusur oranıdır.12
10 İlhan ULUSAN, Özellikle Borçlar Hukuku ve İş Hukuku Açısından İşverenin İşçiyi Gözetme Borcu Bundan Doğan Hukuki Sorumluluğu, İstanbul 1990, s. 119; EREN, s.81;
TİFTİK, 81; Yargıtay HGK, 18.03.1982 tarih E.9-722, K.203; YKD, 1988, S.5, s.598 vd.
11 Oğuzman/Öz, s.643; Cemal ÖZTÜRKLER, Ölüm ve Bedeni Zarar Hallerinde Maddi Tazminatın Hesaplanması Teknikleri, Ankara 2003, s.68.
12 Akın, s. 103.
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a. İşlemiş Zarar Dönemi
Olay tarihi ile hüküm tarihi arasındaki sürede zararın somut olarak
gerçekleşmiş olması, hüküm tarihinden sonraki geleceğe yönelik devre
ilişkin zarar hesaplarının ise varsayımlara dayanması iki türlü hesaplama yapılmasını gerektirmektedir. Olay tarihi ile hüküm tarihi arasındaki
süre içinde zarar somut olarak gerçekleşmiş bulunduğundan belirlenen
tazminat ve olay tarihinden itibaren uygulanacak faizde iskonto olmaz.
Sosyal sigorta kapsamında uygulanan gelirlerin mahsubundan sonra kalan miktar işlemiş tazminatı oluşturacaktır. Sigorta ödemeleri zararın tamamını karşılıyorsa bu dönem için tazminat ödemesi gerekmez. Sigorta
ödemeleri zararı aşıyorsa, çifte ödemeyi önlemek için hüküm tarihinden
sonraki dönem için yapılan hesaplamalarda aşan miktarın indirilmesi gerekecektir.13
Zarar görenin istatistiki verilere göre, belli bir tarihten sonra yaşama
olasılığı bulunan muhtemel yaşam süresi, maddi tazminatın belirlenmesinde önemli rol oynar. “Population Masculine et Feminine (PMF)” Fransız cetveli ile Devlet İstatistik Enstitüsünün yaşama tablosu dikkate alınarak istatistiki tespit sağlanmaktadır.14 Hesaplamalarda işçinin hesap
anındaki yaşına göre kaç yıl yaşayacağı PMF tabloları aracılığıyla belirlenerek, muhtemel yaşam süresi varsayımsal bir değişken olmaktan çıkarılır. İşlemler genellikle işçinin 60 yaşına kadar çalışacağı ve sonrasında
PMF tablosuna göre belirlenecek olan ölüm tarihine kadar yaşlılık aylığı
ile geçineceği temellerine dayandırılarak belirlenir.15
Uygulamada, Fransız kökenli olan PMF cetvelinin kullanılması Türkiye
gerçeklerini yansıtmadığı gerekçesi ile eleştirilerek tazminat davalarında
itiraz olarak ileri sürülmesine rağmen, Yargıtay tarafından istikrarlı bir
yöntem olduğu gerekçesi ile benimsenmektedir.16 Bu konudaki tartışmalara ileri de değinilecektir. Bu soruna karşı, da istikrarlı bir uygulamanın
Türkiye kriterlerine daha uygun tablolarla sürdürülebilmesi için Devlet
İstatistik Enstitüsünün hazırladığı tabloların işlevsellik kazanması gerektiği çözümü ileri sürülmüştür.17
“…aktif dönemden amaçlanan “iş görebilirlik çağı”dır. Diğer bir
anlatımla sigortalının, olağan biçimde işi görebilme (çalışabilme) gücünün devam etme süresidir ki, bu süre,
13
14
15
16

Karahasan, s.155.
Ekmekçi, s.99; Akın, Maddi Tazminat, s. 119
Akın, Maddi Tazminat, s.104.
Yargıtay HGK. 01.11.1974 tarih, 1974/199 E. 1974/1932 K., İş ve Hukuk, Ocak-Şubat
1975, S.7.
17 Akın, Maddi Tazminat, s.123.
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Yargıtay’ca benimsenen görüşe göre, kadın ve erkek ayrımı yapılmaksızın kural olarak “60” yaşa kadar devam edeceği kabul edilmektedir.”18
“60 yaşına kadar aktif dönemde 60 yaşından sonrada bakiye ömrüne kadar ( pasif dönemde) elde edeceği kazançların ortalama yöntemine başvurulmadan her yıl için ayrı ayrı hesaplanacağı Yargıtay’ın
oturmuş ve yerleşmiş görüşlerindendir.”19
Bu uygulama doğrultusunda işlemler işçinin 60 yaşına kadar çalışacağı ve sonrasında PMF tablosuna göre belirlenecek ölüm tarihine kadar yaşlılık aylığı ile geçineceği öngörüsüne dayandırılır. Hesaplamalarda
kural olarak tespit edilen gerçek ücret miktarından yararlanılır. Gerçek
ücretleri tespit edilemeyen işçilerin emsallerinin de belirlenememesi durumunda asgari ücret ile çalıştıkları kabul edilir. Kaza ile hüküm tarihi
arasında ödendiği kabul edilen bu ücretlerin toplamı, kazanç kaybından
dolayı işlemiş zarar döneminde gerçekleşen brüt maddi zararı ifade eder.
b. İşleyecek Zarar Dönemi
İş kazası tazminatlarında hüküm sonrası maddi zararların oluşacağı
ikinci döneme işleyecek zarar dönemi denir. Bu dönemde gerçekleşeceği
kabul edilen kazançların tespitinde işlemiş zarar döneminin son ücretinden yararlanılır. İşleyecek zarar döneminde elde edilebileceği öngörülen
ücretler yıllık olarak belirlenir ve her yıl %10 artırılır. Ücreti enflasyonun
etkisinden kurtarmak amacıyla yapılan bu yöntem işçinin iş görebilirlik
çağının sonuna yani 60 yaşına geleceği yıla kadar sürdürülür. Ancak hüküm sonrası dönemde oluşacağı varsayılan zararların hüküm anında yani
gerçekleşmeden önce karşılandıkları dikkate alınarak yine yıllık %10 oranında bir indirim uygulanır. Bu indirime iskonto, iskonto edilmiş meblağa da peşin sermaye değeri denilmektedir.
b.a) İskonto bedelinin gerekçesi;
Tazminatın irat olarak değil de, sermaye şeklinde ödenmesine hükmedilmesi halinde sigorta olayına maruz kalan sigortalının ve sigortalı
ölmüşse hak sahiplerinin, sebepsiz zenginleşmesine yol açmamak için,
faal ömür ve kazanma döneminde gelecekte sağlanacak kazançların, önceden ödenmesi nedeniyle bir miktar indirilmesi zorunludur. Bu indirme
iskonto ve indirilmiş iskonto edilmiş meblağa da peşin sermaye değeri
denilmektedir.
18 Y10HD, 5.7.2004, 4728/6385
19 YHGK 7.3.2007, 21-112/114

İş Kazalarında Tablolar • V.YALÇINKAYA

199

Şu halde, hükmün konusunu oluşturan peşin sermaye değeri, sigortalının çalışabileceği ve kazanabileceği zaman içerisinde, gerçekleşecek
iratların peşin olarak ödenmesi, dolayısıyla iskonto faizinin indirilmesi
suretiyle bulunan miktarıdır.
Gerçekten, ileri tarihlerde gerçekleşecek irat taksitlerinin, önceden ve
topluca elde edilmesinin tazminat alacaklıları yönünden, gerçek zararlarının dışında ek bir mali güç oluşturacağı ve tazminatın belirlenmesinde,
bu unsurun gözönünde tutulmasının, onların haksız iktisapta bulunmalarına yol açacağı kuşkusuzdur. Buradaki sorun, haksızlığın ne yolda önleneceği konusunda, adalet ve nesafete uygun ilke ve yöntemlerin belirlenmesinden ibarettir
b.b) İskonto bedeli nasıl hesaplanmalı;
Bu güne kadar, Yargıtay uygulamalarında, peşin sermaya değeri, kazançlar toplamından iskonto faizinin düşülmesi suretiyle bulunarak, bu
konuda, faiz indirme sistemi benimsenmiştir. Aslında sermaye olarak önceden alınan meblağın, sigortalı veya hak sahipleri tarafından, mütesevver çalışma ve kazanma süresince değerlendirilmesinden sağlanacak yararın, iskonto faizine eşdeğer sayılması, pratik ve kolay bir yöntemdir. Ve
Anayasa’nın benimsediği, davaların yürütülmesindeki çabukluk, ucuzluk
ve kolaylık ilkelerine de uygundur. Gerçekten, bu yararın salt sermayeden
kaynaklanması, sigortalı ya da hak sahiplerinin kişisel emek, tecrübe,
uzmanlık ve sair niteliklerinin katkısı ayıklanarak belirlenmesi zorunludur. Salt sermayeden kaynaklanan yararın, sermaye piyasasının, yasal
banka faizinden gayri unsurlarıyla belirlenmesi dahi, öteki etkenleri, işin
içine katacağından dolayı, söz konusu çabukluk kolaylık ve ucuzluk ilkelerine ters düşebilir. Şu halde, indirime konu yararın belirlenmesinden,
salt mevduat faizinin gözönünde tutulması ve iskonto oranının buna göre
saptanması yukarıdan beri açıklanan ilkelere uygun alacaktır.
Bir toplumda, emeğin sağladığı, artış ve gelirlerin, sadece banka faiziyle değerlendirilen sermayeden sağladığı gelirden fazla olması gerekir. Bu
insan yaşamına ve alın terine verilmesi gereken önem ve saygının doğal
bir sonucu olmak icap eder. Bu ilke çerçevesinde düşünülerek, iskonto
değerleri hiç bir zaman kazanç artışlarından daha yüksek kabul edilmeli
ve uygulanmamalıdır.
Bilindiği gibi, iskonto oranının kabulü, tazminatın sermaye olarak
belirlenmesinin bir sonucudur. Çünkü bu tür tazminat türünden, hak
sahipleri yıllar sonra elde edecekleri destek yardımını, peşin sermaye
olarak alma imkanını elde etmektedirler. Eğer peşin ve sermaye olarak
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alınan bu miktarda bir indirim yapılmadığı takdirde, tazminat hukukunun tazminatın hiçbir zaman zarardan fazla olamayacağı ilkesine ters bir
durum meydana gelecek, tazminat zararı aşar duruma girecektir. Sorun,
bu iskonto oranının ne olacağıdır. Bugün ülke genelinde mevduat faizlerinin vardığı düzey ve destek tazminatının belirlenmesine hakim olan temel
ilkeler nazara alındığında iskonto oranında denklik kuralı gereği ücret
artışı oranı gibi % 10 olması gerektiği çoğunluk görüşü olarak belirlenmiştir.20
İlk bakışta artışların %10, iskontoların da %10 olması karşısında yıllık ücrette hiçbir değişiklik meydana gelmeyeceği düşünülebilir ancak
%10’luk artış yıllık ücrete uygulanırken, iskontolama yıllık ücretin %10
artırılmış haline uygulandığından rakam her yıl biraz küçülmektedir.21
Artırım ve iskontolama adı verilen bu yöntem ile yılar sonra alınması
gereken ücretlerin hüküm tarihinde ödenmesinin işçi nezdinde oluşturduğu menfaat, bunu ödemek zorunda kalan 1993 yılında Ankara’da
Banka Ticaret Enstitüsünde işveren temsilcilerinin, sigortacıların, SSK.
yöneticilerinin, Yargıtay üyelerinin, yargı çevresinden bazı yargıç ve
avukatlar ile akademisyenlerin katılımıyla düzenlenen sempozyumda,
“progressif rant” adı altında kabul edilmiştir.
Bilinmeyen dönem kazançlarına mevcut veriler dikkate alınarak yıllık
olarak %10 artırılıp. %10 iskontoya tabii tutulacağı 60 yaşına kadar aktif
dönemde 60 yaşından sonra bakiye ömrüne kadar pasif dönemde elde
edeceği kazançların her yıl için ayrı ayrı hesaplanacağı Dairemizin yerleşmiş görüşlerindendir. ( YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ E. 2006/12307,
K. 2007/790, T. 29.1.2007 )
işverenin menfaati ile dengelenmeye çalışılmaktadır.
Ø Artırım ve iskontolamanın uygulandığı yıllık ücretlerin iş görebilme
çağının sonuna kadar olan kısmının toplamı işleyecek aktif dönemde
gerçekleşecek kazanç kaybından doğan brüt maddi zararı oluşturur.
Ø Aktif dönem zararlarının hesaplanmasından sonra, 60 yaşından iti20 YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 1989/10-688, K. 1990/191, T. 21.3.1990
21 1993 yılında Ankara’da Banka Ticaret Enstitüsünde işveren temsilcilerinin, sigortacıların, SSK. yöneticilerinin, Yargıtay üyelerinin, yargı çevresinden bazı yargıç ve avukatlar
ile akademisyenlerin katılımıyla düzenlenen sempozyumda, “progressif rant” adı altında kabul edilmiştir.
Bilinmeyen dönem kazançlarına mevcut veriler dikkate alınarak yıllık olarak %10 artırılıp. %10 iskontoya tabii tutulacağı 60 yaşına kadar aktif dönemde 60 yaşından sonra
bakiye ömrüne kadar pasif dönemde elde edeceği kazançların her yıl için ayrı ayrı hesaplanacağı Dairemizin yerleşmiş görüşlerindendir. ( YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
E. 2006/12307, K. 2007/790, T. 29.1.2007 )
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baren oluşacağı kabul edilen pasif dönem zararlarının belirlenmesine geçilir. Burada işçinin 60 yaşına geleceği tarihte alması gereken yaşlılık aylığı hesaplanır. Bu aylık daha sonra yıllığa çevrilir ve üzerine yıllık sosyal
yardım zammı eklenerek pasif dönem başlangıç rakamına ulaşılır. Söz
konusu rakam bu defa ölüm tarihi olarak belirlenen yıla kadar yine %10
artırım ve %10 iskontolamaya tabi tutulur ve bu dönemde oluşan zararların toplamı işleyecek pasif dönem brüt maddi zararını verir.
Bu hesaplamalar sonrasında bulunan ve işlemiş dönem ile işleyecek
dönemlerde oluşan zararların toplamıyla ortaya çıkan brüt maddi zararlar, ilgili oldukları döneme göre damga vergisi, gelir stopaj vergisi, hastalık, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri işçi payı düşülerek netleştirilir. Daha sonra, ortaya çıkan bu rakam iş göremezlik oranı ile çarpılır ve çıkan sonuçtan müterafık kusur indirimi yapılır. Bulunan sonuçtan
varsa Sosyal Sigortalar Kurumunca yapılan sigorta yardımlarının peşin
değeri düşülür. Şartların varlığı halinde hakim tarafından TBK. m.51 ve
TBK. m.52’ye göre yapılabilecek son indirimin ardından “iş kazasından
doğan maddi tazminat” rakamına ulaşılır.22
b.c) Tazminat hesaplama yöntemleri ve hesap formülleri
Bugün ülkemizde tazminat hesaplama yöntemleri konusunda kurum
ve kuruluşlar arasında bir uyum bulunmamaktadır. Hazine Müsteşarlığı’nın yayınladığı genelgeyle farklı bir formül ile Amerikan yaşam tablosunu ve tazminat hesaplarının aktüerler tarafından yapılması koşulunu
benimserken, Sosyal Güvenlik Kurumu, rücu davalarından farklı bir yaşam tablosunu uygulamaya koyması kurumlar arasında fark yaratmıştır.
Bugün üç ayrı kurumda üç farklı uygulama vardır:
a) Sigorta şirketleri “devre başı ödemeli belirli süreli rant formülü” ve
%3 teknik faiz adlı hesaplama yöntemi uygulamakta ve zarar sürelerini
belirlemede CSO-1980 Amerikan tablosunu kullanmaktadırlar.
b) Sosyal Güvenlik Kurumu gelir bağlama işlemlerinde, %5 artırım ve
iskonto değerli TRH-2010 adlı yaşam tablosunu kullanmaya başlamış
bulunmaktadır.
c) Yargı’da ise, uzun yıllardan beri kullanılagelen PMF-1931 Fransız
yaşam tablosuna göre ve “progressif rant” adlı kazançların hiç artmadığı
basit bir formülle tazminat hesaplanmaktadır.
Destek ya da Geçici/Kalıcı İşgöremezlik tazminatları hesaplanırken
Yargıtay’ın benimsediği uygulama gereği 1931 tarihli, Fransız Kökenli
PMF ömür tablosu esas alınmaktadır.
22 Akın, syf. 105
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Ancak son yıllarda Hazine Müsteşarlığı’nın 2010/4 sayılı genelgesi ile
(Amerikan kökenli ve daha uzun ömür süreleri içeren)CSO 1980 Mortalite Tablosu isimli tablonun, Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası yapan şirketler için yapılan destekten yoksun kalma ve benzeri aktüeryal hesaplamalarda kullanılması zorunlu tutulmuş, sonrasında SGK’da peşin sermaye
değeri tablolarını bu tabloya göre güncellemiştir.(2011/58 Sayılı genelge)
Son olarak da SGK,2012/32 sayılı genelgesi ile Hacettepe Üniversitesi
Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü’nün yöneticiliğinde, Marmara
Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi uzmanları ile “Türkiye Hayat ve Hayat Annüite Tablolarının Oluşturulması” projesiyle tamamen ülkemize
özel erkek ve kadın için ayrı ayrı oluşturulan “Türkiye Kadın-Erkek Hayat
(TRH - 2010)” ve buna dayalı tabloların Sigorta İşlemlerinde uygulanması
esasına geçmiştir.
Gerçekten de son yıllarda dünyada ve özellikle ülkemizde yaşam standartlarının yükselmesi sonucu ortalama yaşam sürelerinin uzamış olduğu zaten bilinen bir gerçektir. Bu durum doğal olarak bu tabloya yansımış, geleneksel olarak kullanılagelen eski tarihli PMF ömür tablosuna
göre daha uzun “bakiye ömür” süreleri ortaya çıkmıştır.
Hazine Müsteşarlığı’nın 2010/4 sayılı Genelgesinde “CSO-1980 Amerikan tablolarının, %3 teknik faizin ve “devre başı ödemeli belirli süreli rant” formülünün uygulanması” istenmiş, söz konusu esaslar gerek
Yargıtayca ve gerekse Sosyal Sigortalar Kurumu’nca benimsenen hesaba aykırılık oluşturması sebebiyle kabul görmemiştir.23Yargıda çok
uzun yıllar “sabit taksitli rant” formülleriyle yapılan hesaplar geçerli
sayılmış iken Yargıtay, 1993 Ankara Sempozyumunda varılan uzlaşı
sonucu “progressif rant “olarak adlandırılan, kolay anlaşılır, basit bir
hesaplama yöntemini uygulamaya koymuştur. Yaşam tablosu ise; halen yargıda ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nda uygulanması zorunlu olan
PMF 1931 Yaşam Tablosudur. Bu tablonun yasal dayanağı 506 Sayılı
Yasa’nın 22. maddesi olup, iş kazalarıyla meslek hastalıkları ve Analık
Sigortaları Hakkında 4722 Sayılı Kanun’a ek olarak ( Çalışma Bakanlığı ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından birlikte ) hazırlamış
ve 1965 yılında yürürlüğe konulmuştur. Her ne kadar, 5510 sayılı yeni
23 23Mahkemece, hükme esas alınan tazminat raporunda, davacının muhtemel bakiye
ömür süresi CSO 1980 yaşam tablosuna göre 57 yıl üzerinden hesaplama yapılmıştır.
Yargıtay'ın yerleşik uygulamasına göre, muhtemel yaşam sürelerinin tespitinde PMF1931 tablosu uygulanmakta olup bu durumda davacının bakiye ömrü 53 yıl olacaktır.
O halde mahkemece, PMF -1931 yaşam tablosu esas alınarak belirlenecek tazminata
hükmedilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile fazla miktarda tazminata hükmedilmesi doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir. (YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ
E. 2013/11532, K. 2013/16442, T. 25.11.2013 )
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Sosyal Güvenlik Yasasında paralel bir hüküm bulunmamakta ise de geçici 3. madde hükmü gereğince yeni düzenleme yapılıncaya kadar aykırı olmayan hükümler uygulanmaya devam edecektir. Başka bir ifade
ile SGK ile yargı PMF-1931 yaşam tablosuna göre gelir bağlamaya ve
tazminat hesaplamaya devam edecektir. Tazminat davalarında, Okyanus ötesi bir ülke olan ABD’nın CSO–1980 yaşam tablolarının ( mortalite ) kullanılmak istenilmesinin yasal dayanağı bulunmamaktadır.23
Mahkemece, hükme esas alınan tazminat raporunda, davacının muhtemel bakiye ömür süresi CSO 1980 yaşam tablosuna göre 57 yıl üzerinden
hesaplama yapılmıştır. Yargıtay’ın yerleşik uygulamasına göre, muhtemel
yaşam sürelerinin tespitinde PMF-1931 tablosu uygulanmakta olup bu
durumda davacının bakiye ömrü 53 yıl olacaktır. O halde mahkemece,
PMF -1931 yaşam tablosu esas alınarak belirlenecek tazminata hükmedilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile fazla miktarda tazminata
hükmedilmesi doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir. (YARGITAY
3. HUKUK DAİRESİ E. 2013/11532, K. 2013/16442, T. 25.11.2013 )
O halde mahkemece, PMF -1931 yaşam tablosu esas alınarak belirlenecek tazminata hükmedilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme
ile fazla miktarda tazminata hükmedilmesi doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir24
Yargıtay PMF-1931 ve %10 arttırım - %10 İskonto yöntemine göre yapılan hesaplamaları kabul etmektedir.25 Yargıtay ve SGK tarafından benimsenen PMF-1931 yaşam tablosu, CSO-1980 tablosuna göre daha eski
olmakla beraber Türkiye coğrafyasına daha yakın olan Avrupa’da benimsenmiş bir tablodur.
Tazminatın saptanmasında ise; zarar ve tazminata doğrudan etkili
olan işçinin net geliri, bakiye ömrü, iş görebilirlik çağı, iş görmezlik ve
karşılık kusur oranları, destek görenlerin gelirden alacakları pay oranları, eşin evlenme olasılığı, Sosyal Sigortalar tarafından bağlanan peşin
sermaye değeri gibi tüm verilerin hiçbir kuşku ve duraksamaya yer vermeyecek şekilde öncelikle belirlenmesi gerektiği tartışmasızdır.
24 YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2013/11532, K. 2013/16442, T. 25.11.2013
Yargıtay kriterlerine uygun olarak PMF Tablosu esas alınarak düzenlenen rapor doğrultusunda karar verilmesi gerekirken, Hazine Müsteşarlığı'nın 2010/4 sayılı Genelgesine
göre yapılan hesaplamaya dayalı olarak karar verilmesi isabetli olmamıştır. (YARGITAY
17. HUKUK DAİRESİ E. 2011/11066, K. 2012/10762, T. 9.10.2012 ) Karara esas alınan
hesaplama, Hukuk Genel Kurulu'nun 1989/4-586, 1990/199 sayılı kararı ve yerleşik
Yargıtay içtihatlarına uygun değildir. (YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ E. 2011/11066,
K. 2012/10762, T. 9.10.2012 )
25 YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ E. 2013/19267, K. 2014/10684, T. 13.5.2014
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Öte yandan tazminat miktarı; işçinin olay tarihindeki bakiye ömrü
esas alınarak aktif ve pasif dönemde elde edeceği kazançlar toplamından
oluştuğu yönü ise söz götürmez. Başka bir anlatımla, işçinin günlük net
geliri tespit edilerek bilinen dönemdeki kazancı mevcut veriler nazara alınarak iskontolama ve artırma işlemi yapılmadan hesaplanacağı, bilinmeyen dönemdeki kazancının ise; yıllık olarak %10 arttırılıp %10 iskontoya
tabi tutulacağı, 60 yaşına kadar ( aktif ) dönemde, 60 yaşından sonrada
bakiye ömrüne kadar ( pasif ) dönemde elde edeceği kazançların ortalama
yöntemine başvurulmadan her yıl için ayrı ayrı hesaplanacağı Yargıtay’ın
oturmuş ve yerleşmiş görüşlerindendir.
Kuşkusuz, açıklanan zarar ve tazminatın hesaplanması yönteminde,
pasif devre de herhangi bir işte çalışılmasa bile, sigortalının salt yaşamsal faaliyetlerinin sürdürülmesinin de ekonomik bir değer taşıması nedeniyle bundan yoksun kalan hak sahipleri bakımından zarar oluşacağı,
bu nedenlerle de pasif devre zararın asgari ücret esas alınarak ve asgari
geçim indirimi uygulanmaksızın hesaplanması gerekeceği, kaçınılmazlık,
kusursuzluk veya kusurun ağırlığı gibi nedenlerden ötürü Türk Borçlar
Kanununun 51-52. maddeleri gereğince zarardan indirim yapılacağı ve en
son olarak da, aktif ve pasif dönemde, elde edilen kazançlar toplamından,
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bildirilen ilk peşin sermaye değerinin rücu edilebilir bölümünün indirileceği, böylece belirlenen tazminata
olay tarihinden itibaren yasal faiz yürütüleceği gibi, hususların göz önünde tutulacağı hukuksal gerçeği de ortadadır. 26
Yargıtay yukarıda tekrarladığımız üzere kararlarında istikrarlı olarak
PMF- 1931 yaşam tablosunun tazminat hesabına esas alınması gerektiği
vurgulanmıştır.
Yargıtay kriterlerine uygun olarak PMF Tablosu esas alınarak düzenlenen rapor doğrultusunda karar verilmesi gerekirken, Hazine Müsteşarlığı’nın 2010/4 sayılı Genelgesine göre yapılan hesaplamaya dayalı olarak
karar verilmesi isabetli olmamıştır. (YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ E.
2011/11066, K. 2012/10762, T. 9.10.2012 ) Karara esas alınan hesaplama, Hukuk Genel Kurulu’nun 1989/4-586, 1990/199 sayılı kararı ve
yerleşik Yargıtay içtihatlarına uygun değildir. (YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ E. 2011/11066, K. 2012/10762, T. 9.10.2012 )
Yargıtay tarafından benimsenen diğer ilkeler;
1- İşleyecek dönem kazançlarda, hüküm tarihine en yakın tarih esas
alınmalı, her yılın peşin değeri ayrı ayrı %10 iskontolu hesaplanmalı,
26 YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ E. 2013/19267, K. 2014/10684, T. 13.5.2014
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pasif dönem zararının da aynı biçimde hesaplanmalı,
2- Destek payları belirlenirken, paylaştırmada bütün payların hasredilmemesi, destek olan kişinin yaşamında kendisi için de harcama
yapacağı hatta tasarruf yapmak amaçlı kenara para koyabileceği kabul
edilmiştir.
3- Eğer biri destekten çıkarsa kişinin payı destek süreleri daha uzun
olanlara eklenmeli,
4- Kişinin bir mesleği varsa kazanç araştırılması yapılması, tam olarak tespit edilemediği durumlarda meslek kuruluşlarından yazı alınması, çalışmayan kişilerin kazancı asgari ücret olarak esas alınması,
5- Dul eşin yeniden evlenme ihtimali hesaplanırken AYİM tablosuna
göre hüküm tarihine en yakın tarih esas alınmalı, dul eş dava bitmeden
evlenirse evlenme tarihine kadar tazminat hesabı yapılmalıdır.
6- Bekar desteğin ileride kendisi, eş ve çocuklarına pay ayıracağı
Yargıtay’ın mezkur kararlarının aksine Yargıtay 10. Hukuk Dairesi
maddi tazminat hesaplamasında, iskonto oranında ve çocuğun ihtiyaç süresinde farklı bir uygulaması bulunmaktadır.
Gerçek zarar miktarı; işçinin olay tarihindeki bakiye ömrü esas alınarak aktif ve pasif dönemde elde edeceği kazançlar toplamından oluşmaktadır. Sigortalı veya hak sahiplerinin bakiye ömürleri daha önceki yıllarda Fransa’dan alınan 1931 tarihli PMF cetvelleri ile saptanmakta ise de;
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi
Aktüerya Bilimleri Bölümü, BNB Danışmanlık, Marmara Üniversitesi ve
Başkent Üniversitesi’nin çalışmalarıyla TRH2010 adı verilen Ulusal Mortalite Tablosu hazırlanmış olup, Sosyal Güvenlik Kurumunun 2012/32
Sayılı Genelgesiyle de ilk peşin sermaye değerlerinin hesabında anılan
tablolarının uygulanmasına geçilmiştir. Gerçek zarar hesabı özü itibariyle
varsayımlara dayalı bir hesap olup, gerçeğe en yakın verilerin kullanılması esastır. Bu durumda ülkemize özgü ve güncel verileri içeren TRH2010
tablosunun bakiye ömrün belirlenmesinde esas alınması gerekecektir.27
İşçinin 60 yaşına kadar aktif dönemde günlük net geliri üzerinden, 60
yaşından sonra bakiye ömrü kadar pasif dönemde asgari ücret üzerinden,
her yıl için ayrı ayrı hesaplama yapılacağı Yargıtay’ın yerleşmiş görüşlerindendir. İşçinin günlük net geliri tespit edilerek bilinen dönemdeki kazancı
27 YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ E. 2014/16742, K. 2014/9096, T. 28.4.2014; YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ E. 2013/4608, K. 2013/23944, T. 10.12.2013; YARGITAY 10.
HUKUK DAİRESİ E.
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mevcut veriler nazara alınarak iskontolama ve artırma işlemi yapılmadan
hesaplanmakta, bilinmeyen dönemdeki kazancı ise; önceki uygulamalarda yıllık olarak %10 arttırılıp %10 iskontoya tabi tutulmakta idi. Tazminatların peşin olarak hesaplanması, buna karşılık gelirin taksit taksit
elde edilmesi, bu sebeple peşin belirlenen tazminatın her taksitte ödenen
kısmın bakiyesinden faiz geliri elde edileceğinden sermayeye ekleneceği
nazara alınarak, tazminata esas gelire artırım ve iskonto uygulanmaktadır. Peşin sermayeden elde edilecek yarar reel faiz kadardır. Buna göre
önceki uygulamalardaki gibi %10 artırım ve iskonto oranı yerine, enflasyon dışlanarak, değişen ekonomik koşullar ve reel faiz oranları nazara alınıp, Sosyal Güvenlik Kurumu ilk peşin sermaye değeri hesaplamalarına
paralel olarak %5 oranının uygulanması hakkaniyete uygun olacaktır.28
Gerçek zarar hesaplanması yönteminde, hak sahibi eşin bakiye ömür
süresi daha uzun olsa bile, destek süresi, işçinin bakiye ömrü ile sınırlıdır. Önceki hesap yöntemlerinde, kız çocuklarının bakım ihtiyaçları, evlenme çağlarının kural olarak kentlerde geldiği kabul olunan 22 yaşla,
köylerde ise 18 yaşla sınırlı tutulması gereği varsayımsal olarak kabul
olunmakta idi. Kız çocuklarının evlenme yaşlarının, aile bağlarına, sosyal ve ekonomik durumuna, ülke şartlarına ve yörenin töresel koşullarına göre değişiklik arzettiği gözetildiğinde, Türkiye İstatistik Kurumunca
bölgelere göre düzenlenen evlenme yaşı istatistiklerinden yararlanılarak
belirlenmesi, tazminat hesap ilkelerine daha uygun olacaktır. Erkek çocuklar için 18 yaşla, ortaöğretim halinde 20 yaşla, yüksek öğretim halinde
25 yaşla sınırlı tutulması gerekir. Ancak çocukların içinde bulundukları
koşullara göre, yükseköğrenim görebileceklerinin kabulünün gerektiği
hallerde 25 yaşına kadar destekten yararlandırılmalarının gerekeceği kabul olunmalıdır.29
A) Maddi Tazminatın Belirlenmesi
İş kazası ve meslek hastalığı neticesinde maddi tazminatın hesabında kaza meydana gelmemiş olsaydı işçinin maddi durumu nasıl olacak
idiyse o durumun sağlanması amaçlanır. Bunun için de kaza ile işçinin
ölümü arasındaki dönem içinde, bu kaza nedeniyle malvarlığındaki her
türlü gelir kaybı hesaplanarak işçiye ödenir.
Yukarıda da belirtildiği üzere maddi tazminatın belirlenmesinde işçinin meslekte kazanma gücündeki kayıp oranı, iş görebilme çağının uzun28 YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas Numarası:2012/24342, Karar Numarası:
2013/22419, Karar Tarihi: 26.11.2013; YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ E. 2014/16742,
K. 2014/9096, T. 28.4.2014
29 YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ E. 2014/16742, K. 2014/9096, T. 28.4.2014
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luğu, yaşam süresinin sonu, kaza anındaki ücreti ve müterafık kusur oranından faydalanılır.
a. Meslekte Güç Kaybı30
Çalışma gücünden, çalışma kuvvetinin fayda getirici şekilde kullanılabilmesi anlaşılır.31 Uğranılan zarar kişiyi kısmen ya da tamamen çalışmaktan alıkoyabilir. Çalışma gücünde mey dana gelen kayıplar aynı
zamanda işçinin ekonomik geleceğini de etkiler.32
İş kazasından doğan maddi zararın hesaplanabilmesi için öncelikle
meslekte güç kaybının yani iş göremezlik oranının belirlenmesi gerekir.
Böylece işçinin tam iş görebilir konumdayken elde edebileceği kazancın iş
kazası sonucunda ne oranda azalmış olacağı ortaya çıkar.
İş kazası neticesinde ortaya çıkan güç kayıp oranı Sosyal Sigortalar
Sağlık İşlemleri Tüzüğüne bağlı cetvellere göre belirlenir. Sosyal Sigortalar Sağlık İşlemleri Tüzüğünde yer alan ve meslekte kazanma gücü kayıp
oranının belirlenmesinde kullanılan 5 cetvel bulunmaktadır. Bunlardan;
 A cetveli, kazaya uğrayan işçinin arıza çeşidini bulmak için kullanılır. A cetveli, iş kazalarının neden olduğu hastalık ve arızalarla, meslek hastalıklarını ve bunların neden olduğu arızaları, vücuttaki yerlerine
göre sınıflandırır ve 14 listeden oluşmaktadır. Her listenin üç sütundan
oluşur, bunlardan; birinci sütun arızanın sıra numarasını, ikinci sütun
arızanın çeşidini, üçüncü sütun ise arızanın ağırlık ölçüsünü gösterir.
 B cetvelinde iş kolları yer almaktadır. Her listede iki sütun mevcut olup bunlardan; birinci sütun meslek veya iş çeşitlerini, ikinci sütun
meslek grup numaralarını göstermektedir
 C cetveli sürekli iş göremezlik simgelerini gösterir. A cetveline
paralel olarak hazırlanan ve arızanın vücuttaki yerini gösteren 14 tablodan oluşur. Her tablo A cetvelindeki 14 listeden birine karşılık gelir.
İşçinin vücudundaki arızanın C cetvelinde uymakta olduğu tabloda, A
cetvelinden tespit edilmiş olan dikey kolondaki arıza sıra numarası ile
30 Başlıkta meslek kazanç kaybı yerine meslek güç kaybı seçilme nedeni; Bedensel zararların değerlendirilmesinde de, kazanç kaybı anlayışının geçmişte kaldığı ve yıllar önce
terkedilmiş olduğu, onun yerini “güç kaybı” kuramının aldığı; sakat kalan kişilerin kazançlarında bir azalma olmasa bile aynı kazancı elde ederlerken sakatlıkları oranında
zorlanacak olmaları nedeniyle “güç kaybı tazminatı” isteyebilecekleri; bir işi ve kazançları olmayanların, yaşlılık ve emeklilik çağını yaşayan kimselerin, henüz çalışma yaşına
gelmemiş çocukların, kendi ev hizmetlerini yapan kadınların günlük yaşamlarını sürdürürlerken sakatlıkları oranında zorlanacak olmaları nedeniyle “güç kaybı tazminatı”
isteyebileceklerdir.
31 Haluk TANDOĞAN, Türk Mesuliyet Hukuku, Ankara 1961, s.2859
32 Ekmekçi, s.94

208

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 89 • Sayı: 4 • Yıl: 2015

yatay kolondaki meslek grup numarası belirlenir ve bunların kesiştiği
noktadan İş Göremezlik Simgesine ulaşılır.
 D cetvelinde meslekte kazanma gücünün azalma oranına ulaşılır. Bunun için bu cetvelin yatay kolunda yer alan sürekli iş göremezlik simgeleriyle dikey kolunda yer alan arıza ağırlık ölçülerinden, daha
önceki cetvellerde belirlenmiş olup işçiye uymakta olanlar işaretlenir
ve kesişme noktalarında yer alan rakam Meslek Gücü Azalma Oranı
olarak kaydedilir.
 E cetvelinde ise dikey kolonda yer alan meslekte kazanma
gücünün azalma oranlarından işçiye uygun olanı ile yatay kolonda yer
alan yaşlardan işçinin yaşı dikkate alınır. Bunların kesişme noktaları ise
Yaşlara Göre Meslek Gücü Azalma Oranını verir.33
Uygulamada Sosyal Sigortalar Sağlık İşlemleri Tüzüğünün bu hükümleri, sadece Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak yardımlar bakımından değil, işverene açılan tazminat davalarında işçinin maluliyet
oranının saptanması açısından da esas alınır.
b. Ücretin Belirlenmesi
İş kazası geçiren işçinin çalışamaması nedeniyle uğradığı maddi zararın en önemli kısmını mahrum kaldığı ücretler oluşturur. Bu zararın
belirlenebilmesi için de işçinin ücretinin belirlenmesi gerekir. İş kazası
tazminatlarını hesaplarken dikkate alınacak ücretler belirlenebilen ve belirlenemeyen ücretler olmak üzere ikiye ayrılır.
Kaza olmasaydı işçinin kaza anından bilirkişi raporunun tanzim edildiği tarihe kadar çalışarak elde edebileceği ücretler belirlenebilen ücretlerdir (işlemiş zarar dönemi). İşverenin düzenlediği ve işçinin imzaladığı
ücret bordroları işçiye ödenen ücretler konusunda bilgi vermektedir. Vizite kağıdı ve müfettiş raporu da günün koşullarına uygun olması halinde
hesaplamalarda dikkate alınabilecektir. İşçinin ücretinin, daha az prim
ödemek için bordroda aslından daha düşük gösterildiği durumlarda,
bordronun altında işçinin imzası olsa bile tazminat hesaplamalarında
esas olarak bordroda gösterilen düşük miktar değil, emsal işçilerin aldığı
ücret miktarı veya meslek odalarından sorulmak suretiyle belirlenen gerçek ücret miktarı dikkate alınır.
“Mahkemece hüküm altına alınan tazminat ve alacak asgari ücret
üzerinden hesaplanmıştır. Ne var ki, bu hesaplama davacının nitelikli ve kıdemli bir işçi olması karşısında dosya içeriğine ve gerçeğe
33 Akın, s. 112
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uygun düşmemektedir. Her ne kadar asgari ücret üzerinden düzenlenen bordrolarda davacının imzası varsa da imzalı bordoların nitelikli
olmayan işçiler açısından bağlayıcılığı kabul edilmeli, nitelikli işçiler
açısından ise bu bağlayıcılıktan söz edilmemelidir. Ustabaşılık ünvanı
nitelik ve tecrübeyi gerektirdiği gibi, davacı 15 yıldan fazla bir süre
ile aynı işyerinde çalışmıştır. Sorunun sağlıklı bir çözüme kavuşabilmesi için davacının yaptığı iş kesin bir şekilde belirlendikten sonra
çalışma süresi ve görev ünvanından söz edilerek davacı gibi bir işçinin ücretinin ne kadar olabileceği ilgili meslek odası veya kuruluşundan sorularak hasıl olacak sonuca göre işçilik hakları hüküm altına
alınmalıdır.”34
Bilirkişinin hesap raporunu tanzim ettiği tarihten hüküm tarihine kadar olan dönem ve hüküm tarihinden iş görebilirlik çağının sonuna kadar geçen dönem, bilinemeyen dönemdir (işleyecek zarar dönemi). Bu
döneme ait işçinin ücretinin hesaplanmasında, başlangıç noktası olarak
işçinin bilinen döneme ilişkin ücretinin hüküm anına kadar artırılarak
getirilmesi suretiyle ulaşılan ücret esas alınır.
c. Tarafların Kusur Durumunun, Kaçınılmazlığın ve Hakkaniyetin
Tazminata Etkisi
İş kazası tazminatında maddi zarar miktarına ulaşılabilmesi için tarafların kusur oranlarının belirlemesi gerekir. Uygulamada kusur oranları
bilirkişi raporları ile yüzde üzerinden tespit edilmektedir. İş kazalarının
çoğunda hem işçinin hem işverenin kusuru bulunmaktadır.
Maddi tazminat her ne kadar matematiksel esaslara göre hesaplanıyor
olsa da hakkaniyet indirimi olarak adlandırılan hakimin takdir yetkisi ile
bir takım indirimler yapılabilmektedir.
İş kazası tamamen kaçınılmazlık sonucu meydana gelmişse Yargıtay
kusuru bulunmasa da işvereni bir ölçüde sorumlu tutmaktadır.
“İşveren işyerinde kendisinden beklenen bütün önlemleri almış ve
özen göstermiş bulunmasına rağmen, işçinin beden veya ruh sağlığına
yönelik zararlandırıcı olay kaçınılmaz etkenler sonucu meydana gelmiştir. Böyle bir halde, kötü sonuçla işçinin tek başına bırakılması,
insani ve toplumsal düşünceyi rahatsız edeceğinden, işçinin işinden
yararlanan işverenin de hakkaniyet ölçüsünde ve zarara iştirakı sağlanmış olmaktadır.”35
34 Y9HD, 03.10.2000, 8614/13106
35 Y9HD 4.7.1985, 4294/7382
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Bir olayın tamamen kaçınılmazlık sonucu meydana geldiğinin saptanması halinde hakim, işverenin sorumluluğunu hakkaniyet ölçüsünde saptamalıdır. Her iki taraf yönünden yarı yarıya sorumluluğun paylaştırılması başta uygun görülebilse de, işçi ve işveren arasındaki bu tür davalarda
tarafların ekonomik ve sosyal durumlarının göz önünde bulundurulması
sonucu işverene daha fazla sorumluluk verilmesi daha uygun görülebilir.
İş kazasına uğrayan işçinin işverenden isteyebileceği maddi tazminat
ise iki şekilde olabilir;iş göremezlik tazminatı ve destekten yoksunluk tazminatı.
B) İşgöremezlik Tazminatı
Meydana gelen iş kazası veya meslek hastalığı durumlarında, meslekte
kazanma gücü kayıp oranı % 10 ve daha fazla ise, SSK tarafından sigortalıya sürekli işgöremezlik geliri bağlanmaktadır. Ancak bu gelir sigortalının gerçek zararına uygun düşmemektedir. SSK tarafından bağlanacak
olan sürekli iş göremezlik geliri, yıllık kazancının % 70’inin iş göremezlik
miktarıyla orantılı kısmından ibarettir. Tam iş göremezlik durumunda
bu gelir, işçinin yıllık kazancının % 70’ine eşittir. Oysa, işçinin tam iş göremezlikteki gerçek kaybı kazancının tamamı, yani, % 100’dür. Ayrıca, iş
göremezlik derecesi % 10’dan aşağı olan durumlarda da işçinin cismani
zararı olduğu halde, SSK tarafından sürekli iş göremezlik geliri bağlanmamaktadır. SSK tarafından bağlanan gelir, gerçek zararın bir karşılığı olmayıp, bir sosyal güvenlik geliri niteliğindedir. Bu nedenle iş kazası
nedeniyle iş görme gücünde azalma olan veya iş göremez duruma düşen
işçi, iş göremezlik tazminat davası açarak, SSK tarafından karşılanmayan
zararını işverenden isteyebilir.
C) Destekten Yoksunluk Tazminatı
İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meydana gelen ölümlerde ise,
ölen işçinin desteğinden yoksun kalan kişiler tarafından işveren aleyhine
destekten yoksunluk tazminat davası açılabilir. Bu kişiler tarafından işverenden tazminat talep edilebilmesi için hayatta iken destek durumunda
olan işçinin ölümü ile yardım gören kişilerin para ile ölçülebilecek bir zarara uğramış olmaları gerekmektedir. Bu konudaki Yargıtay kararlarına
göre; ölen kişinin destek sayılabilmesi için, destek olduğu kişilere düzenli
olarak yardımda bulunmuş olması gerekmektedir. Ölen ile destekten yoksun kalanlar arasında, miras ilişkisi veya nafaka yükümlüğü gibi durumun bulunması şart değildir.
İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölüm nedeni ile destekten yoksun kalma tazminatı, destekten yoksun kalanlarla ölenin yaşayabilecekle-
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ri olası süreler içerisinde, ölenin çalışıp kazanabileceği süredeki kazancı
tutarından destekten yoksun kalanlara ilerde yapabileceği yardım tutarının peşin ve toptan ödenmesinden ibarettir. Bu tutarın hesaplanmasında çeşitli veri ve kriterler kullanılmaktadır. Net yıllık kazanç üzerinden
destekten yoksunluk tazminatı tutarının hesaplanması gerekmektedir. İş
kazası sonucu ölen işçinin yıllık geliri hesaplandıktan sonra, bu gelirin %
30’u ölenin kişisel gideri olarak kabul edilmekte ve geri kalan miktar destekten yoksun kalanlara dağıtılmaktadır. Destekten yoksunluk tazminatına hükmedilirken, ölümü meydana getiren iş kazası veya meslek hastalığı
oluşumunda ölenin kastı veya kusuru mevcut ise, bu kusur, tespit edilen
tazminatın miktarından indirilebilmektedir
Destekten yoksun kalma tazminatı talep hakkı ölenden intikal eden
bir hak olmayıp doğrudan doğruya talep edenlerin kişiliklerinden doğan,
asli ve bağımsız bir haktır. Destekten yoksun kalma tazminatı , kanundan veya
sözleşmeden doğan bir bakma yükümlülüğü olmaksızın istenebilir.36
Destekten yoksun kalma tazminatına hükmedilmesindeki amaç desteğin ölümü nedeniyle destek görenin malvarlığındaki meydana gelen eksilmedir. Zarar desteğin ölmesi değil, desteğin ölümüyle malvarlığında meydana gelecek olan eksilmedir. Sorumlunun dava sırasında ölmüş olması
halinde, zarar yine de yoksun kalanın şahsında hesap edilecek olup dava
ölenin mirasçıları aleyhine devam eder.37
Destek kaybından doğan zarar yansıma yoluyla uğranılan bir zarardır.
Yansıma yoluyla uğranılan zararı ancak kanunun imkan tanıdığı hallerde,
kanunun kapsamına dahil olanlar talep edebilir. Yansıma yoluyla zarar
görenlerin tespitinde, ihlal edilen hukuk kuralının koruma amacına kimleri kapsadığı göz önünde tutulur.38 Destek olacaklar; anne ve baba, eşler,
çocuklar, kardeşler, nişanlılar ve nikahsız birlikte yaşama halleridir.
Destekten yoksun kalma, zararı hesaplarken şu unsurların sırasıyla
dikkate alınması gerekir:
1) Desteğin net geliri ve bu gelirdeki olası artışlar belirlenir,
2) Destek görenlere desteğin gelirinden ayrılacak paylar belirleni,.
3) Muhtemel bakım gücünün ve bakım ihtiyacının devam süreleri belirleni,
4) Somut olayın diğer hal ve şartlarına göre varsa indirimler yapılır.
36 Ulusan, İşverenin İşçiyi Gözetme Borcu, s.161; Gökyayla, Destekten Yoksun Kalma
Tazminatı, s.45
37 Gökyayla, a.g.e., s.54-58
38 Gökyayla, a.g.e., s.58-65

212

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 89 • Sayı: 4 • Yıl: 2015

a. Bakım İhtiyacının Devam Süresi
Sağ kalan eşin ihtiyaç süresi; onun yaşı, çocuklarının sayısı, çocukların yaşı, çalışıp çalışmadığı, fiziki ve sosyal durumu, eğitimi ve öğretimi,
tekrar evlenme şansı olup olmadığına göre belirlenir.39
Desteğini yitiren çocuğun bakım ihtiyacı, çocuğun kendi geçimini kendisinin gelir elde ederek karşılamaya başladığı anda sona erer. Uygulamada, çocuğun bakım ihtiyacının rüştünü kazanmasıyla sona erdiği kabul
edilmektedir. Ancak bu tarihin askerlik, öğrenim gibi nedenlerle 25 yaşına kadar uzayabileceği de kabul edilmektedir.40 Ana ve babanın ihtiyaç
süresi eğer ana babasına eylemli ve düzenli olarak bakıyor ise desteğin
ölümü ile başlayıp ana babanın muhtemel ihtiyaç süresinin sonuna kadar
devam eder.
b. Zararın İndirilmesi
Destek görenin miras menfaati nedeniyle zararın indirilmesinde mirasın mı yoksa mirastan elde edilecek gelirin mi esas alınması gerektiği
doktrinde tartışmalı olup bugün çoğunluk mirastan elde edilecek gelirin
dikkate alınması gerektiğini belirtmektedir.41 Tekinay’a göre, gelir sağlamayan miras menfaatleri de davacının durumuna göre, gelir getiren en
elverişli alanda aktif hale getirilse idi elde edilecek gelirlerin zarardan indirilmesi gerekir; zira miras manfaatlerini aktif hale getirmeyen davacı
bakım ihtiyacına düşmesine veya bakım ihtiyacının kendisi sebep olur.42
Sağ kalan eşin yeniden evlenmesi ihtimallerinim tespit açısından cetvellerden yararlanılmaktadır. Bu cetvellerden yararlanılırken her somut
olay açısından dul kadın evlenme ihtimalinin değişik olacağı göz ardı edilmemelidir.43
-Sağ kalan kadın eşlerin yaşlarına göre yeniden evlenme olasılıklarına
ilişkin tablolar:
Moser tablosu 1940’lı yıllardan önceki dul kadınların yeniden evlenme şansını gösterir. Stauffer-Schaetzle tarafından hazırlanan tablo daha
yakın tarihli olmakla beraber her iki tabloda İsviçre şartlarına göz önüne
alarak düzenlenmiştir. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi tarafından hazırlanan tablo ise çocuksuz sağ kalan eşler için hazırlanmış olup 18 yaşından küçük her çocuk için %5 indirim yapılır.
39 38 Antalya, 6098 S. Borçlar Kanunu’na göre Borçlar Hukuku Genel Hükümler, s.475;
Gökyayla, a.g.e,s.143
40 Antalya, a.g.e., s.479; Karahsan, a.g.e.,s.723
41 Gökyayla, a.g.e.,s.513
42 Tekinay, a.g.e.,s.156
43 Gökyayla, a.g.e.s,223
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Devlet İstatistik Enstitü tarafından 1967-1973 yılları arasındaki 7 yıllık dönemi kapsayan bir araştırmaya göre, Türkiye de eşi ölen erkeklerin,
eşi ölen kadınlara oranla, yeniden evlenme olasılıklarının %77,13 oranında daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Gökyayla tarafından bu
%77,13 oranın Moser’ın kadınlar için düzenlediği tabloya uygulanmıştır:
MOSER TABLOSU
20 yaşındaki dul kadın için %72
25 yaşındaki dul kadın için %48
30 yaşındaki dul kadın için %28
35 yaşındaki dul kadın için %17
40 yaşındaki dul kadın için %9

STAUFFER/SCHAETZLE TABLOSU
18 yaşındaki dul kadın için %75
20 yaşındaki dul kadın için %70
25 yaşındaki dul kadın için %40
30 yaşındaki dul kadın için %26
35 yaşındaki dul kadın için %15
40 yaşındaki dul kadın için %9
45 yaşındaki dul kadın için %7
50 yaşındaki dul kadın için %4
55 yaşındaki dul kadın için %3

ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ TABLOSU
17-20 yaşındaki dul kadın için %52
21-25 yaşındaki dul kadın için %40
26-30 yaşındaki dul kadın için %27
31-35 yaşındaki dul kadın için %17
36-40 yaşındaki dul kadın için %9
41-50 yaşındaki dul kadın için %2

214

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 89 • Sayı: 4 • Yıl: 2015

51-55 yaşındaki dul kadın için %1
MOSER TABLOSUNUN ERKEKLERE UYGULANMASI
20 yaşındaki dul kadın için %90
25 yaşındaki dul kadın için %85
30 yaşındaki dul kadın için %50
35 yaşındaki dul kadın için %30
40 yaşındaki dul kadın için %16
50 yaşındaki dul kadın için %4

STAUFFER/SCHAETZLE (ERKEKLER İÇİN) TABLOSU
18 yaşındaki dul kadın için %75
20 yaşındaki dul kadın için %70
25 yaşındaki dul kadın için %40
30 yaşındaki dul kadın için %26
35 yaşındaki dul kadın için %15
40 yaşındaki dul kadın için %9
45 yaşındaki dul kadın için %7
50 yaşındaki dul kadın için %4
55 yaşındaki dul kadın için %3

ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ (ERKEKLER İÇİN) TABLOSU
17-20 yaşındaki dul kadın için %90
21-25 yaşındaki dul kadın için %70
26-30 yaşındaki dul kadın için %48
31-35 yaşındaki dul kadın için %30
36-40 yaşındaki dul kadın için %15
41-50 yaşındaki dul kadın için %4
51-55 yaşındaki dul kadın için %2
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Sağ kalan eşin yeniden evlenme şansının zarardan indirilmesini şu şekilde örnekleyebiliriz:44
50 yaşındaki destek kocanın öldüğünü ve 40 yaşındaki çocuksuz ve
başkaca geliri bulunmayan kadının dul kaldığını varsayalım. Desteğin
yıllık gelirinin 10.000 TL, sabit giderinin 2.000 TL, kadının yeniden evlenme ihtimalini %40 olduğunu ve destek yaşasaydı karısına 20 yıl daha
destek olabileceği kabul edelim.
Desteğin yıllık geliri – Sabit masraflar
10.000 – 2.000 = 8.000 TL
Kadına düşecek pay: 8.000 x % 50 = 4.000 TL
Kadına düşecek pay + Sabit masraflar = Kadının yıllık talep edebileceği
miktar
4.000 + 2.000 = 6.000 TL
Kadının talep edebileceği toplam miktar

= 6.000 x 20 = 120.000 TL

Yeniden evlenme ihtimali ile yapılacak indirim = 120.000 x %40 = 48.000 TL
Tazminat olarak talep edilebilecek miktar = 120.000 – 48.000 = 72.000 TL
c. Tazminatın Belirlenmesi
Destekten yoksun kalma tazminatında zarar, haksız fiilin meydana geldiği tarihte doğmaz; zaman içerisinde ve tedricen oluşmaya devam eder.
Zarar, genellikle ölümle başlar; ancak bazı durumlarda ölümden sonraki
bir tarihte de başlayabilir.
6098 S. Borçlar Kanunu’nda da eski kanundaki gibi zararın hangi tarih
esas alınarak hesaplanacağı belirtilmemiştir. Doktrin, cismani zararların
hesaplanma tarihine ilişkin hükmün (md.75), desteğin ölümü ile ortaya
çıkan zararı ölümün gerçekleştiği veya davanın açıldığı tarihte ispat etmenin hemen hemen imkansız olacağından bahisle, destekten yoksun kalma
tazminatının hesaplanmasına da uygulanması gerektiğini belirtmiş.45Ancak 6098 S. Borçlar Kanunu’nda yine destekten yoksun kalma tazminatının hangi tarihte hesaplanacağına ilişkin bir düzenleme yer almamıştır.
Destek bakım gücü açısından hesaplama kural olarak ölüm tarihine,
bazı durumlarda yararlanma tarihindeki esaslar dikkate alınarak hesaplanır. Destek gören bakımından tazminat şartları ise gerek ölüm tarihine
gerekse de hüküm anına bakılarak değerlendirilmelidir.46
44 Gökyayla, a.g.e.s,231-232
45 Gökyayla,a.g.e., 243-244
46 Gökyayla,a.g.e., 244
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d. Faiz
Faiz kural olarak zararın meydana gelmesinden başlayarak hesaplanır. Bir haksız fiile dayanarak tazminata haksız fiilin vuku bulduğu günden itibaren faiz yürütülmesi gerekir. Destekten yoksun kalma tazminatında ise faiz kural olarak desteğin öldüğü günden işlemeye başlar.47
D) Maddi Tazminat Tespit Pratiği
§ Pratik Çalışma Konusu
İşçi A, 1.1.2000 tarihinden 1.1.2007 tarihine kadar İ’ye ait işyerinde
çalışmıştır. İşçi A 1.1.2007 tarihinde işyerinde kaza geçirmiş ve %50 oranında malul kalmıştır. İşçi A’nın ücreti 1000 TL olup, A 30 yaşındadır.
İşçi A’nın açacağı maddi tazminat davasında hesaplama ne şekilde yapılacaktır?
I. Tespit Edilen Hususlar
Ø A 30 yaşındadır. 1931 tarihli PMF yaşam tablosuna göre bakiye ortalama ömrü 37.5 yıl olup, muhtemel ömür sonu 67.5 yaş olacaktır. Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre, A’nın 60 yaşına kadar aktif çalışma hayatını sürdürebileceği dikkate alındığında bakiye aktif ömrü 30 yıl olup,
01.01.2037 yılına kadar çalışacaktır. Emeklilik dönemi ise 7.5 yıl olacağından üzerinden pasif dönem emeklilik geliri zararı hesaplanacaktır
Ø A’nın maluliyet oranı %50 olarak tespit edilmiştir.
Ø Pratik çalışmada kusur durumuna ilişkin bir veri bulunmadığından
A’nın kusurlu bulunmadığı kabul edilerek hesaplama yapılacaktır.
Ø Olaydaki verilere göre A’nın aylık kazancı 1.000,00 TL’dir. (Ücretin
net mi yoksa brüt mü olduğu bildirilmediğinden A’nın net ücret aldığı
varsayılmıştır.) 01.01.2007 kaza tarihinde aylık net 403.03 TL48 olan yasal asgari ücretin 2.48 katı (1.000,00/403,03=2,48) kazanç elde edeceği
kabul edilerek buna göre hesaplama yapılacaktır. Bilinen devre için bu
veriler doğrultusunda, bilinmeyen devre için ise %10 artırım, %10 iskontolama usulü uygulanarak hesap yapılacaktır.
Maddi Tazminatın Hesaplanması
a. İşlemiş (4 Yıl) Aktif Dönem Kazancı
A’nın kaza tarihindeki ücretinin 1.000 TL. olduğu belirtildiğinden, bu
ücretin kaza tarihindeki asgari ücrete oranı 1.000,00/403,03=2,48 oldu47 Karahasan, a.g.e.,s.748
48 http://www.mmmb.org.tr/default.aspx?pid=24826&nid=26178
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ğundan, A’nın belirlenebilen dönem zararı asgari ücretin 2,48 katı oranında artırılarak hesaplama yapılmıştır.
DÖNEM

BRÜT
GELİR

NET
GELİR

SÜRE

DÖNEM
GELİRİ

DÖNEM
GELİRİ

DÖNEM
GELİRİ
x2,48

01.01.2007

01.07.2007

563

403,03

180

2.418 TL

5997,0864

01.07.2007

31.12.2007

585,00

419,15

180

2.515 TL

6236,952

01.01.2008

01.07.2008

608,40

435,92

180

2.616 TL

6486,4896

01.07.2008

31.12.2008

638,70

457,63

180

2.746 TL

6809,5344

01.01.2009

01.07.2009

666,00

477,19

180

2.863 TL

7100,5872

01.07.2009

31.12.2009

693,00

496,53

180

2.979 TL

7388,3664

01.01.2010

01.07.2010

729,00

521,89

180

3.131 TL

7765,7232

01.07.2010

01.01.2011

760,50

544,90

180

3.269 TL

8108,112

b. İşleyecek (26 Yıl) İskontolu Dönem Kazancı
İşleyecek zarar döneminin hesabında işlemiş zarar döneminin son
ücreti esas alınarak yıllık miktarı belirlenir. Buna göre;
 Aktif dönem için yıllık kazanç 544,90 / 30 X 360 X
2,48=16.216,22 TLdir.
Daha sonra bu miktara %10 artırım ve %10 iskontolama uygulanır;
Yıl

Yıllık kazanç

%10 artış

%10 iskonto

Peşin değer

1

16216,22

1,1

0,909090909

16216,22

2

16216,22

1,21

0,826446281

16216,22

3

16216,22

1,331

0,751314801

16216,22

4

16216,22

1,4641

0,683013455

16216,22

5

16216,22

1,61051

0,620921323

16216,22

6

16216,22

1,771561

0,56447393

16216,22

7

16216,22

1,9487171

0,513158118

16216,22

8

16216,22

2,14358881

0,46650738

16216,22

9

16216,22

2,357947691

0,424097618

16216,22

10

16216,22

2,59374246

0,385543289

16216,22

11

16216,22

2,853116706

0,350493899

16216,22

12

16216,22

3,138428377

0,318630818

16216,22
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13

16216,22

3,452271214

0,28966438

16216,22

14

16216,22

3,797498336

0,263331254

16216,22

15

16216,22

4,177248169

0,239392049

16216,22

16

16216,22

4,594972986

0,217629135

16216,22

17

16216,22

5,054470284

0,197844669

16216,22

18

16216,22

5,559917313

0,17985879

16216,22

19

16216,22

6,115909044

0,163507991

16216,22

20

16216,22

6,727499949

0,148643628

16216,22

c. Pasif Dönem Kazancı
Yargıtay’ın yerleşik uygulamasına göre pasif dönem zararının bilinen
son asgari net ücret esas alınarak %10 artırım ve %10 iskontolama yapılarak belirlenecektir.
“…Bu nedenlerle pasif devre zararının da asgari ücret esas alınarak hesaplanması gerekir. Pasif devre zararı hesaplanırken, hesap tarihindeki asgari ücretin bakiye ömrüne kadar her yıl için
% 10 artırılıp % 10 iskonto uygulanmak suretiyle bulunacak ücretlerin pasif devre zararının belirlenmesinde esas alınması gerekir....”49
Yıl

Yıllık kazanç

%10 artış

%10iskonto
katsayısı

Peşin değer

0,5

6538,80

1,1

0,909090909

3269,40

1

6538,80

1,21

0,826446281

6538,80

2

6538,80

1,331

0,751314801

6538,80

3

6538,80

1,4641

0,683013455

6538,80

4

6538,80

1,61051

0,620921323

6538,80

5

6538,80

1,771561

0,56447393

6538,80

6

6538,80

1,9487171

0,513158118

6538,80

7

6538,80

2,14358881

0,46650738

6538,80

TOPLAM

49 Y21HD, 27.3.2007, 2708/5209

49.041,00
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Ø İşlemiş Kazanç = 55.892,8512 TL
Ø İskontolu Kazanç = 421.621,82 TL
Ø Pasif Dönem İskontolu Kazanç = 49.041,00 TL
Ø Toplam Kazanç = 526.555,67 TL
Ø %50 Maluliyet oranına tekabül eden zarar = 263.277,83 TL
İşçi A’ nın söz konusu iş kazası nedeni ile uğramış olduğu zarardan
(263.2 77,83 TL) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bağlanan gelirlerin
ilk peşin sermaye değeri indirilecek olup, bu indirimden sonra A’ya ödenecek maddi tazminatın net miktarı belli olacaktır.
II- ) MANEVİ ZARARIN HUKUKİ NİTELİĞİ VE MANEVİ TAZMİNATIN İŞLEVİ
a. Genel
Manevi tazminat manevi zararın giderim biçimidir. Herkese karşı korunan kişilik hakkının kapsamına giren değerlerden birinin ihmali halinde doğan mutlak bir haktır.50 Zarar görenin kişilik değerlerinde iradesi
dışında meydana gelen bir eksilmedir. Tazminat bu eksilmeyi giderir.51 O
halde tazminatın hareket noktası “manevi zarar ve gerçekleşmesi koşuludur”52 Malvarlığında bir azalma meydana getirmediği için gerçek anlamda
bir zarardan da söz edemeyiz.53 Bu nedenledir ki manevi tazminatı bedeni
ve ruhi ızdıraplar için verilen taviz olarak değerlendiren yazarlar vardır.54
O halde “zarar”, kişinin iç huzuru ve manevi bütünlüğüne yapılan saldırının mecazi ifadesidir.55 Bu tanıma yaşama zevkindeki azalmayı da ilave
edebiliriz.56 Doğaldır ki, manevi tazminat için üzülme/elemin yoğunluk
arz etmesi gerekir. Aksi halde manevi tazminat kavramı işlevinden uzaklaşır.
Manevi tazminatın hukuki niteliği konusunda öğretide farklı görüşler
bulunmaktadır. Genelde “ceza görüsü”, “tatmin görüsü”, “telafi görüsü”
olmak üzere üç temel görüş bulunmaktadır.57Oftınger, Von Buren ve Gilliard manevi tazminatın cezai nitelikte olduğu görüsündedir.58 Kusur ol50
51
52
53
54
55
56
57
58

Hatemi, Sözleşme Dışı Sorumluluk, s. 102
Eren, Genel, I, s. 772
Becker, Çev. Olcay ve ark. S. 285
Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 655
Funk, s. 83
Hatemi, Sözleşme Dışı Sorumluluk, s. 102
Oğuzman, Borçlar Hukuku Dersleri, s. 281
Eren, Genel, I, s. 776
Deschenaux/ Tercier, Çev. Özdemir, s. 61
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madan kişi sorumlu tutulabilmektedir. Bu durum ceza görüşünce karşılanamamaktadır. Çünkü manevi tazminat cezai nitelikte olsaydı sorumlu
kusurlu olması gerekirdi.59
Manevi tazminatı tatmin görüsüne dayandıran Oser/Schönenberger;
bozulmuş ruhi ve bedeni huzurun tam olarak değilse dahi, baltalanmıs iyi
bir durumun yerine haz duygusunu kısmen ve olanak dahilinde para ile
tatmin edilmesinin uygun olduğunu ifade etmişlerdir.60
Becker, tazminatın zarara uğrayanda huzur hissi verme gereği üzerinde durmuştur.61 Tandoğan, cezai faktörün önemini ihmal etmemekle
birlikte zarar görenin malvarlığında çoğalma sağlayarak tatmin işlevi üzerinde durmuştur.62
Tatmin görüsü, sübjektif manevi zarar teorisi kabul edildiği zaman savunulabileceği yani parayı alanda tatmin olma yeteneği olması gerekeceği,
tazmin gücünden yoksun olanların ve tüzel kişilerin bu konuma uymadıkları düşüncesiyle eleştirilmiştir. Öte yandan kusursuz sorumlulukta
kusur olmadan da zarar ödenmektedir.
Manevi tazminatın telafi edici niteliği üzerinde duran Deschenaux/Tercier; manevi tazminatı; yardım etmek amacı güden, daha iyisi bulunmadığı için başvurulan beşeri adaletin sınır çizgisinde yer alan bir kurum
olarak nitelendirmiştir.63
Hatemi, maddi tazminatın az tutulması durumunda manevi tazminatın bu eksikliği telafi edeceği gereğine işaret etmiştir.64 Eren, telafi edici niteliğini savunurken özellikle manevi tazminatın amacının uğranılan
manevi zararın aynen veya nakten tazmini noktasından hareket etmiştir.
Objektif bir görüş olduğu; zarar görenin zararı acı ve elem seklinde hissedip hissetmemesine bakılmaksızın para ödenmesinin gerekeceğini vurgulamıştır.65 Manevi tazminatın hukuki niteliği tek bir görüşle sınırlamamak
daha uygundur. Çünkü tazminat isteminde bulunan kişinin subjektif düşüncesi olaya göre değişebilir. Örneğin cismani zararlarda telafi görüsü,
kişilik hakkına yapılan saldırılarda tatmin görüsü, özellikle kasten adam
öldürme vs durumlarda ise ceza görüsü ağır basar. Sonuç olarak manevi
tazminata neden olan olaya ve istekte bulunanın iç dünyasına ve eğitimine
koşul bir nitelik taşır.
59
60
61
62
63
64
65

Eren, Genel, I, s. 778
Oser/Schönenberger, Çev. Seçkin, s. 428
Becker, Çev. Olcay ve ark. s. 284
Tandoğan,Mesuliyet, s.330, 331
Deschenaux/Tercier, Çev. Özdemir, s. 61
Hatemi, Sözleşme Dışı Sorumluluk Hukuku, s. 11
Eren, Genel, I, s. 779
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b. Cismani Zararlarda Manevi Tazminat
Türk Borçlar Kanunu 56 maddesinde ‘‘Hakim, bir kimsenin bedensel
bütünlüğünün zedelenmesi durumunda, olayın özelliklerini göz önünde
tutarak, zarar görene uygun bir miktar paranın manevi tazminat olarak
ödenmesine karar verebilir.’’
Cismanî zarara uğrayanın, istihdam eden/işveren manevi tazminat alabilmesi için özellikle olayın haksız eylem, iş kazası veya meslek hastalığı
gibi hukuki nitelik taşıması şarttır. Temel farklılık daha önce izah edilen
manevi tazminatın hukuki mahiyetinde ve dolayısıyla da zararın kapsamındadır. Zarar maddi tazminata bedende görülecek is göremezliğe bir
anlamda maluliyete endekslenmiştir. Maluliyet sıfır ise maddi tazminat
talep edilemez. Ancak maluliyetin sıfır olması halinde manevi tazminata
hükmedilebilir. Zira manevi zararın kapsamında iç bütünlüğünün bozulması esastır. Manevi tazminata hükmedebilmek için duyulan manevi açının büyük/yoğun olması gerekir.66
Cismanî zarardan doğacak manevi tazminat için daha önceden de söz
edildiği gibi kusur aranmaz. Ancak kusursuz sorumluluğun şartları aranır.67 Federal Mahkeme, kusursuz sorumluluk durumlarında kusur tazminatın koşulu bulunmadığını,68 zarar görenin kusuru baskın olsa dahi
illiyet bağı kesilmedikçe manevi tazminat verilmesini engellenmeyeceğini
fakat indirim etmeni (BK m 44) olabileceğini69 kararlarına yansıtmıştır.70
Cismanî zarar hallerinde “yansıma zarar” söz konusu değildir.71 İlke
olarak kişiye bağlı olup cismanî zarara uğrayandan başkası talepte bulunamaz.
Yargıtay HGK. bir kararında; manevi tazminatı isteyebilme koşullarını
her olayın özelliği itibariyle belirlenmesi gereği vurgulamış; BK. m. 47’nin
buna göre uygulanabilirliğinin araştırılması, illiyetinin varlığı halinde doğrudan zarar görme şartının aranmayacağı düşüncesiyle sözü edilen hükme genişlik kazandırmıştır.72
66
67
68
69
70
71
72

Scyboz/Gilleron, C II
Oğuzman/Öz, s. 183
ATF 113 II 323
ATF 116 II 733; ATF 123 II 110
Scyboz/Gilleron, C. II
Hatemi, Hüseyin: Sözleşme Dışı Sorumluluk Hukuku, s. 107
Bu karara göre “...burada 47. maddedeki hukuki esaslar açısından cismani zarar kavramı üzerinde de olayın özelliği itibariyle durulması gerekir. Cismani zarar vücut bütünlüğü denilince de kuskusuz ruhsal bütünlüğü bu kavramın içerisinde mütalla edilmelidir. O halde olay nedeniyle doğrudan doğruya cismani zarara maruz kalan çocuğun
babası ruhsal sağlığını ağır şekilde bozularak sok geçirip tedavi zorunda kalmışsa illiyet
bağı gerçekleşmiş sayılacağından BK. m. 47 maddesine dayanarak manevi tazminat
isteyebilir” (Yarg. HGKK. 2.12.1986 E. 4-214/K. 894)
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Federal Mahkeme, basta bedensel bütünlüğünün ihlalinin ağırlığı ve
bazı görünümleri; sürekli özürlülük (maluliyeti), yasama sevinci üzerinde
etkiler, yasam tarzının sınırlanması, güç kaybı;73 erken yaslanma, özellikle uzun süreli ve eziyet verici olduğunda hastanede yatmayı;74 mesleki
yasamın bozulması/allak bullak olmasını74 manevi tazminat sebebi saymıştır.75 (Kararlar için bkz. Scyboz/Gilleron, C.II).
c. Ölüm Hallerinde Manevi Tazminat
Ölüm hallerinde manevi tazminatın normatif dayanağı TBK. m. 56’dir.
Hukuka aykırı eylem veya eylemsizlik mağdurun ölümüne sebep olmuşsa
ölenin ailesi (yakınları, taallukatı) (familie, Angehorigen) dava açma hakkına sahiptir. Burada yansıma zararı söz konusudur.76
Öğreti ailesi deyimini yakınları olarak yorumlamaktadır.77 Federal
Mahkemeye göre, ölüm hallerinde ölen ile birlikte yaşıyor veya aralarında
istisnai yoğunlukta duygusal bağ var ise erkek ve kız kardeş;78 aynı şekilde kayın baba kaynana;79 nişanlı80 hak sahibidir.Birlikte yasayanları ise
çözümsüz bırakmıştır.81
İşçinin ölümü halinde manevi tazminat talebi için, işverenin ölümden sorumlu olması gerekir. Burada ki sorumluluk akdi sorumluluktur.
Ölüm sebebi iş kazası veya meslek hastalığı olmalıdır. Ayrıca işverenin
sorumluluğunu gerektirir özellikleri taşıması gerekir. Bu nedenler içerisinde uygun sebep, sonuç ilişkisi yani illiyet olmalıdır. Kısaca destekten
yoksun kalma tazminatının talep koşulları manevi tazminatta da aranır.82
Ölene yakın olanlar. Ölümünden acı duyanlar manevi tazminat isteyebilir. Buna nikahsız eş ya da metres dahildir. Ölünün ailesi kavramı
(BK m 47) duygusal bağı da içerecek genişliktedir. Federal Mahkeme, sağ
kalan es, ana-baba; çocuklar, erkek ve kız kardeş, ölen ile birlikte yaşayan istisnai yoğunlukta duygusal bağ var ise erkek ve kız kardeş, kayın73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

ATF 112 II 131
ATF 89 II 49
ATF 102 II 33
Hatemi, Huseyin: Sozlesme Dısı Sorumluluk Hukuku, s. 108
JdT 1979 I, 459, JdT 1977 I 126; JdT 1964 I 451 Oğuzman/Oz: s. 184
ATF 89 II 396
ATF 88 II 455
ATF 114 II 144
Kararlar için bkz. Scyboz/Gilleron, C. II
Oğuzman’a göre “manevi zararın olum ile uygun illiyet bağı, hayatın normal akış şartları
altında vardır. Ancak davalı, davacının ölenin aile ferdi(yakını) olmadığını veya gerçekte
ölümden üzüntü duymadığını ispat ederse birinci halde hukuka aykırılık bağının ikinci
halde manevi zararın bulunmadığı sonucuna varılır”, Oğuzman/Oz, s. 185
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baba-kaynana ve son olarak nişanlı ölüm halinde manevi tazminatı hak
ederler.83 Yargıtay’ın yaklaşımı da aynı yöndedir.84
Bu karara göre “...burada 47. maddedeki hukuki esaslar açısından
cismani zarar kavramı üzerinde de olayın özelliği itibariyle durulması gerekir. Cismani zarar vücut bütünlüğü denilince de kuskusuz ruhsal bütünlüğü bu kavramın içerisinde mütalla edilmelidir. O halde olay nedeniyle doğrudan doğruya cismani zarara maruz kalan çocuğun babası ruhsal
sağlığını ağır şekilde bozularak sok geçirip tedavi zorunda kalmışsa illiyet
bağı gerçekleşmiş sayılacağından BK. m. 47 maddesine dayanarak manevi tazminat isteyebilir” (Yarg. HGKK. 2.12.1986 E. 4-214/K. 894)le birlikte yaşayan istisnai yoğunlukta duygusal bağ var ise erkek ve kız kardeş,
kayınbaba-kaynana ve son olarak nişanlı ölüm halinde manevi tazminatı
hak ederler.83 Yargıtay’ın yaklaşımı da aynı yöndedir.84
Cenin de, sağ doğmak koşuluyla ölüm olaylarında manevi tazminat
hakkına sahiptir. Çünkü ödenecek tazminat olay anının değil gelecekte
duyulacak acı ve elemin karşılığıdır.85
Manevi tazminatın belirlenmesi
a. Ön Bilgiler
Maddi zararın hesabı genelde ölçümlenebilir. Dayanakları somuttur.
Sadece cismani zararlara ilişkin tazminat hesaplamalarında isleyecek(bilinmeyen) dönem varsayımsaldır. Ancak bu döneme dahi hesaplama
belirli formüllerle objektiflik sağlanmaya çalışılmıştır.
Manevi tazminatta somut verilere dayanılamaz. Tazminat miktarını
belirlerken titiz davranmak gerekir. Tazminatı belirleme yetkisi en geniş
şekilde yargıcın takdirine bırakılmıştır. İkinci aşamada da gerekli indirim
faktörlerini dikkate alır. Bu şekilde sonuca ulaşılır.86 Yargıç takdir yetkisini kullanırken aşırılığa düşmemelidir. Keyfiliğe düşmemelidir. Kişisel
karakterine, inancına göre karar vermemelidir.87
Yargıtay: “Hakimin manevi tazminat miktarını tayin ederken, Borçlar
Kanununun 43 ve 44’ncu maddelerindeki kurallar “özel hal ve şartları”
takdir ederken kıyasen uygulanması kusursuz sorumluluk hallerinde
ve olayda kusur bulunmadığı takdirde, kusurun dışında kalan amilleri,
83 ATF 89 II 396; ATF 88 II 455; ATF 114 II 144; Scyboz/Gilleron
84 Y. 4. HD, 17.9.1998 T, 1998/3241 E, 1998/6753 K). (Y.4.HD,28.10.1998 T,1998/4687
E,1998/8278 K
85 Y. 4. HD, 16.11.1998 T, 1998/5648 E, 1998/8925 K
86 Deschenaux/Tercier, Cev. Ozdemir, s. 212-213
87 Akyol, Medeni Hukuka Giris, s. 344
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...kusurun mevcudiyeti halinde ise kusurda dahil bütün faktörleri takdirine mesnet yapması gerekir” ifadesiyle sorumluluk ve takdirine yönelik
ilkeleri belirlemiştir.88
Buna göre, bir kusursuz sorumluluk hali olan tehlike sorumluluğunda
kusur aranmayacaktır. Esasen cismani zarara uğrayan ya da ölen işçi için
talep halinde kusuru olmasa dahi işveren manevi tazminat ile sorumlu
kılınabilecektir. Ancak kusur ve karşı kusur manevi tazminatın yüksekliği için bir kriter olarak ele alınmaktadır. Mağdurun tam kusurlu olması
halinde manevi tazminat illiyetin ortadan kalkması nedeniyle reddolmalıdır.89 Görüleceği üzere maddi tazminata ilişkin hükümler kıyas yolu ile
manevi tazminata da uygulanır.90
Manevi tazminatın maddi tazminatı tamamlayıcı olduğu öğretide bir
kısım yazarlarca ifade edilmektedir. Bu yaklaşımın temel gerekçesi maddi tazminatın tahmine dayanan hesap yöntemidir. Varsayımlara dayanan
tazminat hesapları çokça denkleştirici özellik gösteremez. Bu eksiklik
manevi tazminat yoluyla giderilebilir. Türk Borçlar Kanununun manevi
tazminata yönelik diğer hükümlerinde bu özellik daha da açık görülür.91
b. Zarar görenin kişisel kusuru ve zarar verenin kusurunun ağırlığı
Zarar görenin kişisel kusuru ortak kusurdur (Karşı kusur, muteraffik
kusur). Yargıç zarar verenin ödeyeceği, tazminattan karsı kusur oranında
indirimde bulunur.92 Bu bağlamda kusur sorumluluğunda zarar verenin
kusurun ağırlığı ve hafifliği sebep sorumluluğunda sorumlunun kusuru
dikkate alınır.93 Üçüncü kişinin kusuru zarar verenin sorumluluğunda
herhangi bir indirim yapılmasına yol açmaz.94 Hatır taşıması, zarar görenin bedensel yatkınlığı zarar verenle zarar gören arasında kişisel ilişkiler
manevi tazminatta indirim nedenidir.95 Hatır taşıması, dostluk, akrabalık
ilişkisinden farklı bir hukuki niteliğe sahiptir. Dolayısıyla farklı oranlarda
indirim yapılır. Hatır taşımasında ahlaki bir ödevden söz edilemez.
c. Manevi tazminat ve faizinin tayin ve belirlenmesinde ölçü olan tarih
88 Yargıtay. İBKK. 22.6.1996 E 6/K. 7. Uygur, Turgut: s. 663. Yargıtay 9. HD. çoğu kararlarında ayrıca hakkaniyete uygun bir miktarı olay tarihi, maluliyet karşı kusur ve manevi
tazminatın amacı ve niteliği dikkate alınarak uygun bir miktara hükmedilmesi gerekliliğini vurgulamaktadır. Yargıtay. 9. HD. 31.10.1994, E. 11246/K. 15018, 24.3.1992, E.
17567/K. 3464 (Oz-Kartotex)
89 Oser/Schonenberger, s. 430
90 Oser/Schonenberger, s. 430
91 Hatemi, Hüseyin: Sözleşme Dışı Sorumluluk Hukuku, s. 110
92 Isten, c. I, s. 791
93 Eren, Genel, I, s. 791). (BGE 116 II 736 E. 4 G; BGE 93 II 95 E. 5; Rey, s. 109
94 BGE 117 II 60-61 E. 4a bb; BGE 112 II 143-144 E. 4a; Rey, s. 109
95 Eren, Genel, I, s. 791

Haksız fiillerde manevi tazminatın başlangıç tarihi olay tarihidir. Yargıç tazminatı takdir ederken olay tarihi ile hüküm tarihi arasındaki faizi
de dikkate alması gerekir. Böylece bir nevi hüküm tarihindeki değerlere
ulaşmaya çalışır. Kanaatimizce bizim gibi enflasyonun devamlılığı olan
ülkelerde hüküm tarihine göre tazminatın takdiri ve faizinde o tarihten
başlatılması daha sağlıklı bir sonuç verir. Aksi halde manevi tazminatın
bölünmezliği ilkesi ile tek bir dava açmak zorunda kalan zarar görene
hükmedilecek tazminat, adaletli sonuç doğurmayacaktır.
Manevi tazminat tek bir dava ile istenir. Kısmı dava acılamaz. Uygulamada ceza davasında atiye bırakılan tazminat miktarı hukuk mahkemesinde arttırılamaz.96
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BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMA ESASLARI1
Yavuz AKBULAK2
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 397’inci maddesine 6335
sayılı Kanun’un 18’inci maddesi ile eklenen dördüncü fıkraya göre, 6102
sayılı TTK m.398 kapsamında denetime tabi olacak şirketler, Bakanlar
Kurulunca belirlenecek olup, anılan esaslar 23.01.2013 tarihli ve 28537
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 19.12.2012 tarihli ve 2012/4213 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile belirlenmiş bulunmaktadır.
Bağımsız denetim esaslarının belirlendiği 2012/4213 sayılı BKK;
-

14.03.2014 tarihli ve 28941 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
10.02.2014 tarihli ve 2014/5973 sayılı BKK ve

-

01.02.2015 tarihli ve 29254 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunan 29.12.2014 tarihli ve 2014/7149 sayılı BKK3
ile değiştirilmiştir.
Buna göre, tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte;
a) aktif toplamı 50 milyon ve üstü TL,
b) yıllık net satış hasılatı 100 milyon ve üstü TL,

c) çalışan sayısı 200 ve üstü, ölçütlerinden en az 2’sini sağlayan
şirketler4
ile 2012/4213 sayılı BKK’ya ekli bulunan (I) sayılı liste kapsamında
yer alan şirketler, 6102 sayılı Kanun ile 26.09.2011 tarihli ve 660 sayılı
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) hükümleri
çerçevesinde bağımsız denetime tabidir.
1
2
3
4

Yazarın Notu: Bu yazıda yer alan görüşler yazarına ait olup çalıştığı kurumu bağlamaz,
yazarın çalıştığı kurum veya göreviyle ilişki kurulmak suretiyle kullanılamaz.
SPK Başuzmanı
2014/7149 sayılı BKK, 01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
(01.02.2015) yürürlüğe girmiştir.
Burada yer alan rakamlar 2014/7149 sayılı BKK ile belirlenmiş olup, 2012/4213 sayılı BKK’da sırasıyla 150 milyon TL, 200 milyon TL ve 500 çalışan; 2014/5973 sayılı
BKK’da ise sırasıyla 75 milyon TL, 150 milyon TL ve 250 çalışan (yani ölçütler düşürülerek, bağımsız denetime tabi şirket sayısı artırılmıştır) idi. Diğer taraftan, buradaki
“şirketler”den kasıt, 6102 sayılı TTK’da düzenlenen sermaye şirketleridir; yani anonim
şirketler, limited şirketler ile sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler; TTK
m.124.
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2012/4213 sayılı BKK’ya ekli (II) sayılı liste kapsamında yer alan
şirketler, tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte listede
belirtilen sınırlamalar dikkate alınarak, 6102 sayılı TTK ile 660 sayılı
KHK hükümleri çerçevesinde bağımsız denetime tabidir.
MezkurBKK’ya ekli (I) sayılı liste kapsamında yer alanlar hariç olmak
üzere, 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları
Hakkında Kanuna tabi kuruluşlar ile aşağıdaki (II) sayılı listenin 7’nci
sırası kapsamına giren kuruluşlar hariç olmak üzere sermayesinin en
az %50 ve daha fazlası Devlete, il özel idarelerine, kanunla kurulmuş
vakıflara ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan şirketler anılan
Kararın kapsamı dışında olup, bu madde haricinde kalan şirketler
bağımsız denetime tabi olacaktır.
Yukarıda yer alan, aktif toplamı, yıllık net satış hasılatı ve çalışan sayısı
(sırasıyla, 50 milyon TL, 100 milyon TL ve 200) ölçütlerinden en az 2’sini
sağlayarak bağımsız denetime tabi olan şirketlerin dışında, aşağıdaki
şirketler ve/veya kurumlar da 2012/4213 sayılı BKK uyarınca bağımsız
denetime tabi olacaklardır.
(I) Sayılı Liste
1) (6362 sayılı) Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca SPK’nın düzenleme
ve denetimine tabi şirketlerden; yatırım kuruluşları, kolektif yatırım
kuruluşları, portföy yönetim şirketleri, ipotek finansmanı kuruluşları,
varlık kiralama şirketleri, merkezi takas kuruluşları, merkezi saklama
kuruluşları, veri depolama kuruluşları, derecelendirme kuruluşları,
değerleme kuruluşları, sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya
teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören anonim şirketler, nitelikli
yatırımcılara satılmak üzere pay hariç sermaye piyasası aracı ihraç eden
anonim şirketler.
2) 19.10.2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun düzenleme ve denetimine
tabi şirketlerden; bankalar, derecelendirme kuruluşları, finansal holding
şirketleri, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman
şirketleri, varlık yönetim şirketleri, finansal holding şirketleri üzerinde
5411 sayılı Kanun’da tanımlandığı şekliyle nitelikli paya sahip olan
şirketler.
3) 03.06.2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile 28.03.2001
tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi
Kanunu kapsamında faaliyet göstermekte olan sigorta, reasürans ve
emeklilik şirketleri.
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4) Borsa İstanbul piyasalarında faaliyet göstermesine izin verilen
yetkili müesseseler, kıymetli madenler aracı kurumları, kıymetli maden
üretimi ve ya ticaretiyle iştigal eden anonim şirketler.
5) 10.02.2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk
Kanunu hükümleri uyarınca anonim şirket halinde kurulan tarım ürünleri
lisanslı depo şirketleri ile 11.08.1982 tarihli ve 2699 sayılı Umumi
Mağazalar Kanunu hükümleri uyarınca anonim şirket şeklinde kurulan
şirketler.
6) Ulusal karasal, uydu ve kablolu televizyon sahibi medya hizmet
sağlayıcı şirketler.
(II) Sayılı Liste
1) Sermayesinin en az %25’i kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşlarına, sendikalara, derneklere, vakıflara, kooperatiflere ve
bunların üst kuruluşlarına doğrudan veya dolaylı olarak ait olan
şirketlerden;
a) aktif toplamı 40 milyon ve üstü Türk Lirası (TL),
b) yıllık net satış hasılatı 50 milyon ve üstü TL,
c) çalışan sayısı 125 ve üstü
ölçütlerinden en az 2’sini sağlayanlar. (Bu ölçütlerden en az 2’sini
birlikte sağlamayan şirketler ise bağımsız denetime tabi olmayacaktır.)
2) Yurt çapında günlük olarak gazete yayımlayan şirketlerden;
a) aktif toplamı 50 milyon ve üstü TL,
b) yıllık net satış hasılatı 75 milyon ve üstü TL,
c) çalışan sayısı 175 ve üstü
ölçütlerinden en az 2’sini sağlayanlar. (Bu ölçütlerden en az 2’sini
birlikte sağlamayan şirketler ise bağımsız denetime tabi olmayacaktır.)
3) Kaynak tahsisi içermeyen yetkilendirme sahibi şirketler ile çağrı
merkezi şirketleri hariç olmak üzere, 15.01.2004 tarihli ve 5070 sayılı
Elektronik İmza Kanunu, 05.11.2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik
Haberleşme Kanunu ve 6102 sayılı TTK’nın 1525’inci maddesi kapsamında
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu denetimine tabi olan şirketlerden;
a) aktif toplamı 50 milyon ve üstü TL,
b) yıllık net satış hasılatı 100 milyon ve üstü TL,
c) çalışan sayısı 200 ve üstü
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ölçütlerinden en az 2’sini sağlayanlar5.(Bu ölçütlerden en az 2’sini
birlikte sağlamayan şirketler ise bağımsız denetime tabi olmayacaktır.)
4) 20.02.2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu,
18.04.2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu, 04.12.2003
tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 02.03.2005 tarihli ve 5307
sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik
Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca Enerji
Piyasası Düzenleme Kurumu düzenlemelerine tabi olarak faaliyet gösteren
lisans, sertifika veya yetki belgesi sahibi şirketlerden (4046 sayılı Kanun
hükümlerine tabi kamu iktisadi teşebbüsleri hariç);
a) aktif toplamı 50 milyon ve üstü TL,
b) yıllık net satış hasılatı 100 milyon ve üstü TL,
c) çalışan sayısı 200 ve üstü
ölçütlerinden 2’sini sağlayanlar6.(Uygulamada bu ölçütlerden en
az 2’sini birlikte sağlamayan şirketler de bağımsız denetime tabi
tutulmaktadır.)
5) Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer
piyasalarda işlem görmeyen, ancak Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında
halka açık sayılan şirketlerden;
a) aktif toplamı 15 milyon ve üstü TL,
b) yıllık net satış hasılatı 20 milyon ve üstü TL,
c) çalışan sayısı 50 ve üstü
ölçütlerinden en az 2’sini sağlayanlar.(Bu ölçütlerden en az 2’sini
birlikte sağlamayan şirketler ise bağımsız denetime tabi olmayacaktır.)
6) Gayri faal olan veya faaliyetleri geçici olarak durdurulan veya iptal
edilmiş olan (gerekli ana sözleşme değişiklikleri ve benzeri prosedür
işlemleri henüz gerçekleştirilmemiş olanlar dahil) iştirak ve şirketler
hariç olmak üzere, Tasarruf Mevduatı ve Sigorta Fonunun iştirakleri ile
mülga 4389 sayılı Bankalar Kanunu ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu
kapsamında Fon tarafından denetimi ve yönetimi devralınan şirketlerden;
a) aktif toplamı 50 milyon ve üstü TL,
b) yıllık net satış hasılatı 100 milyon ve üstü TL,
c) çalışan sayısı 200 ve üstü
5
6

Burada yer alan rakamlar 2012/4213 sayılı BKK’da sırasıyla 75 milyon TL, 100 milyon
TL ve 250 çalışan idi.
Burada yer alan rakamlar 2012/4213 sayılı BKK’da sırasıyla 75 milyon TL, 100 milyon
TL ve 250 çalışan idi.
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ölçütlerinden en az 2’sini sağlayanlar7. (Bu ölçütlerden en az 2’sini
birlikte sağlamayan şirketler ise bağımsız denetime tabi olmayacaktır.)
7) 08.06.1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında faaliyet gösteren
kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile sermayesinin en az
%50’si belediyelere ait olan şirketlerden;
a) aktif toplamı 40 milyon ve üstü TL,
b) yıllık net satış hasılatı 50 milyon ve üstü TL,
c) çalışan sayısı 125 ve üstü
ölçütlerinden en az 2’sini sağlayanlar. (Bu ölçütlerden en az 2’sini
birlikte sağlamayan şirketler ise bağımsız denetime tabi olmayacaktır.)
Sonuç olarak, 2014/7149 sayılı BKK ile şirketlerin/işletmelerin
bağımsız denetime tabi olma ölçütleri düşürülerek bağımsız denetimin
kapsamı genişletilmiş, dolayısıyla bağımsız denetime tabi olacak şirket
sayısı artmış bulunmaktadır. Kesin olmamakla birlikte, ileriki yıllarda da
bağımsız denetime tabi şirketlerin kapsamının genişletileceği söylenebilir.
Diğer taraftan, 11.04.2013 tarihli ve 28615 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan 28.03.2013 tarihli ve 6455 sayılı Kanun’un 80’inci maddesi
ile 6102 sayılı TTK’nın 397’nci maddesine eklenen beşinci ve altıncı
fıkralar gereğince, “Dördüncü fıkra kapsamı dışında kalan anonim
şirketler ile 4572 sayılı Kanun kapsamındaki kooperatifler ve
bunların bağımsız denetime tabi olmayan üst kuruluşları bu fıkra
hükümlerine göre denetlenir. Denetime ilişkin usul ve esaslar ile bu
fıkra uyarınca denetim yapacak denetçilerin niteliklerine, uyacakları
etik ilkelere, görev ve yetkilerine, seçilmelerine, görevden alınmalarına
veya ayrılmalarına; denetimin ve denetim raporlarının içeriğine
ve raporun genel kurula sunulmasına ilişkin hususlar Gümrük ve
Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca çıkarılacak
yönetmelikle düzenlenir. TTK’nın denetçinin sorumluluğuna ilişkin
hükümleri, bu fıkra uyarınca denetim yapacak denetçilere de kıyasen
uygulanır. Beşinci fıkra kapsamında denetime tabi olduğu halde söz
konusu denetimi yaptırmayanların finansal tabloları ve yönetim kurulu
yıllık faaliyet raporu düzenlenmemiş hükmündedir.” Böylece, ilgili
çevrelerin bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin azlığına dair görüşleri
7

Burada yer alan rakamlar 2012/4213 sayılı BKK’da sırasıyla 150 milyon TL, 200 milyon TL ve 500 çalışan; 2014/5973 sayılı BKK’da ise sırasıyla 75 milyon TL, 150 milyon
TL ve 250 çalışan (yani 2014 yılında ölçütler düşürülerek, bağımsız denetime tabi şirket
sayısı artırılmıştır) idi.
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de karşılık bulmuş durumdadır. Ancak, işbu yazımız tarihi itibariyle
maddede geçen Yönetmelik henüz çıkarılamamıştır. Bundan dolayı,
madde kapsamındaki şirketlerin 2013 yılı hesapları bağımsız denetime
tabi tutulamamıştır. 2014 yılı hesaplarının da bağımsız denetime tabi
tutulamaması söz konusu olacaktır.

Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Yükümlülüğüne Dair Düzenlemeler
Şirket Türü

Finansal Raporlama

Bağımsız Denetim
Yıllık

6 Aylık
SPK’nın Seri:X,
No:22 Tebliği
m.5 (sınırlı
denetim vardır)

1

BİST Şirketleri

SPK’nın II-14.1 sayılı
Tebliği, m.5 (TMS/TFRS)

SPK’nın Seri:X,
No:22 Tebliği
m.5; TTK m.397;
2012/4213 sayılı
BKK

2

BİST Gelişen
İşletmeler Piyasası
(GİP) Şirketleri

SPK’nın II-14.1 sayılı
Tebliği, m.5 (TMS/TFRS)

SPK’nın Seri:X,
No:22 Tebliği
m.5; TTK m.397;
2012/4213 sayılı
BKK

Sınırlı denetim
yoktur.

3

BİST Serbest İşlem
Platformu (SİP)
Şirketleri

SPK’nın II-14.1 sayılı
Tebliği, m.5 (TMS/TFRS)

SPK’nın Seri:X,
No:22 Tebliği
m.5; TTK m.397;
2012/4213 sayılı
BKK

Sınırlı denetim
yoktur.

Payları BİST’te
İşlem Görmeyen
Halka Açık Anonim
Şirketler

SPK’nın II-14.1 sayılı
Tebliği, geçici madde 2
(2012/4213 sayılı BKK’ya
ekli liste II/5 sırasındaki
sınırların altında kalanlar, 2
yıl içinde paylarının borsada
işlem görmesi için başvuru
yapana kadar geçen sürede
II-14.1 sayılı Tebliğ’e değil,
Seri:XI, No:1 Tebliği’ne tabi
olurlar.)

TTK m.397;
2012/4213 sayılı
BBK liste II/5,
en az 2 ölçütün
sağlanması
gerekir.

Yoktur.

SPK’nın II-14.1 sayılı
Tebliği, m.5 (TMS/TFRS)

SPK’nın Seri:X,
No:22 Tebliği
m.5; TTK m.397;
2012/4213 sayılı
BKK

SPK’nın Seri:X,
No:22 Tebliği
m.5 (sınırlı
denetim vardır)
SPK’nın Seri:X,
No:22 Tebliği
m.5 (sınırlı
denetim vardır)
SPK’nın Seri:X,
No:22 Tebliği
m.5 (sınırlı
denetim vardır)

4

5

Yatırım Kuruluşları

6

Yatırım Fonları
Dışındaki Kollektif
Yatırım Kuruluşları

SPK’nın II-14.1 sayılı
Tebliği, m.5 (TMS/TFRS)

SPK’nın Seri:X,
No:22 Tebliği
m.5; TTK m.397;
2012/4213 sayılı
BKK

7

İpotek Finansmanı
Kuruluşları

SPK’nın II-14.1 sayılı
Tebliği, m.5 (TMS/TFRS)

SPK’nın Seri:X,
No:22 Tebliği
m.5; TTK m.397;
2012/4213 sayılı
BKK
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Tabloda geçen SPK’nın;
- II-14.1 Tebliği: 13.06.2013 tarihli ve 28676 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanmıştır.
- Seri:X, No:22 Tebliği: 12.06.2006 tarihli ve 26196 mükerrer sayılı
Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
- Seri:XI, No:1 Tebliği: 29.01.1989 tarihli ve 20064 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanmıştır.

KARAR İNCELEMESİ (ALKOLLÜ OLARAK ARAÇ
KULLANMA KARARI BAĞLAMINDA...)
İlhan KARAGÖZ1
Hukuk uygulamasında, pratikte hem hakim-savcı olarak bizler, hem
de avukat arkadaşlarımız çok eskiden beri, aynı mahkemeden verilmiş,
aynı konuyla ilgili iki aynı kararın, temyiz aşamasında Yargıtay’ca bir
tanesinin onaylandığı bir tanesinin de bozulduğunu görmüşüzdür.
Buna neden olan etken de bizce, klasik olarak uygulana gelmiş hukuk
pratiğinin, dosyanın içeriğinde bulunan tüm veriler, doneler tek tek
değerlendirilmeden uygulanmaya devam edilmesi, sıradanlaşması ve
bu doğrultuda dosya içeriği dört dörtlük irdelenmeden karar verilmesi
olmakla birlikte, aynı dairede birden fazla heyet oluşturulması da aynı
şekilde etkendir. Buna sebep olanın, “Yargıtay’ın iş yoğunluğu” şeklinde
bir gerekçenin dillendirilmesini ise hukuk adına hiç kabul etmemiz
mümkün değildir.
Adalet eski müsteşarı ve Yargıtay Üçüncü Ceza Dairesinde tetkik
hakimi olduğumuz dönemde, dairemizde başkanlık da yapmış olan,
değerli büyüğümüz Yusuf Kenan Doğan, “Teraküm bizim sorunumuz
değil” derdi. (Buradan sevgi ve saygılarımı sunarım.)
Bu düşünceyle yola çıkarak, toplamanın kısaltılmışı olan çarpma
işlemi, işlem aşamalarını kısaltıp işlemi hızlandırıyor olsa da “yargılama”
sırasında bu şekilde bir hızlandırma taraflar ve tabii ki hukuk
uygulamamız açısından son derece olumsuz sonuçlar doğurmaya açık bir
durum oluşturacaktır. Ancak, bu durum yargının yapısal sorunlarının
giderilerek, hızlı bir yargılama yapılmasını engellememelidir. O ayrı bir
konudur.
Bu yanlış uygulama ve aksaklığa neden olan durum ile ilgili olarak,
daha sonra ölmez yaşarsak ve nasip olursa başka bir makalede değinmeyi
düşündüğümüzden bu hususu şimdilik sadece değinmekle geçiyoruz.
Hukukta tabii ki, belirttiğimiz üzere iki kere iki her zaman dört etmez.
Çünkü faktörler değişiktir. Eylem itibariyle hukuk ve ceza yargılaması ve
mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde varılacak sonuçlar da bu doğrultuda
her zaman aynı olmayacaktır ve olmamalıdır da. O zaman yargılama
faaliyeti otomatikleşir ve yargılama yapmanın gereği kalmaz.
Bu bağlamda, yapılan yargılamaların belirtmiş olduğumuz şekilde
sonuçlanabilmesi için de mahkemeler her dosyaya özenle vakit ayırıp
1

Hakim, İstanbul Adliyesi
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eğilerek, dosya içeriğini dava konusu ile birlikte ve yasal mevzuat
çerçevesinde önemle ve dikkatle inceleyip değerlendirmeli ve ardından
değerli meslektaşımız sayın Hilmi Şeker in büyük emekle hazırlayarak
Türk Hukukuna kazndırmış olduğu, “Esbab-ı Mucibe’den - RETORİĞE
HUKUKTA GEREKÇE” isimli eserinin konusunu oluşturan gerekçeyi de
tam anlamıyla yazmak suretiyle sonuç bir karara varmalıdır. Ancak böyle
olursa verilecek kararda, karara güven duyulacağı gibi kararın sonuçları
da etkili olması açısından herkesi tatmin edecek ve sevgili arkadaşımın
dediği gibi “115... Gerekçelendirilmiş bir karar, mahkemenin uyuşmazlığı,
uyuşmazlığın dayanağı nedenlere (vakıalara); bu konudaki hukuki bilgiye
ve hukuki nedenlere vakıf olduğunu gösterir, sağlam bilgiye ve gerekçeye
dayalı hükmü herhangi bir kişi veya kurumun etkilemesi olanaksızdır.
Hükümden olumsuz etkilenenlerin bile aleyhlerine olan bu sonuca
duydukları saygı hukukun sağladığı sükunetle toplumsal barışa katkı
sunar...” (Vay be !... Sayın devrem ne güzel yazmışsın seni tekrar tebrik
ediyorum. İ.K)
Bu kısa girişten sonra, uygulama pratiğinde yeri çok eski olmayan
5237 sayılı TCK nın 179. maddesinde yerini bulan, alkolün etkisiyle trafik
güvenliğinin tehlikeye sokulması suçu bağlamında, iki kere ikinin dört
edip etmeyeceği sorusuyla özetlediğimiz, ne olacak sorusunu anlatalım:
Bununla ilgili olarak, geçtiğimiz günlerde görevli olduğumuz İstanbul
18. Asliye Ceza Mahkemesinde bir karar verdik ve gerekçesini yazdık.
Tabii ki bu karar şu an itibariyle kesinleşmiş değildir. Ancak buna rağmen
uygulamada bu konuyla ilgili olabilecek herkesin dikkatini çekmesi ve
hem yasanın düzenlediği suçun açığa çıkması, hem de uygulamada nasıl
karar verilmesi noktasında fikirlerin de ortaya çıkması düşüncesiyle,
tabii ki öncelikle İstanbul Barosu Derginin yayın kurulundaki tüm
arkadaşlarımızın engin hoşgörüsüne sığınarak, sonra da İstanbul
Adliyesinde yayın hayatına başlayan Adalet İstanbul Dergisine katkıları
bulunan herkes adına, sevgili dostum İstanbul Cumhuriyet Başsavcı
Vekili Fehmi Tosun Beyefendiden özür dileyerek burada yazmaya karar
verdiğimizi de söylemek istiyorum. İstanbul adliyesinde yeni yayın
hayatına başlayan dergimizin aralık sayısı dizgiye verilmiş olması ve
benim biraz gecikmiş olmam sebebiyle, orada yayınlamayı istemekle
birlikte, belirttiğimiz gerekçelerle burada yayınlamak nasipmiş.
Verdiğimiz karar, alkollü olarak araç kullanan bir şahsın, trafik
polisleri tarafından yapılan uygulamalar sırasında durdurulmasında,
1,00 promil üzerinde alkollü olduğunun tespit edilmesi sebebiyle, sanık
hakkında öncelikle güvenlik görevlileri, yani idare tarafından sanığın
alkollü araç kullanıyor olması dolayısıyla varsa ehliyetinin geri alınması
ve ayrıca aynı zamanda idari para cezası yaptırımının uygulanması ki,
bu 2918 sayılı karayolları trafik kanunun 48. maddesi gereği olan bir
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uygulamadır. İşte bu idari yaptırım uygulamasından sonra, aynı yasanın
48. maddesinin altıncı fıkrasında yer alan, “ Yapılan tespit sonucunda,
1.00 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen sürücüler hakkında
ayrıca Türk Ceza Kanunu’nun 179. maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri
uygulanır.” düzenlemesi sebebiyle, sanık hakkında 5237 sayılı TCK
nın 179 maddesi 3. fıkrası uyarınca uygulama yapılması gerektiğinden
bahisle, düzenlenen iddianame doğrultusunda açılan kamu davası söz
konusu olmuştur.
Kararda, gerekçede çok açık ve detaylı olarak anlattığımız üzere,
söz konusu TCK nun 179/2 ve 3 madde ve fıkraları ile 2918 sayılı
KTK nın 48. maddesi kapsamında 1,00 promil alkollü olunduğunun
tespit edilmesi sebebiyle, yalnız bu nedenle, TCK nın 179/3 maddesinin
uygulanamayacağına, dolayısıyla sanığın beraatine karar verilmiştir.
Zannediyorum karar gerekçesi dikkatle okunduğunda, olay çok
açık olarak herkesin zihninde canlanacak ve bu doğrultuda da fikir ve
görüşlerin tabii ki tarafımıza da iletilmesini memnuniyetle karşılayacağız.
Baro’nun vesile olacağı geri dönüşler için de şimdiden teşekkürlerimi
sunarım.
En başta bahsettiğimiz gibi, hukukta iki kere iki dört etmez. Çünkü
her bir karar bir yorumdur. Mahkemelerce verilecek kararlar, Yargıtay
dairesi tarafından uygun bulunmayarak farklı bir yorumla bozulabileceği
gibi, mahkemelerce bu bozma kararlarına direnilme söz konusudur ve
bunun üzerine, dosya Yargıtay’a yeniden gittiği taktirde, genel kurulca da
bu kararlar yorumlanacak ve bir karar verilecektir.
Genel kurulca verilecek bu karar o mahkemeyi bağlayacak olmakla
birlikte, tabii ki, başka dosyalarda bu genel kurul kararı mahkemeleri
bağlamayacaktır. Bu, yasa gereğidir. Yani, mahkemeler aynı konuda
başka bir dosyada yine aynı kararı verebilme konumundadır. Ta ki,
o karar da genel kurulda sonuç bir karara bağlanana kadar. Tabii ki,
yerel mahkemelerde görevli hakimin o konudaki görüşü değişip, yorum
noktasında daire ve genel kurul ile aynı düşünceye katılırsa artık mahkeme
de o yönde kararlar vermeye başlayacaktır.
Yargılama faaliyeti, tüm dünya için, özünde insan ve insan hakkı
ile ilgili olması, insana dair ve toplum hayatına dair olması sebebi ile
çok önemli bir faaliyettir. Bu açıdan bunu bir iş olarak da görmüyor ve
kimsenin de böyle görmemesi gerektiğini düşünüyoruz.
Genel anlamda ifade ediliyor olsa da, bir Alman Atalar Sözü’nde
ifadesini bulan,
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“Bir Ülke Yalnız Adaletle Ebedileşir, Adaletsizlikle Yıkılır.” sözü ne
güzeldir.
Yapılanın önemini bu denli güzel bir söz ile ifade ettikten sonra, aşağıda
verilmiş olan kararın gerekçesinde, uygulama açısından getirilen ciddi ve
önemli eleştirilerin sert bulunmaması gerektiği kanaatindeyiz. Çünkü,
kimse kusura bakmasın “evcilik oynamıyoruz”.
Her ne kadar, birçok yönden eleştirilmeye açık olsa da, eleştirilmekle
birlikte değiştirilmeye devam ediliyor ve tümden değiştirilerek yeni baştan
Yeni Bir Türkiye için tümüyle yeni bir anayasa yapılması düşüncesi tüm
toplum kesimlerinde dile getiriliyor olsa da, 1982 Anayasamızda, Türkiye
Cumhuriyetinin niteliklerinin yazıldığı ikinci maddesinde yer aldığı üzere,
Devletimiz bir hukuk Devletidir. Dolayısıyla hukukun iyi güzel sonuçlar
vermesinin göstergelerinden birisi de uygulamasının iyi ve güzel olmasıdır.
Tabii ki, bunun yanında daha güzel, daha yalın, daha açık ve
anlaşılabilir yazılmış yasa metinleri de bunun en büyük göstergelerinden
biri olacaktır.
Bu vesileyle, hakim-savcı ve avukat olmak üzere tüm meslektaşlarımıza
selam ve saygılarımızı sunuyoruz.
Yukarıda değindik, yargılama faaliyeti çok önemli bir faaliyettir diye,
Bu nedenle Anayasamızda da buna paralel olarak “Yargı” bir erk
olarak kabul edilmiş ve müthiş bir koruyucu zırha büründürülmüştür.
Anayasanın 138. Maddesi bu açıdan sayın Sami Selçuk ‘un da dediği gibi,
“Yasama yürütme ve yargı erkleri içinde, yargı ön almadıkça hukukun
üstünlüğünü sağlayamayız” sözüne de bir delil mahiyetindedir. (Sayın
Selçuk, bu cümleyi tam hatırlamıyorum, ancak Şanlıurfa Hilvan ilçesinde
görev yaptığımız sıralarda 2000-2001 yıllarında Şanlıurfa’da yaptığı
bir konuşmasında söylemişti ve çok güzel bir ifade olarak aklımın bir
köşesinde kalmıştı.)
Anayasanın 138. Maddesi işte bu düzenlemesi ile yargıyı bir anlamda
diğer yasama ve yürütme organlarının önüne konumlandırmış olup, bunun
herkes tarafından hassasiyetle gözetilmesi zorunlu bir konumlandırma
olduğunu görmekteyiz.
Bu hassasiyeti ise özellikle ve öncelikle hakimler ve savcılar, yani
yargılama sujeleri olarak bizler göstermek yükümlülüğündeyiz.
Niçin ?
Eğer bunu biz yapmazsak başkasından nasıl bekleyeceğiz ki ?
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Evet, biraz kaba ve avamca olacak ama şimdi geldik “zurna” meselesine
yani zurnanın zırt dediği yere. (Bu ifade için tekrar herkesten özür
diliyorum)
YARGI, KARARLARIYLA İSTEMESE DE ETKİLEME KONUMUNDA
•

Bu söyleyeceklerimizden kimse alınmamalı

•

Bu herkes için çok hassas ve önemli bir meseledir.

•

Hiç eğip bükmeye de gerek yok

•

Kararda kısmen bu konuya bir kaç kelime ile değindik.

Ancak şimdi söyleyeceklerimizin “mahkeme kararı” içinde yer almasını
şahsen doğru bulmadığımız için bu şekilde karar dışında yazmaktayız.
Ve ben bunu “ Özgür Yargı” ve “Bağımsız Yargı” adına yapmak
zorunluluğunda hissettiğim için yazdığımı da belirtmek istedim,
Yargı, yasa koyucuyu, yürütmeyi ve hükümeti veya siyasetçileri zor
duruma düşürmemelidir.
Tabii ki, yargı, karar verirken, kim ne der? Ne yapar? Nasıl karşılar?
Bu kararımla birilerini rahatsız eder miyim ? Bu anlamda siyasileri
de rahatsız eder miyim ? şeklinde soru işaretleri içerisinde kalmaz,
kalmamalıdır da. Ama karar verirken, verdiği kararı iyi ölçüp biçmelidir.
Bizim söylemek istediğimiz farklı bir şey.
Verdiğimiz karar bu açıdan çok anlamlı ve yerini bulan bir mahiyet
taşımaktadır.
ŞU DA NETTİR: Yargıç kişisel değer yargılarına dayanamaz, çünkü
öyle olduğu taktirde özgür ve bağımsız olamaz.
Kararımızda bu konuda alıntılar yaptığımız sayın Selçuk’un bir genel
kurul kararındaki karşı oy gerekçesinde belirttiği cümleleri yazarken
noktalı (...) bir yer bıraktık.
Merak edenler için bu hususu, konu ile ilgili bir yazı kaleme aldığımızdan
burada yazıyorum:
“Sonuçların iyi/kötü olması ahlakı ve yasa koyucunun siyasal
tercihlerini ilgilendirir hukukun üstünlüğünü yargıyla sağlamanın yolu,
yanılgılı temellere dayanan yasayı düzeltmek, eksik yasanın boşluğunu
doldurmak değildir. “
Herkes biliyor ki, “alkol kullanımı” halen iktidarda olan hükümet
ve dolayısıyla siyasi olarak onu temsil eden Adalet ve Kalkınma Partisi
açısından bir çok spekülasyonlara neden olmuş bir konudur. Meclis
görüşmelerinde ve toplumun bir çok katmanlarında, medyada tartışmalara
yer açmış, bir çok ithamlarda bulunulmasına neden olmuştur.
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NEDİR O ?
Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) alkolü yasaklamak ve tamamen
kaldırmak istiyor tartışmaları,
Bunu alkol ile ilgili yasal düzenlemeler ve onunla beraber yeni bir
düzenlemeye konu olan 2918 sayıl karayolları trafik kanununun 48.
Madde tartışmalarında çok açık görmekteyiz.
Kararda belirttiğimiz gibi, hakimler ve savcılar, kişisel olarak
bir kısmımız alkol kullanmıyor olabilir, ya da alkollü olarak araç
kullanılmamalıdır diyebiliriz. Ama bu sadece içsel ve sözlü olarak
konuşmalarımız için geçerlidir, kararlarımızda bu argümanı kullanamayız.
Aksi taktirde yukarıda belirtmeye çalıştığımız gibi özgür ve bağımsız bir
yargının süjesi olamayız. Özgür ve bağımsız yargının böyle bir yanı da
vardır.
Bu söylediklerimizi kimse de yürütmeye, hükümete, Ak Parti
‘ye, (o kelimeyi güzel bulmadığımdan kullanmak istemediğim için
kullanmıyorum) şirin gözükmek istiyor olarak da algılamasın. Çünkü
bir kararlarımızda sadece ve sadece hukukla bağlı olarak karar vermek
zorundayız.
Bunun altını kalınca çizmek ve dikkat çekmek için bu konuya çok
açık olarak temas etmek istedik. Yargının süjeleri olarak bizim siyasi,
toplumsal, kültürel ve her türlü görüş ve fikirlerimiz yalnızca bizi bağlar
ve başkalarının bu tür görüş ve düşünceleri ise bizi hiç bağlamaz ve
etkilemez ve etkilememeli de.
Bu yönü ile toparlamak üzere kararımıza dönersek; çıkan yasal
düzenlemede (tabii ki bu yasa/yasalar, yasa koyucu olarak, yasama
organınca çıkartılan, yasalardır. Ancak hali hazırda Ak Parti mecliste
çoğunluk oluşturan ve hükümeti tek başına kurmuş olması, aynı zamanda
millet vekili sayısı olarak yasa çıkarmaya yeter sayıda millet vekiline sahip
olması sebebiyle böyle diyoruz) yasa koyucu isteseydi herhalde tamamen
alkollü araç kullanımını doğrudan suç sayan bir düzenleme de yapabilirdi
ve yapabilir de. Ancak, buna siyasi irade olarak yalnız yasa koyucu karar
vermek durumundadır. Çıkartılan yasanın Anayasaya uygunluk denetimi
tabii ki konumuz dışıdır.
Anayasa mahkemesi önceki dönemde, Cumhuriyet Savcılarının
Asliye Ceza Mahkemelerinde hazır bulunmalarını geçici olarak kaldıran
düzenlemenin Anayasaya aykırılığı iddiası ile yapılan başvuruyu
reddetmişti.
Red kararında da şunları söylemişti:
“Yasa koyucunun (Meclisin) Anayasanın temek ilkelerine ve Ceza
Hukukunun ana kurallarına bağlı kalmak koşulu ile, soruşturma
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ve yargılamaya ilişkin olarak, hangi yöntemlerin uygulanacağının
belirlenmesinde, taktir yetkisi bulunmaktadır. Yasama belgelerinden, bu
yasanın yargının hızlandırılması amacı ile yapıldığı anlaşılmaktadır. “
Bu husus Anayasa Mahkemesinin önüne , Asliye Ceza Mahkemesi
hakimlerinin Anayasaya aykırılık müracaatı ile gelmiş ve bu itiraz üzerine
yapılan tespit ile dile getirilmiştir. Biz de bu düzenlemenin bu şekilde
Anayasaya uygun olduğu düşüncesindeyiz.
Yine tabii ki, yargı süjeleri olarak bizler, bu anlamda örnekte verdiğimiz
gibi, yasaların Anayasaya aykırılığını belirterek yani yasaları bir anlamda
eleştirerek Anayasaya aykırılığını ileri sürebilecek isek de,
Karar verirken, bu hususu doğrudan belirterek karar veremeyiz.
Anayasa mahkemesince iptal edilmedikçe yasa yürürlülükte olacağından,
bekletici mesele yaptıktan sonra belli bir süre beklenip (Bu süreyi merak
edenler Anayasaya baksın :) ), yasa iptal edilmediği taktirde yasaya uygun
bir karar verilmek zorundadır.
Aksi taktirde bir kez daha tekrar da olsa, özgür ve bağımsız bir yargı
süjesi olarak davranılmış olunmayacaktır demek istiyoruz.
Yani bağımsızlık, bu açıdan etik ilkeler ve Anayasamızın 138.
Maddesinde vurgulandığı gibi zaten yasama ve yürütmeden etkilenmeme
açısından çok açık olarak ayrık bir konuma sahiptir, ama bununla
birlikte, biraz önce belirtmiş olduğumuz açıdan da yargı süjeleri özgür ve
bağımsız olmalıdırlar.
YARGI KENDİNE DİKKAT ETMEK ZORUNDADIR.
Yargı “kendinden menkul” dediğimiz kararlardan vazgeçmeli ve
tamamen usül ve yasaya uygun kararlar vermelidir. Her zaman ve daima...
Bu verdiğimiz karar ile ilgili olarak, verilen tüm kararlara baktığımızda;
yasa koyucunun önemle yasal unsurlarıyla belirleyerek suç olarak
doğrudan öngörmediği bir hususun, yargı tarafından sanki aynen varmış
gibi kabul ile doğrudan suç kabul edilmesi usul ve yasaya aykırı olup,
bu şekildeki kararı ile yargı süjelerinin (hakim ve savcıların), yasa
koyucunun yerine geçerek, suçta ve cezada kanunilik ilkesini de çiğniyor
görünümündeki kararlar verilmemelidir.
Biz tabii ki burada, kasti bir karar vermeden bahsetmiyoruz. Maalesef
uygulama itibariyle düz mantıkla hareket ederek, belki de benim ön
gördüğüm sebep olan, “Ya, biz bu şekilde karar verelim ve bu karar o
kişinin üzerinde Demokles in kılıcı gibi dursun.. Nasılsa sanıklar suçunu
(!) kabul ediyor ve itiraz etmiyorlar, alkollü olarak araç kullanmasınlar”
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önermesi ve düşüncesinden hareketle karar verildiğini düşünmekteyiz,
bu şekilde verilen bir karar da, makul gerekçe gösterilmemesi, savunma
hakkının sınırlandırılması ve sıfır gerekçe gibi parametreleri tetikler.
Sonuç olarak böyle verilen bir karardaki gerekçenin “sıfır gerekçe” li bir
karar olduğunu da vurgulamak zorundayız. Çünkü “sahici çözüm, haklı,
makul, doğru, tutarlı, yeterli ve hukuki gerekçeler ile mümkün olur.”
(Hilmi Şeker ags s.39, paragraf no 112)
Tabii ki, belki böyle bir karar verilmeye devam olunmasına sebep
olanın da Yargıtay’ın Türk Hukuk sistemi üzerine düşen gölgesi de etkili
olmakta olduğunu göz ardı etmemek gerekmektedir. Çünkü maalesef
şimdiye kadar ki benim yaklaşık yirmi yılılk gözlemime göre, uygulamada,
yargı skalasında, etik ilkelere de aykırı olan Yargıtayın not verme
uygulaması, yerel mahkemelerdeki hakim ve savcıların belki de bağımsız
karar vermesinde etkili olmuştur.( Bangolar etik ilkeleri çerçevesinde
bağımsızlık ilkesi içerisinde yer alan “1.4 Hâkim, yargısal görevlerini
yerine getirirken, tek başına karar vermek zorunda olduğu hususlarda
diğer yargıçlardan da bağımsızdır.” şeklindeki ilke, bizce çok olumlu ve
düzgün bir ilkedir. Şimdiye kadarki hukuk uygulamamızda maalesef bu
ilkeyi zedeleyen bir uygulama olduğunu düşünmekteyiz )
Bunun nerden biliyorsun diye sorulmayacaktır herhalde !
Çünkü herkes de biliyor ki, hem avukat arkadaşlar ve hem hakim
ve savcı arkadaşlar bir konuda karar verme aşamasında, Yargıtay’ın
bir karar vermiş olup olmadığını, sanki olmazsa olmaz bir şart olarak
aradığını görüyoruz, zaman zaman da olsa...
Bu konudaki eleştirimiz, hukukta ve yargıda birliği temin açısından
Yargıtay’ın üzerinde bulunan sorumluluk yükümünden farklı bir şeydir.
Elbette Yargıtay hukukta ve yargıda birlik açısından yeri geldikçe, kararlar
verecek ve tabii ki usul çerçevesinde bu verilen kararlar belirli ölçülerde
uygulama açısından da etkili olacaktır. Bu yine farklı bir şeydir.
Bu gölge 2010 yılındaki bir kısım düzenlemek kapsamında Yargıtay’ca
bu şekilde verilen kararlar üzerinde not vermek suretiyle dolaylı bu
baskıyı kaldırmış olsa da, görmekteyiz ki, hala benzer bir yaklaşımla
kürsü, yargıtayca verilmiş bir kararı aramak gibi bir tavır sergiliyor. Yine
bazı bazı da olsa, diyelim...
BİTTİ.
Özür dilerim bu yazı karardan sonra bazı çağrışımlar ve akla gelenler
üzerine yazıldı ve iki sayfa kadardı. Ancak düzeltmeleri yaparken bu
kadar uzadı ama umarım okurken kimse sıkılmayacaktır.
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Bitirdikten sonra, uzatmadan teşekkürlerimle birlikte şu alıntıyı verip
detayını sonraki yazıya saklayarak yalnızca bağlayacağım:
“Ünlü Fransız romancı Stendhal ‘e Fransızcayı böyle güzel kullanabilmeyi
neye borçlu olduğunu sormuşlar, “Boş zamanlarımda Fransız Medeni
Kanunu ‘nu okurum” demiş. Dili güzel kullanmaya yalnız romanlarda değil;
her tür anlatımda özen göstermek gerekir. Dile gösterilecek özen, özellikle
kanun hazırlanırken en üst düzeyde olmalıdır. Aksi taktirde yanlış/eksik/
farklı anlamalar ve bunlara bağlı olarak pek çok sorun ortaya çıkabilir...”
Terazi Aylık Hukuk Dergisi cilt 8 sayı 84 ağustos 2013 sayısı. Sayfa 106
da yer alan yazı “Kanunlarımızda Dil ve Anlatım Özellikleri - IV “ başlığını
taşıyan bir yazı olup, bu yazılar için Ankara barosu avukatlarından sayın
Mustafa Gürsoy ‘a teşekkür ediyorum.
Ben tabii ki böyle edebiyata hakim birisi değilim ne yazık ki. Ancak
meraklı birisiyim olmak istiyorum diyerek, kararımıza konu yasanın,
yazım dili ve anlatımının da belki böyle bir boşluğa ve eğilime yol açtığını
çıtlatıyorum.
YAZININ KONUSU İLE İLGİLİ KARAR/
T.C. İSTANBUL
18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
DOSYA NO : 2014/... Esas BERAAT
KARAR NO : 2014/...
[C.SAVCILIĞI ESAS NO]

: 2014/...

GEREKÇELİ KARAR
TÜRK MİLLETİ ADINA
HAKİM: İLHAN KARAGÖZ 34288
DAVACI: K.H.
SANIK: ...
SUÇ : Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç
Kullanma
SUÇ TARİHİ / SAATİ: 09/08/2014
SUÇ YERİ: İSTANBUL
KARAR TARİHİ: 25/09/2014
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Müsnet suçtan yukarıda açık hüviyeti yazılı sanık hakkındaki hazırlık
evrakı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 20/08/2014 tarihli iddianamesi
ile mahkememize tevdi edilmiş olmakla; esasa kayıt edilerek yapılan açık
duruşmalar sırasında;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ/
İDDİA/
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mahkememize verilen
20/08/2014 tarihli iddianame ile; Olay gecesi Ortaköy Mah. Muallim
Naci Cad. Üzerinde şüpheli ..... yönetimindeki ...... plakalı araç ile
seyir eden şüphelinin uygulama yapan trafik polislerince yapılan alkol
kontrolünde olay anında 1,23 promil alkollü olduğunun dosyada mevcut
alkol raporuyla tespit edildiği gibi şüphelide savunmasında alkollü araç
kullandığını ikrar ettiği,böylece şüphelinin alkolün etkisiyle güvenli bir
şekilde araç sevk edemiyecek durumda olmasına rağmen araç kullandığı
ve bu şekilde trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunu işlediğinden
bahisle cezalandırılması talebiyle mahkememize kamu davası açılmıştır.
İDDİA MAKAMI ESAS HAKKINDA MÜTALASINDA/
Sanık ........’ün olay tarihinde sevk ve idaresinde olan .....plakalı araç
ile seyir halinde iken trafik ekiplerince yapılan yol kontrolünde sanığın
alkollü olduğunun gözlemlenmesi üzerine yapılan alkol kontrolünde
1,23 promil alkollü olduğunun tespit edildiği, sanık hakkında alkollü
olarak araç kullanmaktan dolayı trafik kanunu uyarınca kişiye idari para
cezası verilip aynı zamanda ceza kanununun 179/3 maddesi uyarınca
cezalandırılması yönünde suç duyurusunda bulunulduğu,
Her ne kadar 2918 sayılı yasanın 48 maddesi yapılan tespit sonucunda
1.00 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen sürücüler hakkında
ayrıca TCK nun 179 maddesinin 3 fıkrası hükümleri uygulanır şeklinde
bir düzenleme ile TCK nın 179 maddesinin 2918 sayılı yasanın atıfta
bulunduğu TCK 179-3 maddesi alkol veya uyuşturuca madde etkisiyle
yada başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek
halde olmasına rağmen araç kullanan kişi yukardaki fıkra hükmüne
göre cezalandırılır şeklinde düzenlenmiştir olayımızda ise sanık 1.23
promil alkollü çıkmıştır bu şekildeki alkol oranının kişinin trafikteyken
emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek durumda olmasına
sebep olma konusunda dosyada bir rapor ve tespitin olmadığı bu haliyle
dosya kapsamına göre sanığa atılı trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu
unsurları nedeniyle oluşmadığından sanığın müsnet suçtan beraatine
karar verilmesi kamu adına talep ve mütala olunmuştur.
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DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE/
Soruşturma evresinde aldırılan 09/08/2014 tarihli 1,00 promil
üzerinde alkollü olduğu tespit edilen sürücü ile ilgili tutanakta sanığın
1.23 promil alkollü olduğunun bildirildiği anlaşılmıştır.
Her ne kadar sanık .......ün olay gecesi Ortaköy Mah. Muallim Naci
Cad. üzerinde, yönetimindeki ........ plakalı araç ile seyir halinde iken
uygulama yapan trafik polislerince yapılan alkol kontrolünde, olay anında
1,23 promil alkollü olduğunun dosyada mevcut alkol raporuyla tespit
edildiği gibi şüphelinin de alkollü araç kullandığını ikrar ettiği, böylece
şüphelinin alkolün etkisiyle güvenli bir şekilde araç sevk edemiyecek
durumda olmasına rağmen araç kullandığı ve bu suretle trafik güvenliğini
tehlikeye sokma suçunu işlediğinden bahisle cezalandırılması talebiyle
mahkememize kamu davası açılmış ise de;
Mahkememizce yapılan yargılama konusu olay ve yasal mevzuat ile
sanığın konumu açısından aşağıdaki hususların yazılması gerektiği
değerlendirilmiştir.
GEREKÇE:
Alkollü araç kullanmak yasalarımızda suç mudur ? Değil midir ?
Alkollü araç kullanmak hem suçtur hem suç değildir.
Alkollü araç kullanmak belirli şartların varlığı halinde suçtur,
Belirli şartların bulunmadığı taktirde ise suç değildir.
Kararımızın gerekçesine, bazılarının belirttiği gibi “Alkollü araç
kullanmak yasalarımızda suçtur.” şeklinde bir sonuç karara ulaşabilmek
için bu şekilde bir soru ile başladık.
Bu sorudan sonra öncelikle, kişisel görüşümüzü söyleyecek olursak:
Tabii ki, halkımız arasında söylenen “Meret şişede durduğu gibi
durmaz.” sözüyle anlatılmak istenildiği üzere, alkollü içki içmenin insanı
nerelere kadar götüreceğini ve bu nedenle alkollü içki içecek kişilerin
araç kullanmaması gerektiğini düşünmekteyiz. Zaten bu doğrultuda,
Karayolları Trafik Kanunu Yönetmeliğinde belirtilen miktarların üzerinde
alkollü araç kullanılmasının yasaklandığı ve yine 2918 s. K.T.K.’nun
48. Maddesinde de bu şekilde alkollü araç kullananların trafikten men
edilerek haklarında idari para cezası kesilerek aynı zamanda ehliyetlerine
geçici süre ile el konulacağı düzenlenmiştir.
Bu düşünceyle, alkollü olarak araç kullanmanın yasaklanması ve
ayrıca suç olarak belirlenmesi noktasında düşünceye de sahip olabiliriz.
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Bu düşüncenin genel kabul görüp görmemesi de aslında bir önem arz
etmemektedir.
Çünkü bu halde araç kullanmanın çok vahim sonuçlar doğurduğunu,
bu sebeple meydana gelen kazalarda çok açık olarak görebiliyor ve bir
çok ölümlü ve yaralamalı, maddi hasarlı kazalara tanık oluyoruz. Bırakın
araç kullanmayı ve kaza yapmayı, aynı içki masasında oturan iki kişinin
alkolün etkisiyle kendilerini kaybederek kavgaya tutuştuğunu , birbirlerini
yaraladıklarını ve hatta öldürdüklerini de biliyoruz.
Bu husus 2918 sayı karayolları trafik kanunun 48. Madde gerekçesinde
de “ Trafik kazalarının en büyük sebeplerinden biri alkollü araç
kullanımıdır.” şeklinde tespitle de dile getirilmiştir.
Ancak, bu sadece birey olarak kendi görüşümüz olabilir. Yargıç
olarak bizler, değerli büyüğümez yargıtay eski başkanlarından sayın
Sami Selçuk ‘un da dediği gibi “yorum yaparken kişisel değer yargılarına
dayanan bir kişi değil, bir kurumdur. Onun görevi, yasaları ayıklamak
değil, uygulamktır. Doğru yorumlamaktır. Sonuçların iyi/kötü olması
ahlak ve yasa koyucunun olması siyasal tercihlerini ilgilendirir. Hukukun
üstünlüğünü yargıyla sağlamanın yolu, yanılgılı temellere dayanan yasayı
düzeltmek eksik yasanın boşluğunu doldurmak değildir. Yargıçlar zorlama
yorumlarla yasa koyucunun işlerine özenemezler.” (Kubilay Taşmedir ve
Ramazan Özkepir ‘in son değişikliklerle uygulama ve öğreti MALA KARŞI
SUÇLAR isimli 1993 basımlı eserinin 333. Sayfasında yer alan CGK nın
19/04/1993, 04-16-10 sayılı kararından)
Bu da şu demektir: Ceza hukukunun genel prensiplerinden olan ve
5237 sayılı TCK nın 2. Maddesinde Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi
belirtilmiştir.
“ Madde 2-(1) kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza
verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. Kanunda yazılı cezalardan
ve güvenlik tedbirlerinden başka bir ceza ve güvenlik tedbirine
hükmolunamaz
(2) İdarenin düzenleyici işlemleri ile suç ve ceza konulamaz.”
Bu genel prensipler, ceza hukukunun genel prensipleridir ve ancaktır
ki , yasada ceza olarak öngörülen bir düzenleme doğrultusunda,
düzenlemeyle ilgili eylemler hakkında suç oluşturacak olmalarından
dolayı cezai işlemler yapılması mümkün olabilecektir.
Doğaldır ki, bir cezai yaptırım öngören ve suç oluşturan yasaların aynı
zamanda anayasa ve hukukun genel prensiplerine ve yine anayasanın
90. Maddesine eklenen düzenleme doğrultusunda uluslararası hukuk
düzenlemelerine de uygun olmaları gerekmektedir.
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Lakin, bu böyle olmakla birlikte, yasa koyucunun yapmış olduğu bu
şekil cezai düzenleme içeren yasalar hakkında, uygulama yapan yargı
süjeleri olan hakimler ve mahkemeler de bir kısım düzenlemelerden
yola çıkıp, yasa koyucu yerine geçerek, suç ihtas edemezler. Ya da suçun
unsurlarını görmezden gelerek ya da değiştirerek, bir eylemi suç olarak
kabul edip, ona göre karar verip, kişilerin eylemleriyle ilgili ceza yaptırımı
uygulanmasına karar veremezler.
Bu durumda yine, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunumuzda şöyle ifade
edilmiştir:
“Madde 2-(3) kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin
uygulanmasında kıyas yapılamaz suç ve ceza içeren hükümler, kıyasa yol
açacak biçimde geniş yorumlanamaz. “
Bu genel prensipleri belirttikten sonra,
Bunun nasıl olacağı konusunda da kafa yorulması gerektiği açıktır.
Bu sorunun çözümü ise “YORUM” sihirli kelimesinde gizlidir.
Mahkemelerce verilen her bir karar aslında bir “YORUM”dur. Sonuç
itibariyle, doğru ya da yanlış yönündeki bir tanımlanmayla değil de her
bir mahkeme kararı, “YORUM” olarak değerlendirilmek durumundadır.
Ancak mahkemeler de yorum yaparken, yani bir karar verirken, keyfi
ya da keyfiliği çağrıştıracak şekilde kararlar vermemelidirler.
1982 anayasasının 138. Maddesinde, “Hakimlerin görevlerinde
bağımsız olacakları, Anayasaya, kanun ve hukuka uygun olarak, vicdani
kanaatlarına göre hüküm verecekleri” yazılıdır.
Böyle verilecek kararın, belirtilen sebeple vicdani kanaate göre veriliyor
olması ise, ancak ve ancak verilecek kararın gerekçeli olması iledir ki,
keyfi ya da keyfiliği çağrıştıran bir karar olmadığını kabul edebilelim.
Bu açıdan bakıldığında “gerekçeli” olsa bile, kararın doğru bir yorumla
verilmesi şarttır.
Bu bağlamda; “YORUM” un da, ne olduğuyla ve nasıl yapılması
gerektiğiyle ilgili, şu anlatımların kararımız gerekçesinde yer almasının
isabetli olduğu düşüncesindeyiz.
“YORUM” ÜZERİNE
Belirttiğimiz gibi, ister yerel mahkeme kararı, ister yargıtay daire
ya da genel kurul kararı olsun, her bir karar aslında bir yorumdan
ibarettir. Değerli Hocalarımız İçel/Donay, ‘Karşılaştırmalı ve Uygulamalı
Ceza Hukuku’ isimli eserlerinin genel kısım birinci kitap 3. basımında, b
“yorum” ile ilgili şunları söylemektedirler:
[ "Hukukta yorum, somut olaylara uygulanacak soyut hükümlerin gerçek
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anlamını araştırmak için yapılan düşünsel bir işlemdir. Yorumlanacak
kaynaklar sadece belirsiz veya kapalı olan hükümler değildir. Başka bir
anlatımla kaynağın metni ne kadar açık ve belirgin olursa olsun, onun
soyut alandan somuta indirgenmesi söz konusu olduğundan, bu zihinsel
işleme başvuru zorunludur.
Gerçekte, bir sosyal bilim olan hukukta, yorum vazgeçilmez bir
zorunluluktur. Temel olarak yasama organının esas amacı göz önünde
tutularak, yasaların değişen koşullara uygulanma yeteneğini sağlayabilmek
için de yoruma başvurmak zorunlu bulunmaktadır.
Ceza hukuku alanındaki yorum, diğer hukuk dallarına göre farklılık
arz etmektedir. Diğer hukuk dallarında, örnekseme veya genişletici
yoruma başvurmak mümkün iken, ceza hukuku alanında yorum
kavramı bu kadar geniş tutulamamaktadır. Zira bu hukuk, genelde birey
özgürlüklerini sınırlayıcı yaptırımları da beraberinde getirdiğinden, bu
tür kısıtlama ve sınırlamalara neden olabilecek sonuçları doğuran yorum
biçimi kabul edilemez. Başka bir anlatımla, ceza hukuku alanında geçerli
olan ‘suçta ve cezada kanunilik ilkesi’ ceza hukuku kurallarının olanaklar
oranında dar yorumlanması kuralını getirmiştir. Gerçekte bu kural, birey
özgürlüklerinin yalnız kanun koyucu tarafından düzenlenen kurallarla
sınırlandırılacağı ilkesinin bir sonucudur.
(Biraz
önce
yukarıda
belirttiğimiz, 5237 sayılı Ceza Kanununun 1 ve 2. Maddelerinde belirtilen
ve Hukuk devleti ilkesi ile ilgili prensiplere yönelik düzenlemeler çok
önemli olduğundan yasa koyucu buna binaen bu düzenlemeleri yasanın
en başına koymuştur ki herkesin dikkatini çeksin. Parantez içi mahkeme
hakimi olarak bizim cümlemizdir.)
Şunu hemen ekleyeyim ki, bu kural sanık lehine olarak getirilmiş bir
kuraldır. Özellikle birey özgürlüklerinin, yasama organının dışında, sırf
yorum kararıyla ve genişletici bir yönteme başvurarak sınırlandırılması,
sanığın aleyhine bir durum yaratacağından, kabul edilmemiştir. Buna
karşın, sanığın lehine sonuç doğuracak olan durumlarda, kanımızca
genişletici yoruma başvurmak olanağı vardır. Doğaldır ki, sanığın lehine
diyerek, yasa koyucunun öngörmediği bir anlam vermek mümkün vermek
değildir.
Bütün sorun, yasa koyucunun gerçek iradesini aşamayacak ölçüde,
hükümlerin sanığın lehine genişletici olarak yorumlanabilmesidir.
Sanığın lehine genişletici yorumun mümkün olması ve aleyhine olan
hallerde yasağın bulunmasında bütün sorun, yasanın anlamını veya
uygulama alanını, sanığın aleyhine yorum yoluyla genişletememektir.”””
(İçel/Donay sayfa 122-123)
”Yorum, yasa koyucunun gerçek iradesinin araştırılması olarak
anlaşılınca, buna öncelikle bu hükümleri uygulayacak olanların

248

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 89 • Sayı: 4 • Yıl: 2015

başvuracaklarını söyleyebiliriz. Bir uyuşmazlık çıkıp, sorunun yargı
organı önüne gitmesinde artık ‘yargısal yorumla karşı karşıya bulunuruz.
Gerçek anlamda bağlayıcı veya sonuç doğurucu olan bu yorum, hukuk
kurallarını yasa koyucunun gerçek anlamının anlaşılması suretiyle, doğru
ve amaca uygun bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır.””” (a.g.e s. 124125)
”Yorumlanacak olan bir yasa metni olduğuna göre öncelikle bu metni
kelime kelime tetkik edip geçerli anlamlarını saptamamız gerekir.
Kanunlarda yer alan her kelimenin bir amaca yönelik anlamının
bulunduğunu göz önünde tutmamız zorunludur. Gerçekten -yasa koyucu
gereksiz terimler kullanmaz.- Olgusu karşısında her kelimenin anlamını
belirlememiz gerekir...
Yine terimlerin açıklanmasında, cümle düzenleme sistemini açıklayan
-dilbilgisi kuralları-da göz önünde tutulmalıdır...
Mantık kuralları da kaynakların yorumunda esas alınmalıdır...
Yine yorum aracı olarak, yorumlanacak yasanın sisteminin araştırılması
da vardır. Bunun için öncelikle yasanın yapılmasındaki esas fikir ve
hangi amaçlarla böyle bir kanun gereksinimi duyulduğu saptanır. Bunun
yanında yorumlanacak hükmün, metnin içindeki veya ceza hukukundaki
yeri de saptanmakla, onun anlamı anlaşılabilmektedir.
Yasanın yapılmasındaki esas fikir ile gereksinim nedenlerini yasaların
gerekçelerinde bulmak kabildir.
Yasanın yorumlanmasında hazırlık aşamaları da etkili olmaktadır.
Gerçekten, öncelikle yasanın meclisteki müzakereleri sırasında, ileri
sürülen görüşler de bilgi verir, yine bu müzakereler sırasında kabul
edilmeyen bir teklifte yer alan görüş, hükümlerin yorumlanmasında
nelerin dikkate alınmayacağını belirler.””” (a.g.e 129-130) ]]]
Sayın hocalarımız İÇEL/DONAY’ın “yorum” ile ilgili anlatımlarının temel
anlamda çok önemli olduğunu belirtmeliyiz. Ta ki, yorum keyfiliğe kaçarak
yapılmasın. Bunun önüne geçmenin yolu da gerekçedir. Mahkemeler,
yasaları yorumlayarak dosyadaki sorunu çözerken, kararlarını gerekçeli
verdikleri takdirde, keyfiliğe kaçmayan yorumla karar vermişler demektir.
Bu bağlamda gerekçeye de kısaca değinecek olursak:
Gerekçe, Hukukta vazgeçilmesi mümkün olmayan, mahkeme
kararlarının, yasal ve anayasal zorunluluk olarak içinde barındırması
gereken anlatım olup,
Bu konuda değerli hukukçu ve meslektaşımız sayın Hilmi Şeker çok
değerli ve çaplı eseri olan “Esbab-ı Mucibe’den - RETORİĞE HUKUKTA
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GEREKÇE” isimli eserinin 13 ve 14. Sayfasında gerekçenin şöyle bir
tanımını vermiştir.
“33. Gerekçe; yargı mercilerinin kuşku ile başlayan ve infazla sonlanan
zaman kesitinde, vicdani kanı ile hukuki tanı sürecinin yaşandığı farklı
yer ve zamanlarda, çeşitli form ve kimliklerle karşımıza çıkan, hükmün
yargısızı belirleyen eylem, işlem, söz ve kararlarının, savunma hakkı ile
kanun yollarının etkili olarak kullanılması olarak verecek şekilde tutarlı,
yeterli, doğru, haklı, yasal, makul, vicdana uygun olarak açıklanmasını
hedefleyen, derinlemesine bir etkinlik.”
Tabi ki, bu tanım 1982 Anayasasının 138. Maddesinde yer verilen,
“Hükümlerin görevlerinde Anayasaya, kanun ve hukuka uygun olarak”
karar verme gerekliliği ile bağlı şekilde tam olarak yerini bulacağı açıktır.
Bunu Sayın Hilmi Şeker bunu aynı eserinde, sayfa 40’da, 115.no’da
şöyle anlatır: “115. Gerekçe, yargı yetkisinin yasalara uygunluğunu ifade
etmektedir ve tarafsız olarak kullanıldığının belirlenmesine olanak sağlar.
Gerekçelendirilmiş bir karar mahkemenin uyuşmazlığa, uyuşmazlığın
dayanağı nedenlere (vakalara); bu konudaki hukuki bilgiye ve hukuki
nedenlere vakıf olduğunu gösterir. Sağlam bilgiye ve gerekçeye dayalı
hükmü herhangi bir kişi veya kurumun etkilenmesi olanaksızdır.
Hükümden olumsuz etkilenenlerin bile aleyhlerine olan bu sonuca
duydukları saygı, hukukun sağladığı sükunetle toplumsal barışa katkı
sunar...”
Gerekçe ile ilgili olarak uygulamadan bir mahkeme kararını da
örnek vermek gerekirse; Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 10/03/2009 gün ve
2008/11090 E, 2009/4417 K sayılı ilamında bulunan gerekçe ile ilgili
kısım çok güzeldir:
“.. Mahkeme kararlarının, sanıkları, mağdurları, Cumhuriyet Savcısını
ve de herkesi inandıracak ve Yargıtay denetimine olanak verecek biçimde
olması Yargıtay’ın gerekçelerde tutarlılık denetimi yapması ve bu açıdan
gerekçelerde disiplin işlemini yerine getirmesi için kararın dayandığı,
tüm verilerin, bu veriler konusunda mahkemesine ulaştığı sonuçların
iddia savunma ve tanık anlatımlarına ilişkin değerlendirmelerin açık
olarak gerekçeye yansıtılması, bu suretle dava konusu eylemin oluşup
oluşmadığı, oluşmuş ise suç olarak tanımlanıp tanımlanmayacağı
konusundaki mahkeme kabulünün duraksamaya yer açmayacak biçimde
kararda gösterilmesi gerekirken, bu ilkelere uyulmadan yalnızca kanıt
yetersizliğinden dolayı beraat kararı verilmesi..”
Bu şekilde yapılacak bir yargılama ve sonuçta verilecek gerekçeli
kararlar iledir ki, yine sayın Şeker’in belirttiği gibi sahici çözüm haklı,
makul, doğru, tutarlı, yeterli ve hukuki gerekçelerle mümkün olabilecektir.
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Bu açıdan baktığımızda mahkemeler ve hakimler “yorum” ilkeleri
çerçevesinde yasayı bu şekilde yorumlayarak gerekçeli olarak kararlarını
vermelidirler.
Bu anlattığımız, ceza yasası ilkeleri, yorum ilkeleri ve gerekçe
bağlamında Prof. Dr. Adem SÖZÜER, Türk Ceza Hukuku Reformu
Mevzuatı (İstanbul, 2003) isimli eserinde s. 11 ve devamında “Hukuk
Devleti İlkesi” yan başlığı altında şunları belirtmektedir:
“... Bir davranışın cezalandırılabilirliğinin belirlenmesinde, önyargılar
gibi duygusal gerekçelerden hareket edilmemesi, hakimlerin kararlarında
şahsi değer yargılarına değil, kanun koyucunun ortaya koyduğu ölçülere,
objektif gerekçelere ve genel geçer bilgilere dayanılması sayılabilir...
...kişi hak ve özgürlüklerine sınırlama getiren düzenlemelerin ancak
biçimsel anlamdaki kanunlarla yapılabileceği...Hukuk devleti ilkesinin
şekli garantileri en güçlü biçimde ceza hukuku alanında geçerli olmalıdır....
Kanunsuz suç ve ceza olmazSuçta ve cezada kununilik ilkesi, suç sayılan fiillerin ve bunlarla ilgili
yaptırımların önceden kanun tarafından açıkça belirlenmesi anlamına
gelmektedir. Bu ilkenin dayandığı temel düşünce, cezalandırmanın suç
soruşturma makamları ve mahkemelerin keyfiliğine bağlı olmaması ve
ceza hukuku yaptırımlarının demokratik meşruiyeti olan kanun koyucu
tarafından belirlenmesi geregidir... Buna göre suç ve ceza, ancak TBMM’nin
yasama tasarrufuyla konulabilecektir. Bu düzenlemenin gerekçesinde
belirtildiği üzere, “beyaz hüküm”, “açık ceza normu”, “çerçeve kanun”
olarak adlandırılan hükümlerle özellikle suç tanımlarının yapılmasının
önüne geçilmek istenmiştir.(Mahmut Koca/İlhan Üzülmez türk Ceza
Hukuku Genel Hükümler eserine atfen.)
Hocamız sayın SÖZÜER, devamında “Belirlilik ilkesi”ni anlatırken de
şunları söylemiştir:
“””...Belirlilik kuralı ile halkın temsilcisi olan kanun koyucunun
iradesinin kanun metinlerinde açık bir biçimde ifadesini bulması
ve bu suretle hakimin sübjektif - keyfi kararlarının önüne geçilmesi
amaçlanmaktadır... Hakime çok geniş - sübjektif bir yorum alanının
oluşturulması, aynı zamanda yasama alanına bir müdahale etkisi
doğuracağından kuvvetler ayrılığı ilkesine de aykırı bir durum ortaya
çıkmış olacaktır... Suçlara ilişkin kanun hükümlerinin açık ve seçik
nitelik göstermesi, çok genişletilebilen ve farklı anlamlara gelen
kavramlar kullanılmaması gereğini karşılaması bakımından TCK’nın 2/1
maddesinde, ‘açıkça’ terimine yer verilmiştir.”””
Sayın SÖZÜER’in doğrudan ilgili olmasa da, “Kıyas yasağı”nı anlattığı
birkaç cümleyi de belirtiverelim:
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“””Kıyas yasağı, suç ve ceza hukuku yaptırımı içeren düzenlemelerin
yorumunda söz konusudur. Kıyas, bir olaya ilişkin hukuk kuralının kanun
tarafından düzenlenmemiş benzer bir olaya uyarlanması, diğer bir deyişle,
“yeni bir hukuk kuralının yaratılması” anlamına gelmektedir. Kıyas yasağı
ile suç ve ceza yaptırımı içeren düzenlemelerdeki boşlukların yorum
yoluyla doldurulmasının önlenmesi amaçlanmaktadır. Çünkü herhangi
bir boşluğun söz konusu olması halinde, kanunilik ilkesi gereğince
bunu ancak kanun koyucunun gidermesi gerekir..... İşte bu nedenledir
ki yeni Türk Ceza Kanunu’nun 2/3 maddesinde, hem kıyas yasağı ilkesi,
‘Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas
yapılamaz.’ şeklinde öngörülmüş, hem de ‘Suç ve ceza içeren hükümler,
kıyasa yol açacak biçimde geniş yorumlanamaz.’ hükmüyle kıyas
yasağının kapsamı belirlenmiştir. Böylece kanunilik ilkesinin güvence
fonksiyonunun etkin bir biçimde gerçekleşmesi amaçlanmıştır.”””
Tabii ki, kıyas yasağı zaten bulunmakla ve dava konusu olayla ilgili
benzer bir düzenleme olarak açık bir yasal düzenleme de olmamakla
birlikte, hakim tarafından yapılacak yorum da usul ve yasaya uygun
olarak yapılmak zorundadır.
Bu hususları bu şekilde birçok bakış açısı ve anlatımla geniş olarak
belirttikten sonra,
Dava konusu ile ilgili yasal düzenlemelere bakacak olursak;
Bu konuda iki temel düzenleme olduğunu görmekteyiz.
Birincisi 5237 Türk Ceza Kanununun 179/3 atfı ile 179/2 maddesi,
İkincisi 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 48. Maddesi.
Türk ceza kanunu 179. Maddesi “Trafik güvenliğini tehlikeye sokma”
Yan başlığını taşımakta olup, maddenin ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrası
bu konuyla ilgilidir.
Buna göre;
İkinci fıkra (2) :kara,deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını
kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde
sevk ve idare eden kişi, 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Üçünca fıkra (3) ise : Alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da
başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecekleri
halde olmasına rağmen araç kullanan kişi yukarıdaki fıkra hükmüne göre
cezalandırılır. (dikkat edilmelidir ki bu düzenlemenin eski TCK da bir
karşılığı düzenleme yoktu.) düzenlemesini içermektedir ki, ikinci fıkra
suçun tanımını yapmakta ve ceza yaptırımını içermekte, üçüncü fıkra ise
alkolün etkisiyle bu durum oluşması halinde de aynı suçun oluşacağı ve
ona göre cezalandırılacağını düzenlemektedir.
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Burada hemen belirtmek gerekir ki, TCK da ki alkol ile ilgili bu
düzenleme 01/06/2005 yürürlüğe giren 5237 TCK ile ceza kanunumuza
girmiştir.
Bunun yanında bir de temel düzenleme olarak özel yasa olan 2918
sayılı karayolları trafik kanununun 48. Maddesi bulunmaktadır. Bu
kanun maddesi 24/05/2013 gün ve 6487 sayılı kanun ile değişikliğe de
uğramıştır bu açıdan her iki düzenlemeyi de ayrıca açıklamalarımıza
konu edinerek değineceğiz.
6487 sayılı kanun ile değişik 48. Maddenin başlığı ise, “alkol,
uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin etkisi altında araç sürme yasağı”
şeklinde yasa da yer almıştır.
“Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin etkisi altında araç sürme
“ eylemi,
Öncelikle, doğrudan 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun(KTK)
48/1 madde ve fıkrası uyarınca yasaklanmıştır.
Tabi ki, bu yasak olma durumu karşılığında ön görülen yaptırım ise,
eylemin bu şekliyle yanlızca kabahat olarak değerlendirilmesi sebebiyle,
idari para cezası ve ehliyetin geri alınmasıdır.
Sonra, 5237 TCK nın 179/3 Madde ve fıkrası atfıyla 179/2 uyarınca
da yasal düzenlemeye konu olmuştur ve burada yaptırım, suç karşılığı
olarak hürriyeti bağlayıcı ceza içermektedir,
Ancak burada eylem alkolün etkisi altında araç kullanmak şeklinde
tanımlanmakla birlikte 2918 sayılı yasada olduğu gibi doğrudan doğruya
müeyyideye tabi değildir
Yani “Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı maddeler etkisi altında araç
sürme” doğrudan suç olarak tanımlanmamıştır,
Çünkü TCK nın 179. Maddesinde 3. Fıkra altında düzenlenen suç
“Trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokma suçu” olarak tanımlanmakta
olup, suç oluşturan ve cezalandırılması ön görülen eylem açıkça (dava
konusu itibariyle 3. Fıkra açısından) “emniyetli bir şekilde araç sevk ve
idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullanmak” eylemidir.
Bu suçta alkollü olunması unsurlardan biridir, ancak doğrudan
doğruya cezalandırılan bir eylem değildir.
Ayrıca, yasa koyucu 2918 s. KTK nın 48. Maddesinde bu eylem
açısından, ilerleyen fıkralarda başka yaptırımlar uygulanacağı durumlara
da yer vermiştir.
Kanunun 48. Maddesinin altı ve yedinci fıkralarında alkol ile ilgili,
sekizinci fıkra da ise uyuşturucu veya uyarıcı madde ile ilgili cezalandırılma
öngörülmüştür.
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Ancak bu cezalandırılma belli şartlara tabi olarak öngörülmektedir.
Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunun iki maddi unsurundan,
İkincisi de, alınan alkolün miktar yönünden önemi bulunmayıp tehlikeli
araç kullanmanın alınan alkolün etkisi ile oluşması gerekir. Madde metni
aynen şöyledir:
“Madde 179-(3) alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka
bir nedenle emniyetli bir şekilde araç, sevk ve idare edemeyecek halde
olmasına rağmen araç kullanan kişi yukarıdaki fıkra hükmüne göre
cezalandırılır.”
Yani 179/3. Madde de görmekteyiz ki, alkollü araç kullanmak yasada
doğrudan suç olarak tanımlanmamaktadır.
Yasa koyucu, bu durumu daha iyi ve açık olarak anlaşılması için yasa
gerekçesinde de şöyle açıklamıştır:
“...Bu suçun oluşabilmesi için, aracın tehlikeli bir şekilde sevk ve idare
edilmesi gerekir... Bu suçun oluşabilmesi için, aracın trafik düzenine
aykırı olarak ve ayrıca kişilerin hayatı, sağlığı veya mal varlığı açısından
tehlikeli olabilecek şekilde kullanılması gerekir...
Maddenin üçüncü fıkrasında alkol veya uyuşturucu maddenin etkisinde
emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına
rağmen araç kullanan kişinin cezalandırılması öngörülmüştür...”
Yani TCK ‘nın 179/3 Madde ve fıkrasında ön görülen suçun oluşması için
alkollü araç kullanmak yetmemekte, ayrıca aracında tehlike oluşturacak
şekilde kullanılması gerekmektedir.
Yoksa yasa koyucu bu suçu yalnızca “ alkollü olarak araç kullanmak
“ olarak belirlememiştir.
Bu nedenle, bir kişinin yalnızca, örneğin 2,00 promil alkollü olarak
araç kullanması sebebiyle
trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu
oluşmayacak, dolayısıyla TCK nın 179. Maddesi açısından, 1,00 promil
in üstünde alkollü araç kullanılması sebebiyle bu suçun oluştuğu kabul
edilemeyecek, 1,00 promil üzerindeki alkol oranının yanında ayrıca kişinin
tehlikeli olacak şekilde araç sevkediyor durumunda olması gerekecektir.
Tehlikeli şekilde araç kullanıldığının bu şekilde tespiti sonucu doğrudan
doğruya TCK nın 179/3 maddesi uygulanacaktır. Yargılamaya konu olayda
ise doğrudan değil 2918 sayılı KTK nın 48/6 madde ve fıkrasında yazılı
düzenleme kapsamında, 2918 sayılı kanunun 48/6 atfıyla TCK nın 179/3
maddesi uygulanması talep ve iddia olunmaktadır. Bu durumun tespiti
de somut olarak her olayda tek tek tutulacak zabıtlar ya da alkol tespiti
sonrasında alınacak doktor raporuyla belirlenecektir. Bu konularla
ilgili olarak uygulamada bir kısım yargı kararları bulunmakta olup 1,00
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promil üzerinde alkollü araç kullanma nedeniyle ceza verilmesine karar
verildiğini ve ancak bu kararların usul ve yasaya uygun olmadığını, buna
ilişkin olarak ileride vereceğimiz örnek ceza mahkemesi kararları ile
birlikte hukuk mahkemesi kararlarını da gerekçemizde yazacağımızı
belirterek geçiyoruz.
2918 sayılı Yasa’ya geçmeden önce, şunu da belirtmeliyiz ki, maalesef
uygulamada Adli Tıp Kurumun’dan alınan bir kısım raporlarda 1,00
promil alkol alımının, kişilerde (ortalama olarak) güvenli sürüşü tehlikeye
düşüreceği yönündeki tespitler, ancak ve ancak yasa koyucu tarafından
bunun düzenleme metnine eklenmesi halinde göz önüne alınabilir. Yasa
koyucunun “kastı” gibi bir değerlendirme ve yorum ile 1,00 promil
üzerinde alkollü araç kullanmayı suç kabul etmek, tüm gerekçemizde
anlattıklarımızdan dolayı usul ve yasaya aykırıdır.
Bununla birlikte, 2918 sayılı yasanın 48. Maddesi, yukarıda belirttiğimiz
gibi idari yaptırım dışında ayrıca bir de alkollü araç kullanılmasının
suç olarak düzenlediği ve cezai yaptırıma tabi tuttuğu durumlara da yer
vermiş olup, bu durum da TCK nın 179. Maddesinde açıkladığımız üzere,
doğrudan suç olarak düzenlenmemiştir. TCK da olduğu gibi bu suç için
başka bir şartın, unsurun daha alkollü araç kullanılmasının yanında
bulunması gerekir ki, o unsur da 1,00 promil üzerinde alkollü araç
kullanan kişinin “bir kazaya karışması” dır.
Kaldı ki, 2918 S. KTK nın 48. Maddesinin 6487 S. Kanunla
değiştirilmesinden önce de aynı şekilde, fakat daha değişik bir formda
alkollü araç kullanmak, şarta bağlı bir suç olarak düzenlenmiş idi.
48. Maddenin sözü edilen 24/05/2013 gün ve 6487 sayılı kanunla
değiştirilmesinden önceki 5. Fıkrası metni aynen şöyleydi:
“Yönetmelik ile belirlenen miktarların üzerinde araç kullandığı tespit
edilen sürücülerin, suçun işlendiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl
içinde; ... Üç veya üçten fazlasında ise sürücü belgeleri beş yıl süreyle
geri alınır ve altı aydan aşağı olmamak üzere hafif hapis cezası ile
birlikte 532.600.000 lira hafif para cezası uygulanır. Ayrıca psikoteknik
değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesine tabi tutulurlar bu
değerlendirme ve muayene sonrasında uygun görülenlere, geri alma süresi
sonunda sürücü belgeleri iade edilir...”
Görüldüğü gibi, eski düzenlemede bu suç için hafif hapis cezası
öngörülüyordu. 2005 yılında yeni ceza yasaları değişince, hafif hapis
cezaları, hapis cezasına dönüştürüldüğünden eski düzenlemeden sonuç
olarak alkollü araç kullanmak, yine aynı şekilde bazı şartların bulunması
halinde suç olarak düzenlenmişti. O şart ta, 48.maddenin 5. Fıkrasında
yazıldığı gibi, kişinin suçun işlendiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl
içinde üç veya üçten fazla alkollü olarak araç kullanmış olmasıdır.
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İşte anlatıldığı üzere; hem 5237 sayılı TCK, hem 2918 S. KTK ‘nın
24/05/2013 tarihli 6487 S. Yasayla değiştirilen son halindeki altı
ve yedince fıkraları, hem de ondan önceki beşinci fıkrasında trafik
güvenliğini tehlikeye sokma suçu ya da alkollü araç kullanma suçu,
doğrudan suç olarak ön görülmemiş, alkollü araç kullanmanın yanında
ya aracın emniyetli bir şekilde sevk ve idare edemeyecek halde kullanma
sebebiyle trafik güvenliğinin tehlikeye sokulmuş olması, ya da 1,00
promilin üzerinde alkollü olarak araç sürülürken “yaralamalı veya
ölümlü ya da kollukça müdahale olunan maddi hasarlı trafik kazasına
karışma”ya da önceki düzenlemede olduğu gibi “beş yıl içerisinde üçüncü
kez yönetmelikteki miktarların üzerinde alkollü olarak araç kullanılmış
olması” halinde bu, suç olarak düzenlenmiştir.
ŞİMDİ BU MADDE ALTINDA BAZI YARGI KARARLARINI BURADA
ZİKREDELİM:
(((Ancak bu kararlara dikkat edilmelidir ki hepsi 2918 sayılı KTK nın
48. Maddesinde değişiklik yapan 24 mayıs 2013 tarihli 6487 sayılı yasa
ile yapılan değişiklikten önceki suçlara ilişkindir.)))
1.) Yargıtay 2. Ceza Dairesinin 2010/11974 E, 2010/14971 K. nolu
ilamında;
“Sadece alkollü araç kullanma eylemi 179/3 oluşturmaz “ denmekte ve
“Alkollü olarak araç kullandığı belirlenen sanığın, araç kullandığı sırada
alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle veya başka bir nedenle emniyetli
bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek durumda olduğuna dair tıbbı
bulgular veya sanığın dışa yansıyan davranışlarına bağlı olarak yapılan
bir tespit ve delil olmaması karşısında, sanığa atılı trafik güvenliğini
tehlikeye sokma suçu oluşmayacağından, sanığın sadece alkollü olarak
araç kullanma eyleminin 2918 sayılı KTK nın 48. Maddesi kapsamında
değerlendirilmesi ve bu madde gereğince idari işlemlerin yetkili mercii
tarafından yapılması gerekecektir.
Bu yargıtay kararı yerel mahkeme tarafından sanığın mahkumiyetine
dair verilen bir karar üzerene, suç oluşmadığından beraat kararı verilmesi
gerekirken mahkumiyete karar verilmiş olması sebebiyle “kanun yararına
bozma” istemi yapılması sebebiyle verilmiş olup, “sanığın atılı suçtan
beraatine”
dair karar verilmiştir. (Adalet org sitesi TCK Şerhi)
2.) Yine yargıtay 2. C.D 2009/22057 E. , 2011/4280 K. Sayılı ilamında;(ki
bu yargıtay kararını yazdıktan sonra ardından bazı açıklamalar yapacağız)
Kırmızı ışıkta geçme olayı ile ilgili bu kararda,
“sanığın kullandığı aracıyla taksirli davranış nedeniyle kırmızı ışıkta
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durmayarak mağdurun aracına çarpması sonucu maddi hasara neden
olan eyleminde, 5237 sayılı TCK nın 179/2 Maddesinde belirtilen trafik
güvenliğini tehlikeye sokma suçunun unsurlarının bulunmadığını, zira
5237 TCK nın 179. Maddesinde trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu, bu
maddenin 2. Fıkrasında kara, deniz, hava ve demir yolu ulaşım araçlarını
kişelirin hayat, sağlık ve mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde
sevk ve idare etmek... Eylemi tanımlandığı, aynı yasanın 180. Maddesinde
ise, trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma suçunun düzenlendiği ve
bu madde de karayolu ulaşım araçlarına yer verilmediği, dolayısıyla 5237
sayılı TCK nın 179. Maddesinde düzenlenen trafik güvenliğini tehlikeye
sokma suçunun ancak kasten işlenebilen suçlardan olduğu ve bu suçun
oluşabilmesi için aracın kasıt ya da olası kasıtla kişilerin hayat, sağlık ve
mal varlığı açısından tehlike yaratacak bir şekilde sevk ve idare edilmesi
gerektiği suçun taksirle işlenen biçimine 5237 sayılı TCK nun da yer
verilmediği gibi koşullar oluştuğu taktirde eylemlerin 2918 sayılı kanun
kapsamında değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı gerekçelerle
sanıkların mahkumiyetlerine karar verilmesi” şeklinde karar verilmiştir.
(adalet.org sitesi TCK şerhi)
Kararla ilgili açıklamamız: Belirttiğimiz gibi, bu karar doğrudan
TCK’nun 179. Maddesi ile ilgilidir ve kırmızı ışıkta geçme sırasında
meydana gelen kazada alkollü olmanın yeterli olmadığını, suçun kasten
işlenebilen bir suç olduğunu kırmızı ışıkta geçmek suretiyle kazaya sebep
olmada eylemin taksirli bir eylem olduğunu belirterek trafik güvenliğinin
tehlikeye düşürüldüğünden bahisle sanığın cezalandırılamayacağına
karar vermiştir.
Ancak bu suçla bağlı olarak diğer düzenleme olan 2918s. KTK’da
6487 s. Kanunla yapılan değişiklik sonrasında, artık kişiler 2918 sayılı
kanunun 48/3 madde ve fıkrasında belirtilen bir kazaya karışmış olmaları
halinde o kişi hakkında 179/3. Maddenin varlığı varsayımsal olarak
kabul edildiği için “Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan dolayı
cezalandırılmasına karar verilecektir”
3. Bu karar ise yargıtay 12. C.D kararıdır. 2012/28691 E, 2013/11610
K. Sayılı ilam. (bu karar sonrasında da açıklama yapacağız)
Ehliyetsiz Araç Kullanım, Alkol, Bilinçli Taksir kavramları ile ilgili
karar şöyledir:
“sanığın saat 19.45 te idaresindeki motorsikletle çift yönlü yolda
seyri sırasında, yol içinde yaya vaziyette bulunan yaşı küçük mağdura
çarptığı, mağdurun vücudunda kemik kırığı oluşacak şekilde yaralandığı
olayda; sanık hakkında düzenlenen adli rapora ve alkol metre sonucuna
göre saat 21.35 te 67 promil alkollü olduğu vücuttaki alkol seviyesinin
geçen her saatte 15 promil azalacağı dikkate alındığında sanığın olay
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esnasında yaklaşık 94 promil alkollü olacağı, 100 promil in üzerine
çıkarıldığında güvenli sürüş yeteneğinin kaybedildiği bilindiğine göre;
olayın gerçekleşme şeklinde alkolün etkili olduğuna, sanığın güvenli
sürüş yeteneğini kaybettiğine ilişkin dosya içeriğin başkaca bilgi ve belge
yansımadığı, salt ehliyetsiz araç kullanmanın tek başına bilinçli taksirin
koşullarını oluşturmayacağı, dolayısıyla bilinçli taksirin koşullarının
oluşmadığı gözetilmeksizin, eylemin bilinçli taksirle gerçekleştiği kabulü
ile mağdurun anne babasının ve vekilinin şikayetten vazgeçtikleri halde
düşme yerine mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırıdır. “
Kararla ilgili açıklamamız: Bu karar ise, aslında taksirle yaralamaya
ilişkin bir karar hakkındadır. Ancak kaza yapan sürücü aynı zamanda
94 promil alkollüdür ve alkolün 1.00 promilin altında olması sebebiyle
güvenli sürüş yeteneğini kaybettiğine dair de bir bilgi ve belge olmadığından
bahsetmek suretiyle kararın kapsamı itibariyle ehliyetsiz olunması
açısından bu suçun da oluşmayacağı ve bilinçli taksirin koşullarının
oluşmadığıvs. Den bahsedilmektedir.
İşte bir önceki kararda olduğu gibi yeni düzenleme sebebiyle 2918 s.
KTK’nun 48/3 te bilertilen şekilde bir kazaya karışılmış ve 1.00 promil
alkal de tespit edilmiş esi, artık kişi hakkında doğrudan 2918s. K. 48/6
maddesi atfıyla, TCK’nun 179/3 maddesi uyurınca hüküm kurulacaktır.
Tabii, bu yargıtay kararındaki olay açısından 1,00 promil altında olma
açısından 2918 s.KTK’nun 48/7’de yazılı hüküm açısından, konumuz dışı
olması sebebiyle herhangi bir açıklama yapmayacağız!..
4.) Bu karar da “Kanun Yararına Bozma” talebi üzerine verilen bir
karardır. Y. 2.C.D nin 29/09/2010 gün ve 2010/28487 E, 2010/26909 K.
Sayılı bu kararda ise; “alkolün etkisiyle güvenli bir şekilde araç sevk ve
idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullanan sanığın, unsurları
oluşan trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan mahkumiyetine”
dair verilen yerel mahkeme kararının doğru olduğuna karar verilmiştir.
Daire kararı şöyledir:
“5237 sayılı TCK ‘nın 179. Maddesinin üçüncü fıkrasında alkol ya da
uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde
araç sevk ve idare edemeycek halde olmasına rağmen araç kullanan
kişi hakkında idari yaptırımın ön görülmesi karşısında, 1,92 promil
alkollü olduğu tespit edilen sanığın kullandığı motorsikletin hakimiyetini
kaybedip orta refüj e çarpıp kendisini yaralandığı kazaya da sebebiyet
verdiği savunmasında suçlamayı kabul etmediğini, alkollü olduğu ve
direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptığını belirttiği
dosya içeriğinden anlaşılmakla, alkolün etkisiyle güvenli bir şekilde araç
sevk ve idare edemeycek halde olmasına rağmen araç kullanan sanığın,
unsurları oluşan atılı trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan

258

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 89 • Sayı: 4 • Yıl: 2015

mahkumiyetine ilişkin hükümde isabetsizlik görülmediğinden; kanun
yararına bozma isteminin reddine” karar verilmiştir.
Kararla ilgili açıklamamız: Bu karar da yine, 6487 s. Yasa ile 2918s
KTK’da değişiklik yapılmasından öncesine ait bir olayla ilgilidir. Karar
doğrudan TCK’nun179/3 maddesi uyarıncamahkumiyete hükmolunan
bir olayla ilgili olup, kişi 1,92 promil alkollüdür ve olayın kapsamından
kazaya sebep olan kişinin alkolün etkisiyle kazaya sebep olduğu açık
olduğundan mahkumiyete dair kararın doğru olduğuna karar verilmiş ve
Kanun Yararına Bozma talebininreddine karar verilmiştir.
6487s. Yasa ile yapılan değişiklikten sonra, kişi eğer 1,00 promil
üzerinde alkollü araç kullanırken bir kazaya karıştığı takdirde artık
daire kararına konu olayda anlatıldığı gibi TCK’nun 179/3 te yazılı suçun
unsurlarının oluşup oluşmadığı yani, alkolün etkisiyle kazaya sebep
olunduğu başka bir anlatımla alkolün etkisiyle tehlikeli olacak şekide
alkollü olarak araç kullanılıp kullanılmadığı araştırılmayacak, 2918s
KTK’nun 48/6 atfıyla, TCK’nun 179/3 maddesinde yazılı suçun unsurları
oluşmuş kabul edilerek kişinin cezalandırılmasına karar verilecektir.
Kişi, daire kararına konu olayda, ben alkolün etkisiyle kaza yapmadım
vs. şeklinde bir kısım savunmalar yaparak, kazaya kendisinin sebep
olmadığını savunsa bile, bu yeni düzenleme sebebiyle artık bu savunmalara
itibar edilmeden 1,00 promil alkollü olunması ve kazaya karışılması
halinde cezalandırma yapılacaktır.
İŞTE ,Yazdığımız bu kararların hepsinde, başta belirttiğimiz şekilde
dikkat edileceği gibi suç tarihi, 2918 s. KTK’nunda da değişiklik yapan
24/05/2013 tarihli 6487 s. Kanundan öncedir.
Buna göre; tüm kararlarda yapılacak olan değerlendirmeler TCK nın
179/3 maddesi kapsamında yer alan Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma
suçu ve Emniyetli Bir Şekilde Araç Sevk Edemeyecek Halde Olma yani,
Kişilerin Hayat, Sağlık veya Malvarlığı Açısından Tehlikeli Olabilecek
Şekilde Araç Sevk ve İdare Etmek suçu ile bağlı ve sınırlıdır.
Çünkü belirttiğimiz yasadan önce hiçbir yasal düzenleme e 1,00 promil
alkollü araç kullanma bu suçun unsuru ve şartı olarak yer almamaktaydı
ve alkollü araç kullanmak doğrudan ve hiçbir şarta bağlı olmaksızın
yasalarımızda “suç” olarak görülmemekteydi. Bu hususu gerekçenin
yukarıdaki bölümlerinde anlattık.
BUNUNLA BİRLİKTE;6487 Sayılı bu yeni yasayla getirilen değişiklik
sonrasında da aynı şekilde alkollü araç kullanılması doğrudan ve hiçbir
şart aranmaksızın suç olarak düzenlenmemiş, yine bu suçun oluşabilmesi
bir şarta bağlanmıştır.O da yasada yer aldığı gibi 1,00 promil alkollü araç
kullanan şahsın “yaralamalı veya ölümlü ya da kollukça müdahil olunan
maddi hasarlı bir trafik kazasına karışması” halidir.
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Ancak bu getirilen yeni düzenlemedeki yeni şart da farazi olarak yani
varsayımsal olarak artık 1,00 promil üzerinde alkollü olduğu tespit
edilen sürücünün artık kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından
tehlikeli olabilecek şekilde araç sevk ve idare ettiği ve kişinin emniyetli
bir şekilde araç sevk edemeyecek şekilde olduğunu kabul ederek, TCK
‘nın 179/3 madde ve fıkrası uyarınca trafik güvenliğini tehlikeye sokma
suçunu işlediğinden bahisle cezalandırılması gerektiğini öngörerek 179/3
maddesi hükümlerinin uygulanacağını hükme bağlamıştır.
Yani, bu durumda kazaya karışılmış olması ve 1,00 promil üzerinde
alkollü olunması halinde artık eylemin 179. Maddede belirtilen
suçun unsurlarının gerçekleşip gerçekleşmediği, var olup olmadığı
araştırılmayacak, 179/3 madde ve fıkrasına göre cezalandırma yapılacaktır.
Artık bu yasal olarak böyledir. Herhangi bir şekilde yorum yapmaya,
değerlendirme yapmaya gerek yoktur.
Ne var ki, bu husus yasada bu şekilde olmasına rağmen uygulamanın
böyle olmadığını yukarıda verdiğimiz daha önceki uygulamalarda olduğu
gibi 6487 sayılı yasa ile değiştirilen 48. Maddedeki düzenlemenin usul ve
yasaya uygun olmayan bir yorumlama ile yasadaki suçun oluşabilmesi
için getirilen bu şartın varlığı atlanarak değişik 48. Maddenin üçüncü
fıkrasında belirtilen şekilde bir kazaya karışmada dahi 1,00 promil
üzerinde alkollü olarak araç kullandığı normal alkol denetiminde tespit
edilen kişiler üzerinde TCK nın 179/3 maddesi ile cezalandırılmalarına
karar verilmekte olduğunu görmekteyiz.
2918 sayılı KTK nın 48.Maddesinde getirilen bu şart olmasaydı bile,
aktardığımız ve usul ve yasaya uygun olmadığını belirttiğimiz kararlara
konu olan şekilde doğrudan TCK nın 179. Maddesinde belirtilen tehlikeli
vasıta kullanma suçu için 179/3 doğrultusunda değerlendirmeler
yapılacaktır.
Bu doğrultuda, ülkemizde Hukuk Mahkemelerinde ve Yargıtay Hukuk
Daireleri ile Hukuk Genel Kurulunda verilen kararlar da aynı paraleldedir.
Yani meydana gelen kazalarda kişinin Krayolları Trafik Yönetmeliğinde
belirtilen değerlerin üzerinde alkollü olarak araç kullanıldığı sabit olmuş
olsa dahi burada mutlaka meydana gelen kazaya yalnızca alkollüün
sebebiyet vermesi şartı öngörülmekte ve bu aranmaktadır. Eğer kazada
başka faktörler de bulunmakta, yani kaza yalnızca alkollü araç süren
kişinin alkolün etkisiyle araç kullanmasıyla değil, diğer etkiler sebebiyle
meydana gelmişse alacak ve rücu davalarında alkollü araç kullanma
nedeniyle davanın reddedilemeyeceğini kabul etmektedir. Her ne kadrar
hukuk mahkemelerindeki davalar ceza mahkemelerini bağlayıcı kabul
edilmese de olayın aydınlanıp anlaşılabilir olması açısından hukuk
davaları ile ilgili aşağıdaki örnekleri de gerekçemizde yazmayı uygun
gördük.
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Hukuk mahkemeleri kararlarına örnekler:
”YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ, E. 2010/2370 K. 2011/4360 T. 5.5.2011
KASKO SİGORTA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT (Alkollü Araç
Kullanmı Sonucu Oluşan Zararın Sigorta Teminatı Dışında Olduğu – Gece Seyri Sıra-

sında Tek Yönlü Yola Dönüşmesi Sırasında Meydana Gelen Kazanın Sadece Alkolün
Etkisiyle Oluşmadığının Kabulü Gereği)
ALKOLÜN KAZAYA MÜNHASIRAN ETKEN OLMASI (Yol Yapımı Nedeniyle Tek
Yönlü Yola Dönüşmesi Sırasında Meydana Gelen Kazada Yol Koşullarının da Kazaya
Neden Olduğu – Yol Koşullarının da Etkisiyle Meydana Gelen Kazanın Münhasıran
Alkolün Etkisiyle Oluşmadığının Kabulü Gedeği) 6762/m. 1281
ÖZET
Alkol düzeyi de belirlenmeyen sürücünün, gece seyri sırasında yol yapımı nedeniyle
yolun tek yönlü yola dönüşmesi sırasında meydana gelen kazada, yol koşullarının da
etkisi ile kazaya neden olduğunun kabulü gerekir. Bilirkişi raporunda da kabul bu
yönde olup, alkolün münhasıran kazaya etken olduğundan söz edilemez.
DAVA
Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükümün süresi içinde davacı vekili
tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
KARAR
Davacı vekili, müvekkili tarafından kasko sigorta poliçesi ile sigortalanan aracın,
hasar gördüğünü ileri sürerek, 1.800,00 TL’nin davalıdan tahsiline karar verilmesini
talep ve dava etmiştir. Davalı vekili, rizikonun teminat dışı olduğunu savunmuştur.
Mahkemece, bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonunda, kazanın alkol
dışında hiçbir dış etken olmaksızın gerçekleştiği, rizikonun teminat kapsamı dışında
olduğu gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından
temyiz edilmiştir.
Dava kasko sigorta sözleşmesinden kaynaklanan tazminat istemine ilişkindir.
Uyuşmazlık, kasko sigortalı aracın, alkollü sürücü kullanımında iken meydana gelen
kaza sonucunda oluşan hasarının kasko sigortası teminatı kapsamında olup olmadığı
noktasındadır. Mahkemece davanın kabulüne ilişkin verilen ilk karar, alkollü kullanımın tek başına zararın teminat dışında kalması sonucunu doğurmayacağı, kazanın
salt alkolün etkisi ile meydana gelmesi halinde zararın teminat dışında sayılacağı, bunun için de nöroloji ve trafik alanında uzman bilirkişilerin yer aldığı heyetten kazanın
meydana gelmesindeki tüm etkenlerin değerlendirilmesi için yeni bir rapor alınması
gerektiği gerekçesi ile bozulmuştur. Mahkemece, bozma ilamına uyularak bilirkişi incelemesi yaptırılmış, bilirkişi heyetinin hazırladığı ilk raporda kazanın, gece, düz bir
yolda değil, çift yönlü yoldan işaretlerle tek yönlü yola geçişte, dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle meydana geldiği, sadece alkolün etkisi ile meydana geldiğinin söylenemeyeceği belirtilmiş, itiraz üzerine alınan ek raporda ise sürücünün alkollü olması veya
KTK.nun 52/b maddesine aykırı meslekte ve sanatta acemice, dikkatsiz ve tedbirsiz
eylemleri dışında başka hiçbir dışsal etkenin olmadığı belirtilmiştir. Bu durumda alkol
düzeyi de belirlenmeyen sürücünün, gece seyri sırasında yol yapımı nedeniyle yolun
tek yönlü yola dönüşmesi sırasında meydana gelen kazada, yol koşullarının da etkisi
ile kazaya neden olduğunun kabulü gerekir. Bilirkişi raporunda da kabul bu yönde

Karar İncelemesi (Alkollü Olarak Araç... • İ. KARAGÖZ

261

olup, alkolün münhasıran kazaya etken olduğundan söz edilemez. Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, hatalı değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm
kurulması doğru görülmemiştir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükümün davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden
davacıya geri verilmesine, 05.05.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yine , aynı şekilde ancak bu kez örnek bir genel kurul kararı...
”YARGITAY HUKUK GENEL KURULU, E. 2002/11-768 K. 2002/840 T. 23.10.2002
ÖZET
Dava, kasko sigortalı aracın kaza neticesi hasarlanması nedenine dayalı tazminat
talebine ilişkindir. Rizikonun teminat dışında kalması için sürücünün sadece alkollü
olması yeterli olmayıp, kazanın münhasıran alkolün etkisinde oluştuğunun sigortacı
tarafından ispatlanması gerekir. Bu durumun belirlenmesi için de aralarında trafik uzmanı ve nöroloğun da bulunduğu bilirkişi kurulu marifetiyle inceleme yaptırılmalıdır.
Eksik inceleme ile hüküm kurulması bozma nedenidir.
DAVA
Taraflar arasındaki “tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Denizli Asliye 3. Hukuk Mahkemesi’nce davanın reddine dair verilen 30.3.2001 gün ve
1999/69 E. 2001/227 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi
üzerine, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 21.1.2002 gün ve 2001/7982 E. 2002/347
K. sayılı ilamı ile ( … Davacı vekili, müvekkiline ait aracın davalı şirkete kasko sigortası ile sigortalı olduğunu, aracın trafik kazası sonucu hasarlandığını, rizikonun
davalıya ihbar edildiğini, ancak sigorta bedelinin ödenmediğini ileri sürerek şimdilik
3.673.000.000.- TL’nın olay tarihi 2.9.1998’den itibaren reeskont oranında temerrüt
faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, kaza tutanağında davacının % 60 oranında promil alkollü olduğunun
tespit edildiğini, kazanın alkol nedeniyle meydana geldiğini, poliçe genel şartları uyarınca hasarın teminat dışı olduğunu savunarak, davanın reddini talep etmiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamından davacının
Karayolları Trafik Kanunu’nda öngörülen oran üzerinde alkol aldığı ve poliçe genel
şartları (A.S/5 ) maddesi uyarınca hasarın teminat dışı olduğu gerekçesiyle, davanın
reddine karar verilmiştir. ‘
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
Davacı vekili, müvekkiline ait kasko sigortalı aracın, kazaya uğradığından bahisle
tazminat talebinde bulunmuştur. Kasko sigorta poliçesi, taraflar arasında poliçe genel
şartları çerçevesinde akdedilen bir sözleşme belgesidir. Genel şartların (A-5) maddesinin 5. fıkrasına göre, rizikonun teminat dışında kalabilmesi için sürücünün sadece
alkollü olması yetmeyip, kazanın münhasıran alkolün etkisinde oluştuğunun da sigortacı tarafından kanıtlanması gerekir. Artık burada üçüncü araç sürücüsünün, ya da
sigortalı sürücünün kusurunun, kasko sigortası olması nedeniyle önemi yoktur. Yani.
önemli olan kazanın münhasıran alkolün etkisinde meydana gelip gelmediğidir. Bu
durumun belirlenmesi de, aralarında bir trafik uzmanı ve nöroloğun da bulunduğu bir
bilirkişi kurulu marifetiyle inceleme yaptırılarak, olayın meydana geliş şekli itibarıyla
bu kaza ve hasarın münhasıran alkolün etkisi altında meydana gelip gelmediğinin ve
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illiyet bağı bulunup bulunmadığının tespit ettirilmesi ile mümkündür.
Mahkemece, açıklananların ışığında, yeniden bilirkişi kurulundan rapor alınmak
suretiyle sonucuna göre hüküm tesisi gerekirken, eksik inceleme ile hüküm tesisi doğru görülmemiştir…) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği
anlaşıldıktan ve dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
KARAR
Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen özel daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul
ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.
SONUÇ
Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının özel daire bozma
kararında gösterilen nedenlerden dolayı HUMK’nun 429. maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine 23.10.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.”””( Benzer bir karar olarak, YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2011/17-182, K. 2011/294, T. 11.5.2011 kararını belirtebiliriz. Yine bu kararda
da “...kaza, tek başına davacı şirket sigortalısı araç sürücüsünün alkollü olmasının
etkisiyle meydana gelmemiştir. Olayda bu etmen yanında sigortalı araç sürücüsünün
kavşakta geçiş önceliğine uymaması ve diğer araç sürücüsünün kavşağa aracın hızını
azaltmadan girmesi şeklindeki davranışlar da rol oynamıştır. Hal böyle olunca, açıklanan nedenlerle davanın reddine karar vermek gerekirken olayın oluş şekline, dosya
içeriğine ve yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına aykırı bulunan bilirkişi raporundaki görüşlere itibar edilerek davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu
nedenle direnme kararı bozulmalıdır....”” demek suretiyle sigortanın rücuan tazminat
davasının reddine karar verilmesi gerektiğine karar vermiştir.) )

Kukuk mahkemesindeki uygulama da aynen böyledir ve bu istikrar da
kazanmış bir uygulamadır.
Söylediğimiz gibi, bizim konumuz ceza davası ile ilgili olsa da burada,
TCK’nun 179/3 şartları ile 2918s. KTK’nun 48/6’nın farklı olması
ve hukuk mahkemelerindeki uygulamalar açısından da alkollü araç
kullanma ile kaza yapılmasındaki kusurluluk unsurlarının aranması
açısından bu kararları yazdık ve şunu da özellikle belirtmeliyiz ki,
Hem TCK hem de 2918 s. KTK ‘nunda yazan suçun oluşuyor olması,
hukuk mahkemeleri kararlarında belirtilen, “kazanın salt alkolün etkisi
ile meydana gelmesi halinde zararın teminat dışında sayılacağı, bunun
için de nöroloji ve trafik alanında uzman bilirkişilerin yer aldığı heyetten
kazanın meydana gelmesindeki tüm etkenlerin değerlendirilmesi için
yeni bir rapor alınması gerektiği” şeklindeki gerekçeler doğrultusunda
ceza mahkemelerince verilmiş olan kararlar da, bu anlamda hukuk
mahkemelerini bağlamayacak ve özellikle araştırılması gereken konunun
çok açık olarak belirlenmesi sonunda hukuk davalarının kabulüne yada
reddine karar verilecektir.
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Ceza davaları ile ilgili olarak;
Alkollü araç kullanma sebebiyle,
Bu şekilde verilen kararlar,
Usul ve yasaya aykırıdır,
Yargının yasa koyucunun işlevine ve görevine öykünmedir,
Yasa koyucunun yapmadığı bir düzenlemenin, yargı tarafından yapılmış
gibi, var gibi kabul edilerek doğrudan cezalandırılmaya karar vermedir
NEDİR O?
En başta belirttiğimiz gibi kişisel olarak alkollü şekilde araç
kullanılmasını tabi ki her bireyin kabul ve düşüneceği gibi doğrudan suç
olarak kabul edilerek cezalandırılmasını isteyebiliriz. Ancak bu sadece
temenniden ve düşünceden öteye gidemez.
Aksi taktirde büyük bir kaosa yol açarız ki, o da yargının, istemese de
sonuç olarak “Hakimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir” sözüne aykırı bir
durum oluşturmuş olunur ve yargıyı millet adına karar veren meclisin,
yasa koyucunun yerine koymuş oluruz.
Oysa, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ den
belki de bize kalan en önemli ve tek miras, ilk olarak Ankara’ da Altındağ’
da kurulmuş olan TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİDİR.
1982 Anayasasına göre, Türkiye Cumhuriyet devleti bir Cumhuriyettir
ve Cumhuriyetin nitelikleri sayılırken, Anayasa’ nın 2. Maddesinde “...
demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti” olduğu yazılmıştır.
Yine Anayasamıza göre, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin üç temel
organı vardır;
YASAMA, YÜRÜTME VE YARGI.
Yargı, üç temel organdan biri olarak, yasalar çerçevesinde kalmak
suretiyle, görev alanında faaliyetini yürütmektedir.
Bu bağlamda mahkemeler ve hakimler eğer memur kabul edilecekse
yalnız ve yalnız yasaları uygulamakla görevli ve memurdurlar, yoksa
memur değildirler. Aksi takdirde bağımsız olamazlar.
Yargı, yani mahkemeler ve hakimler yasayı uygularken, doğru olarak
yorumlama ve uygulamakla görevlidirler. Hatta bu görevin içinde
yasaları eleştirmek de vardır. Çünkü mahkemeler, yasaların anayasaya
aykırı olduğunu düşündüklerinde, bunu Anayasa Mahkemesine de
götürebileceklerdir. Zaten bu da bir nevi yasanın eleştirilmesidir.
Ancak, bunun dışında, mahkemeler ve hakimler, yasaları, Yargıtay eski
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başkanlarından değerli hukukçu ve sayın büyüğümüzeSami Selçuk ‘un da
bir genel kurulu kararında yer alan karşı oyunda atıfla belirttiği gibi “...
yasal boşlukları doldurmak yargıçların işi değildir. Yargıç yorum yaparken
kişisel değer yargılarına dayanan bir kişi değil, bir kurumdur onun görevi
yasaları ayıklamak değil, uygulamaktır. Doğru yorumlamaktır... Yargıçlar
zorlama yorumlarla yasa koyucunun işlerine özenemezler. Kuşkusuz,
yasa maddeleri istediklerimiz cezalandırmak için ellerimize verilmiş
silahlar değildirler.” ( Başta belirttiğimiz Yargıtay Ceza Genel Kurulunun
19/04/1993, 4-16-100 sayılı kararı)
Yukarıda belirttiğimiz gibi, Adli Tıp Kurumundan alınan raporlar
doğrultusunda 1,00 promil üzerinde alkollu araç kullanılmasının
güvenli sürüşü tehlikeye düşüreceği şeklindeki bilimsel verinin kabulü
ile, kişilerin varsayımsal olarak TCK’nın 179/2-3 kapsamında Trafik
güvenliğini tehlikeye sokma suçunu işlediklerine karar verilmesi, suçun
unsurlarının yasa koyucu tarafından açık olarak belirlenmiş olması
karşısında; her olayda emniyetli sürüş güvenliğinin ortadan kalkıp
kalkmadığı, yani, “aracın kişilerin hayatı, sağlık veya mal varlığı açısından
tehlikeli olabilecek şekilde sevk edilip edilmediği” hususunun, ayrıca her
olayda araştırılması gereklidir. Yani, 48/6 da getirilen yeni düzenlemedeki
gibi, artık sırf 1.00 promil üzerinde alkollü araç kullanılması bu suçun
oluşması için yeterli olmayacaktır.
Bu şekilde, yasanın öngörmediği bir şekilde yorum yaparak, alkollü
araç kullanmanın şartları yokmuş gibi, 1,00 promil üzerinde alkollü
araç kullanan kişilerin suç işlediğini kabul ile cezalandırılmalarına karar
verilmesi tabi ki, usul ve yasaya aykırı bir karar ve yorum olacaktır.
Çünkü, yorum doğru yapılmalı, usul ve yasaya uygun olmalıdır. Yasa
koyucu yasaları çıkartırken bilinçli hareket eden bir organdır. Noktasına
ve virgülüne kadar yeri geldiğinde tartışmalar yaparak yasa metinlerini
hazırlar ve bununla da kalmayarak yasaların gerekçelerini de yazmak
suretiyle madde metinlerini açıklayıcı mahiyette gerekçelerini de yasayı
yaparken yazar.
Tüm bu anlatımların sonunda:
Her ne kadar sanığın ........ plakalı aracıyla seyir halindeyken uygulama
yapan trafik polislerince yapılan alkol kontrolünde 1,23 promil alkollü
olduğundan alkolün etkisiyle güvenli bir şekilde araç sevkedemeyecek
durumda olmasına rağmen araç kullandığı ve bu şekilde trafik güvenliğini
tehlikeye sokma suçunu işlediğinden dolayı cezalandırılması işlemiyle
kamu davası açılmış ise de sanığın 2918 S. KTK nın 48/3 madde ve
fıkrasında bir kazaya karışmadığı anlaşıldığından, ayrıca herhangi bir
şekilde TCK nın 179. Maddesinde yazılı olduğu şekilde tehlikeli şekilde
araç sevk edildiğine dair yani güvenli sürüş yeteneğini kaybettiğine dair bilgi
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ve belge delille iddia bulunmadan yalnızca 1,00 promil alkollü vaziyette
araç kullanması sebebiyle hakkında TCK nın 179/3 maddesi uyarınca
cezalandırılması usul ve yasaya uygun bulunmadığından Beraatine karar
verilerek aşağıdaki hüküm kurulmuştur.
Verilen bu karar; yapılan yargılamada, iddia, tutulan tutanaklar ve tüm
dosya kapsamından, sanığın üzerine atılı bu suçun yasal unsurlarının
bulunmadığı çok açık olup delil de toplamaya gerek bulunmadığından,
5271 sayılı CMK’nun 193/2 madde ve fıkrası uyarınca sanığın savunması
da alınmadan tensiple verilmiştir.
HÜKÜM
Sanık ............ün üzerine atılı “trafik polislerince yapılan alkol
kontrolünde 1,23 promil alkollü olduğu alkol raporuyla tespit edildiği
gibi sanığın da savunmasında alkollü olduğunu ikrar ettiği böylece sanığın
alkolün etkisiyle güvenli bir şekilde araç sevk edemeyeceği araç kullandığı
ve bu şekilde trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunu işlediğinden
bahisle kamu davası açılmış isede dosya kapsamı itibarıyla dosyada yer
alan 09/08/2014 tarihli “1.00 promil üzerinde alkollü olduğu tespit edilen
sürücüler ile ilgili tutanak” içeriğine göre sanığın olay sırasında olay
mahallinde yapılan alkol denetimlerinde durdurulan bir şahıs olduğu
ve alkol testi sonucunda 1,23 promil alkol olduğunun tespit edildiği
2918 sayılı kanunun 48 maddesine göre TCK nun 179/3 maddesine göre
adli işlem yapılmak üzere bu tutanağın tutulduğu anlaşılmakla birlikte;
2918 sayılı karayolları trafik kanununun 24/05/2013 gün ve 6487
sayılı kanunun 19 maddesiyle değişik 48 maddesinde belirtilen promil
alkol kullanım miktarları ancak 48 maddenin 3 fıkrasına göre “kişinin
yaralanmalı veya ölümlü yada kollukca müdahil olunan maddi hasarlı
trafik kazasına karışması halinde” şeklinde bir düzenlene içerip sanıkların
bu belirtilen şekilde herhangi bir kazaya karışmadıkları ve yalnızca rutin
alkol denetimi sırasında 1,23 promil alkollü olduğunun tespit edilmesi
sebebi ile 2918 sayılı kanunun 48/6 maddesi uyarınca TCK nun 179/3
maddesinin uygulanmasının yasal şartları oluşmadığı dolayısı ile suçun
yasal unsurlarının gerçekleşmediği anlaşıldığından sanığın CMK 223/2-a
maddesi uyarınca BERAATİNE,
Yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına,
Dair, sanığın yokluğunda tebliğden itibaren Yargıtay ilgili Ceza
Dairesine 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile veya
sözlü temyiz talebinin mahkeme zabıt katibi tarafından tutanağa geçirilip
imza altına alınarak temyizi mümkün olmak üzere verilen karar C Savcısı
A. huzurunda açıkça okunup usulen anlatıldı.25/09/20142
* Yazarın Notu: Hem içerik ve hem de kararın henüz kesinleşmemiş olması göz önüne alınarak sanık ile ilgili bilgileri ilgili karardan çıkartarak yayına verdik.

KARARLAR

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI
İCRA TAKİBİ • TEMERRÜT FAİZİ
ÖZET: İcra takibinden önce temerrüde düşürülmemiş olan borçludan icra takibinde geçmiş
günler faizi istenemez.*
Y.HGK E.2013/12-193 K 2013/1077 T.11.9.2013
(... Alacaklı tarafından 2914 no’lu F. Tarım Kooperatifi tarafından
verilen ortak kimlik cüzdanına dayalı olarak yapılan genel haciz yoluyla yapılan takibe karşı borçlu tarafından itiraz olunmuştur.
Takip dayanağı belgede ödemenin hangi tarihte yapılacağı konusunda vadeyi içerir bir kayıt bulunmadığı gibi, faiz istenebilmesi için,
belgede ödeme tarihinin de açıkça belirtilmesi gerekir, belgede böyle
bir kayıt yok ise faiz ancak borçlunun temerrüde düşürülmesi halinde,
temerrüt tarihi itibariyle istenilebilir.
Somut olayda, borçlunun temerrüde düşürüldüğüne ilişkin yapılan
takipten başka bir yazılı belge de snulmadığına göre, bu durumda alacaklı, ancak takip tarihinden itibaren faiz isteyebileceğinden işlemiş,
faize ilişkin itirazın kaldırılması isteminin bu doğrultuda incelenerek
sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile inceleme yapılmaksızın istemin reddine dair karar verilmesi isabetsizdir...)
gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan
yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
Dava, icra takibine vaki itirazın İİK'nin 68. maddesi uyarınca kesin
olarak kaldırılması istemine iliştindir.
Davacı vekili, müvekkilinin davalı kooperatifin ortağı olduğunu ve
3031 kg fındık teslim ettiğini, ürün bedelinin ürün bedelinin ürün teslim
tarihi olan 21.11.2006 gününden takip tarihine kadar, yaklaşık bey yıllık
sürede ödenmediğini, bu nedenle icra takibi başladığldığını ancak icra takibine davalının itiraz ettiğini, iş bu itiraz dilekçesinde davalının müvekkilinden fındık ürünü aldığını ikrar ettiğini, itiraz dilekçesine eklenmiş
olan 21.11.2006 tarihli taahhütnamenin İİK'nin 68. maddesinde sayılan
* Gönderen: Av. Murat Topçuoğlu
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belgelerden oludğunu, bu belgeye istinaden itirazın kesin olarak kaldırılmasının gerektiğini ileri sürerek, itirazının kesin olarak kaldırılmasına
ve %40’tan aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesini
talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davacının teslim ettiği ürün alacağı için müvekkili kooperatife taahhütname verdiğini, bu taahhütnamenin İİK'nin 68. maddesi
anlamında bir belge olmadığını, müvekkili kooperatifin borcunu kabul ettiğini, ancak borcun muaccel hale gelmediğini, davacının faiz istemesinin
yasal dayanağının olmadığını ve müvekkilinin temerrüde düşürülmediği
halde işlemiz faiz istenmesinin yanlış olduğunu savunarak davanın reddini talep etmiştir.
Mahkemece, 21.11.2006 tarihli taahhütnamenin İİK'nin 68. maddesinde öngörülen borç ikrarını içeren bir belge niteliğinde olmadığı, ancak
borçlunun itarızında borcu reddetmeyerek sadece borcun muaccel olmadığını lieri sürmesi ve bu iidasını da kanıtlayamaması nedeniyle dayanak
belgenin İİK'nin 68. maddesinde öngörülen nitelikte bulunup bulunmadığının tartışılmasının gerekmediği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne,
icra takibine itirazın kesin olarak kaldırılmasına, inkar tazminatı isteminin ise reddine karar verilmiştir.
Davalı (borçlu) vekilinin temyizi üzerin karar, Özel Daire’ce yukarıda
başlık bölümünde gösterilen nedenlerle bozulmuştur.
Yerel mahkemece, önceki kararda direnilmiş; hükmü temyize davalı
(borçlu) vekili getirmiştir.
Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; davalı borçlunun icra
takibinden önce temerrüde düşürülmemiş olması nedeniyle icra takibinde “işlemiş” temerrüt faizi talep edilip edilemeyeceği noktasında toplanmaktadır.
Uyuşmazlığın çözümü için öncelikle temerrüt fazi hakkında kısaca
açıklama yapılmasında yarar bulunmaktadır.
Temerrüt (gecikme) faizi; borçlunun, para borcunu zamanında ödememesi ve temerrüde düşmesi üzerine kanun gereği kendiliğinden işlemeye
başlayan ve temerrüdün devamı müddetince varlığını sürdüren, alacaklının zararın varlığını, miktarını ve borçlunun kusurunu ispat zorunda kalmaksızın borçlunun ödemesi gereken, miktarı yasalarla berlenmiş asgari
bir tazminat türü olarak tanımlanabilir (Nami Barlas, Para Borçlurarının
İfasında Borçlunun Temürrüdü ve Temürrüt Açısından Düzenlenen Genel Sonuçlar, İst. 1992, s.127 vd.)
Borçlunun temerrüdünden söz edebilmek için, öncelikle borcun muaccel hale gelmiş olması gerekir. Muacceliyet; en yalın anlatımıyla, ödeme
zamanının gelmiş olmasıdır. Borcun ifası için bir vade öngörülmüşse, kural olarak bu vadenin gelmesiyle muacceliyet oluşur.
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Hemen belirtilmelidir ki, temerrüdün oluşması için borcun muaccel
olması kural olarak tek başına yeterli değildir. Alacaklı, muaccel borcun
ifası konusunda borçluya bildirimde (ihtarda) da bulunmalıdır. Ancak,
borçlunun temerrüdü için ihtar koşulu mutlak bir koşul olarak dezenlenmiş değildir.
İhtarın gerekli olmadığı hal, mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun (BK)
101. maddesinde; “Muaccel bir borcun borçlusu, alacaklının ihtariyle,
mütemerrit olur. Borcun ifa edileceği gün müttefikan tayin edilmiş veya
muhafaza edilen bir hakka istinaden iki taraftan birisi bunu usulen bir
ihbarda bulunmak suretiyle tesbit etmiş ise, mücerret bugünün hitamı ile
borçlu mütemerrit olur” şeklinde düzenlenmiştir. Benzer bir hüküm de
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (TBK) 117. maddesinde de bulunmaktadır.
Somut olayda; davacı-alacaklı tarafından davalı-borçlu SS S. F. Tarım
Satış Kooperatifi aleyhine 01.03.2011 tarihinde ilamsız icra takibi başlatılmış ve 8.950 TL mahsul bedeli, 3.400.00 TL temerrüt faizi olmak üzere
toplam 12.350.00 TL talep edilmiştir. Takip dayanağı olarak 21.11.2006
tarihinde 3031 Kg mahsul teslimatı gösterilmiştir. Davalı borçlu tarafından borcun muaccel olmadığı ve temerrüt faizi istenemeyeceği belirtilerek
takibe itiraz edilmesi üzerine takip durmuştur.
Taraflar arasında borcun vade tarihinin kesin olarak belirlenmediği
ve icra takibinden önce davalının temerrüde düşürülmediği konusunda
uyuşmazlık bulunmamaktadır. Bu durumda, vade tarihi belirsiz olan
para alacağı için davalı borçlu icra takibinden önce temerrüde düşürülmediğinden temekrrüt faizi ancak icra takibinden sonraki dönem için talep edilebilir.
Hal böyle olunca, icra takibinden önce temerrüde düşürülmemi olan
davalı borçludan “işlemiş” temerrüt faizi talep edilmesi mümkün olmadığından, Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya
aykırıdır.
Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.
SONUÇ
Davalı (borçlu) vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının Özel Daire bozma kararında ve yukarıda gösterilen nedenlerden
dolayı 6217 sayılı Kanunun 30. maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda ekhenen “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, 2004 sayılı İcra İflas Kanunu’na 5311 sayılı Kanun’un 29. maddesi ile eklenen Geçici 7. madde atfıyla aynı Kanun’un 366/
III. maddesi uyarınca tebliğden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme
yolu açık olmak üzere, 11.09.2013 gününde oybirliği ile karar verildi.
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MAHKEME HARİCİ İKRAR • YARGILAMA İLKELERİ
ÖZET: Poliste verilmiş beyan mahkeme dışı ikrar
olup, bu ikrarın diğer delillerle ispatlanması gerekir. Her hukuk sisteminde benimsenmiş olan
ve mahkemece uygulanması gereken usul ilkeleri; tasarruf ilkesi, kendiliğinden harekete geçme
ve araştırma ilkesi, taraflarca hazırlama ilkesi,
yargıcın hukuk kurallarını resen uygulaması ve
usul ekonomisi ilkesi olarak sayılabilir.
Y. HGK E. 2013/13-637 K 2014/397 T.26.3.2014
(... Davacı, kendisine ait kredi kartlarını kullanan davalının bu kartlarla harcama yapmasına rağmen harcama bedelini kendisine ödemediğini, bu miktarın tahsili için davalı aleyhine icra takibi yaptığı icra
takibine de haksız olarak itiraz edildiğini ileri sürerek itirazın iptalini
istemiştir.
Davalı, davacıya ait kartları kullanmadığını savunarak davanın
reddini dilemiştir.
Mahkemece, davacıya ait kredi kartlarının davalı tarafından kullanıldığının ispat edilemediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, mahkeme kararı davacı temyizi üzerine dairemizce onanmış,
davacı bu defa karar düzeltme talebinde bulunmuştur.
Davacı eldeki davada, davalının bir kısım kartları rızası dahilinde
ve bir kısım kartları da kendisinden habersizce alarak kullandığı iddiasıyla davalının yaptığını ileri sürdüğü harcama miktarının tahsihine ilişkin takibe vaki itirazın iptalini istemiş, davada aynı zamanda
Cumhuriyet Savcılığı soruşturma dosyasında delil olarak dayanmıştır.
Esasen hazırlık soruşturması dosyası davalının cevap dilekçesinde de
bildirilmiş bulunmaktadır. Davacının şikayeti üzerine davalı poliste
verdiği 9.1.2009 tarihli ifadede “davacının ödemeleri olduğu ve nakite
ihtiyacı bulunduğu zamanlarda kendisine ait tekel büfeğsine gelerek
kartlarla yüklü miktarda içki alımı yaptığını ve üzerine de davacıya
nakit olarak ödediğini zaman zamanda kendisinin Tekel’den veya
dava dışı şirketlerden mal alımı yapacağı zaman kendisine ait kredi
2012/7525-1384 kartı ile ödeme yapmayı, nakit paranın ise kendisine
ödenmesini istediğini, davacının arkadaşı olması nedeniyle bu konularda davacıya yardımcı olduğunu, şikayet dilekçesinde 19.000 TL kullanıldığını beyan etmesine rağmen bu miktarın daha fazla olduğunu,
davacıya ait kredi kartları ile yapılan tüm çekimlerin davacının bilgi-
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si dahilinde ve şifre kullanılarak yapıldığını ve davacıya ödendiğini”
belirtmiş bulunmaktadır. Davalı bu savunması ile davacıya ait kredi
kartını kullanarak mal alımı yaptığını, bedelini de davacıya ödediğini bildirmiş olup, davalının polisteki bu beyanı yazılı delil başlangıcı
niteliğindedir. Yazılı değil başlangıcı niteliğinde olduğu içinde, davacıya ait kartların davalı tarafından kullanıldığına dair davacı iddiası
yönünden, davacının tanık dahil tüm delillerinin toplanarak ve değerlendirilerek karar verilmesi gerekir. Bu itibarla, davacıdan dava konusu idiasıyla ilgili olarak tanık dahil tüm delilleri ve davalının da karşı
delilleri alınarak gerekli inceleme ve araştırma yapılarak hasıl olacak
sonuca uygun karar oluşturulması zorunludur. Mahkeme kararının bu
araştırma yapılarak hasıl olacak sonuca uygun karar oluşturulması
zorunludur. Mahkeme kararının bu gerekçeyle bozulması gerekir iken
zuhulen onandığı bu kez yapılan incelemeden anlaşılmış olmak, davacının karar düzeltme itirazının kabulüyle, kararın bozulmasına karar
verilmesi gerekmiştir...)
gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan
yargılama sonunda, mahkemece önceki rararda direnilmiştir.
TEMYİZ EDEN: Davacı vekili
HUKUK GENEL KURUL KARARI
Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde
temyiz edilidği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okuntuktan sonra gereği görüşüldü:
Dava, kredi kartlarının kullanılmasından dolayı doğan alacağın tahsili
amacıyla yürütülen icra takibine itirazın iptali davasıdır.
Davacı, davalının kendisine ait kredi kartlarını kullandığını, bu kartlar
ile harcama yaptığını ancak harcama bedellerini kendisine ödemediğini,
bu miktarın tahsili için davalı aleyhine başlattığı icra takibine, davalının
icra takibine haksız olarak itiraz ettiğini ileri sürerek itirazın iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı, davacıya ait kartları kullanmadığını savunarak davanın reddini
istemiştir.
Mahkemece, davacıya ait kredi kartlarının davalı tarafından kullanıldığının davacı tarafından ispat edilemediği gerekçesiyle davanın reddine
dair verilen karar, davacı vekilinin temyizi üzerine Ödel Daire’ce önce
onanmış, davacı vekilinin karar düzeltme istemi üzerine ise, metni yukarıda başlık bölümüne aynen alınan ilam ile bozulmuştur.
Mahkemece, eldeki davada kendiliğinden araştırma ilkesinin uygulanmayacağı, taraflarca getirme ilkesinin uygulanacağı, davacının delil listesinde ve yargılamada tanık deliline dayanmadığı gerekçeleri ile önceki
kararında direnmiştir.
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Direnme kararını davacı vekili temyiz etmiştir.
Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; mahkemenin verdiği kararın yeterli bir araştırmaya dayalı olup olmadığı, noktasında toplanmaktadır.
Dava ve karar tarih itibarıyle eldeki davaya 1086 sayılı HUMK'un uygulanması gerekmektedir. Anılan kanun zamanında bilimsel içtihatlardda,
davaya hakim olan ilkeler belirlenmiştir.
Hakimin davadaki yetkileri, bazı ilkeler tarafından belirlenir. Bu ilkeler HUMK'da açıkça yazılı değilse de, hemen her hukuk sisteminde kabul
edilen bu ilkelerin usul yasasının yorumlanmasından çıkarmak mümkündür.
Bu ilkeler kısaca;
1. Tasarruf ilkesi
2. Kendiliğinden (resen) harekete geçme ve araştırma ilkesi
3. Taraflarca hazırlama ilkesi,
4. Hakimin hukuk kurallarını kendiliğinden uygulaması,
5. Çabukluk, basitlik ve ucuzluk ilkesi (usul ekonomisi), olarak özetlenebilir.
Bu ilkeler davanın türüne göre uygulama alanı bulacaktır. Tasarruf ilkesi, hakimin kendiliğinden bir davaya bakamayacağını, ancak talep üzerine davaya bakabileceğini, tarafların dava konusu üzerinde tasarruf yetkisi bulunduğunu ve hakimin tarafların talepleri ile bağlı olduğunu ifade
eder. Kendiliğinden (re’sen) harekete geçme ilkesi gereğince kamu yararı
düşüncesi ile hakim bazı hallerde tarafların talebi olmadan da kendiliğinden harekete geçebilir ve gerekli inceleme ve araştırmarda bulunabilir.
Taraflarca hazırlama ilkesi, davanın ve savunmanın dayanağı olan
vakıaların ve bunların delillerinin taraflarca mahkemeye bildirilmesi demektir. Bu ilke tasarruf ilkesinin doğal bir tamamlayıcısıdır. Hakim, incelemesini taraflarca kendisine bildirilmiş olan dava malzemesi üzerinde
yapar. Hakim, tarafların bildirmediği vakıaları kendiliğinden inceleyemez, ve onları hatırlatabilecek hallerde dahi bulunamaz. Hakim, tarafların kendisine bildirdikleri vakıalara göre, dava konusu olayı despit eder
ve ona göre gerekli hukuk kuralını uygular. Hakim, sadece kendisine usulüne uygun biçimde bildirilmiş olan vakıaları inceleme konusu yapabilir
ve bu vakıalardan anlaşılan itiraz sebeplerini kendiliğinden gözetmekle
yükümlüdür. Buna karşılık hakim, kendisine usulüne uygun biçimde
bildirilmemiş itiraz sebeplerini kendiliğinden gözetemez. Kendiliğinden
(re’sen) araştırma ilkesi dava malzemesinin hazırlanmasında, tarafların
yanında, hakimin de görevli olması hali olup, bu ilke kamu yararı gerek-
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çesine dayanır ve taraflarca hazırlama ilkesinin istisnasıdır.
6100 sayılı HUMK'un 24. maddeden itibaren “Yargılamaya Hakim Olan
İlkeler”, Tasarruf İlkesi (md.24), Taraflarca Getirilme İlkesi (m6.25),
Taleple Bağlılık İlkesi (m6.26), Hukuki Dinlenme Hakkı (md.27), Aleniyet İlkesi (md.28), Dürüst Davranma ve Doğruyu Söyleme Yükümlülüğü (md.29), Usul Ekonomisi İlkesi (md.30), Hakimin Davayı Aydınlatma
Ödevi (md.31) olarak sayılmıştır.
Taraflarca Getirilme İlkesi HMK'nın 25. maddesinde şu şekilde ifade
edilmiştir. “1. Kanunda öngörülen istisnalar dışında, hakim iki taraftan
birini söylemediği şeyi veya vakıaları kendiliğinden dikkate alamaz ve onları hatırlatabilecek davranışlarda dahi bulunamaz. 2- Kanunla belirlenen
durumlar dışında, hakim, kendiliğinden delil toplayamaz.” Bu ilkenin bir
sonucu olarak hakim, tarafların öne sürmediği vakıaları kendiliğinden
araştıramaz veya eksik olan vakıaların ileri sürülmesi gerekdiğini taraflara hatırlatamaz; aksi davranış hakimin reddi sebebi oluşturur.” (Prof. Dr.
Hakan Pekcanıtez, Prof. Dr. Oğuz Atalay, Prof. Dr. Muhammet Özekes,
HMK Hükümlerine Göre Medeni Usul Hukuku, Ankara 2011, Sayfa 249251)
Olayda “Taraflarca Hazırlama İlkesi” uygulanacağından bu ilkenin gereklerinden en önemlisi dava malzemelerinin toplanması ve mahkemeye
sunulması taraflara ait bir görev olduğundan tanık deliline başvurma görev ve yetkisi de taraflara aittir. Davacı vekili gerek dava dilekçesinin deliller bölümünde ve gerekse 04.05.2009 tarihli delil listesinde tanık deliline
başvurmamıştır.
Hal böyle olunca, mahkemenin bu yöne ilişkin direnmesi yerindedir.
Ne var ki, davalı savunmasında davacıya ait kredi kartlarını kendisinin
hiç kullanmadığını söylediği halde, 09.01.2009 tarihinde poliste verdiği
ifadede “davacının ödemeleri oludğu ve nakite ihtiyacı bulunduğu zamanlarda kendisine ait tekel büfesine gelerek kartlala yüklü miktarda içki alımı yaptığını ve üzerine de davacıya nakit olarak ödediğini zaman zaman
da kendisinin Tekel’den veya dava dışı şirketlerden mal alımı yapacağı zaman kendisine ait kredi 2012/7275-13842 kartı ile ödeme yapmayı, nakit
paranın ise kendisine ödenmesini istediğini, davacının arkadaşı olması
nedeniyle bu konularda daeaıcıya yardımcı olduğunu, şirayet dilekçesinde
19.000 TL kullanıldığını beyan etmesine rağmen bu miktarın daha fazla
olduğunu, davacıya ait kredi kartları ile yapılan tüm çekimlerin davacının
bilgisi dahilinde ve şifre kullanılarak yapıldığını ve davacıya ödendiğini”
belirtmiştir. Davalının poliste verdiği bu beyan mahkeme dışı ikrar niteliğinde olup, mahkeme dışı ikrarında diğer vakıalar gibi diğer delillerle
kanıtlanması gerekir. Davacı aşamalardaki beyanlarında da davacıya ait
kredi kartlarının sliplerinin getirtilerek inceleme yapılmasını istemiştir.
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Bu durumda mahkemece, davacıya ait olan kredi kartlarına ait sliplerin ilgili yerlerden getirtilerek davalının imzası bulunan harcamalar belirlenip bilirkişi raporu alınmak suretiyle inceleme yapılarak sonucuna
göre karar verilmesi gerekirken bu hususlar göz ardı edilmek suretiyle
eksik inceleme ve araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru
görülmemiştir.
Yukarıda açıklanan bu değişik nedenlerle direnme kararı bozulmalıdır.
SONUÇ
Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının yukarıda gösterilen değişik nedenlerden dolayı 6217 sayılı Kanunun 30.
maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na ekhenen “Geçici
madde 3” atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usülü Muhakemeleri Kanunu’nun 429. maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz pein harcının yatırana geri verilmesine, aynı kanunun 440.
maddesi uyarınca kararın tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde
karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 26.03.2014 gününde oybirliği ile
karar verildi.

İŞ KAZASINDA ÖLÜM • MANEVİ TAZMİNAT
ÖZET: İşverenin %80 kusurlu olduğu kazada hayatını kaybeden işçinin eşi için 80.000.00 TL, çocukların her biri için 50.000.00 TL manevi tazminata hükmedilmesi isabetlidir.*
Y HGK E.2014/21-872 K.2014/1086 T.24.12.2014
Dava, iş kazası sonucu yaşamını yitiren sigortalının eş ve iki çocuğunun maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemlerine ilişkindir.
Mahkemece, davacı çocuklar C. ve C.’ın maddi tazminat davalarının
reddine davacı eş D.’nın ise maddi tazminat davasının Kısmen kabulüne ve tüm davacıların manevi tazminat davalarının kısmen kabulüne
karar verilmiştir.
Borçlar Kanunu’nun 47. maddesi hükmüne göre hakimin özel halleri göz önünde tutarak manevi zarar adı ile hak sahibine verilmesine
karar vereceği bir para tutarı adalete uygun olmalıdır. Hükmedilecek
bu para, zarara uğrayanda manevi huzuru doğurmayı gerçekleştirecek
tazminata benzer bir fonksiyonu olan özgün bir nitalik taşır. Bir ceza
olmadığı gibi, mamelek hukukuna ilişkin zararın karşılanmasını da
* Legaılbank Hukuk Sitesi’nden alınmıştır.
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amaç edinmemiştir. O halde, bu tazminatın sınırı onun amacına göre
belirlenmelidir. Takdir edilecek miktar, mevcut halde elde edilmek istenilen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar
olmalıdır. 22.06.1966 günlü ve 7/7 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme
Kararı’nın gerekçesinde takdir olunacak manevi tazminatın tutarını etkileyecek özel hal ve şartlar da açıkça gösterilmiştir. Bunlar her olaya
göre değişebileceğinden hakim bu konuda takdir hakkını kullanırken
ona etkili olan nedenleri de karar yerinde objektif ölçelere göre isabetli
bir biçimde göstermelidir.
Hakimin bu takdir hakkını kullanırken, ülkenin ekonomik koşulları,
tarafların sosyal ve ekonomik durunları, paranın satın alma gücü, tarafların kusur durumunu, olayın ağırlığı, olay tarihi gibi özellikleri göz
önünde tutması, bunun yanında olayın işverenin işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerini yeterince alalamasından kaynaklandığı da gözetilerek
gelişen hukuktaki yaklaşıma da uygun olarak tatmin duygusu yanında
caydırıcılık uyandıran oranda manevi tazminat takdir edilmesi gerektiği açıkça ortadadır. (HGK 23/06/2004, 13/291-370)
Bu ilkeler gözetildiğinde davacı çocuklar yararına ayrı ayrı hükmedilen 50.000,00’er TL manevi tazminat ile yine davacı eş yararına olarak hükmedilen 80.000,00 TL manevi tazminatın fazla olduğu ortadadır.
O halde, davalı vekillerinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları
kabul edilmeli ve tüm davacılar için daha uygun bir miktarda manevi
tazminata hükmedilmek üzere karar bozulmalıdır...)
gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan
yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği düşünüldü:
Karar
Dava, maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.
Davacılar vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilerinin murisi olan
A.T.’ın B. MÖBLE- B. Orman Ürünleri San.Tic.A.Ş. işçisi olarak diğer
davalı K. Toplu Konut İnşaat Ltd.Şti.’nin inşaat iş yerinde çalışmakta
iken 03/12/2007 tarihinde maruz kaldığı iş kazası sonucu vefat ettiğini,
kazanın meydana gelişinde tüm kusurun davalı şirketlere ait olduğunu
belirterek, fazlaya ilişkin talep ve dava hakkı saklı kalmak kaydı ile eş D.
için 1.000,00 TL maddi 125.000,00 TL manevi, çocukları C. için 500,00
TL. maddi 75.000,00 TL manevi ve C, için 500,00 TL maddi 75.000,00
TL manevi tazminatın davalılardan müşteriken ve müteselsilen tahsiline
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karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı B. MÖBLE-B. Orkan Ürünleri San.Tic.A.Ş. vekili; diğer davalı
Kuzu İnşaat ile müvekkili şirket arasında iç kapıların montaj ve üretimi
için sözleşme yapıldığını, anılan kapıların montajı içinse taşeron olarak
H. Yıldız arasında montaj işçiliği hususunda 27/04/2007 tarihli sözleşe
yapıldığını, sözleşmeye göre kazalının H. isimli taşeron işçisi olduğunu,
müvekkili firmada hiçbir zaman çalışmadığını bildirerek davanın reddini
savunmuştur.
Davalı K. Toplu Konut İnş.Ltd.Şti. davaya cevap vermemiştir.
Yerel Mahkemece, davacı eş D.T. için 758,33 TL maddi, 80.000,00
TL manevi, çocuklar C.T. ve C.T. için ayrı ayrı 50.000,00’er TL manevi
tazminatın kaza tarihi olan 10/12/2007’den itibaren işleyecek yasal faizi
ile birlikte tahsiline diğer taleplerin reddine dair verilen karar, davalılar
vekillerinin temyizi üzerine, Özel Daire’ce yukarıda açıklanan gerekçelerle
bozulmuş; Mahkemece, önceki kararda direnilmiştir.
Direnme hükmünü, taraf verilleri temyize getirmiştir.
I- Davalılar vekilinin takdir edilen manevi tazminat miktarına yönelik
temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; iş kazası nedeniyle ölen işçinin eş ve çocukları yararına takdir edilen manevi
tazminat miktarının fazla olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.
Manevi tazminat isteminin temelinde, davalıların haksız eylemi yatmaktadır. Bilindiği üzere haksız eylemin unsurları; zarar, fiil ile zarar
arasında illiyet bağı, fiilin hukuka aykırı olmasından ibarettir.
Öte yandan, mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 47. (6098 sayılı
Türk Borçlar Kanunu’nun 56. maddesinde düzenlenen manevi tazminatta kusurun gerekmediği, ancak takdirde etkili olabileceği, 22.6.1966 tarih
ve 1966/7 Esas 1966/7 Karar sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında açıkça
vurgulanmıştır. Bu kararın gerekçesinde, taktir olunacak manevi tazminatın tutarını etkileyecek özel hal ve şartlar da açıkça gösterilmiştir. Bunlar, her olaya göre değişebileceğinden, hakim bu konuda taktir hakkını
kullanırken, ona etkili olan nedenleri de karar yerinde objektif ölçülere
göre isabetli bir biçimde göstermelidir.
Yine BK 45 (TBK 56). maddesi hükmüne göre; hakimin özel halleri
göz önünde tutarak, manevi zarar adı ile hak sahibine verilmesine karar
vereceği tutar adalete uygun olmalıdır. Bu para tutarı, aslında ne tazminat
ne de cezadır. Çünkü mamelek hukukuna ilişkin zararın karşılanmasını
amaç edinmediği gibi, kusurlu olana yalnız hukukun ihlalinden dolayı yapılan bir kötülük de değildir. Aksine, zarara uğrayanda bir huzur duygusu uyandırmayı, aynı zamanda ruhi ızdırabın dindirilmesini amaç edindi-
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ğinden, tazminata benzer bir fonksiyonu da vardır. O halde bu tazminatın
sınırı, onun amacına göre belirlenmelidir. Takdir edilecek miktar mevcut
halde elde edilmek istenilen tammin duygusunun etkisine ulaşmak için
gerekli olan kadar olmalıdır.
Manevi tazminat, duyulan elem ve ızdırabın kısmen ve imkan nisbetinde iadesini amaçladığından hakim, M.K'nin 4. maddesi gereğince hak ve
nefasete göre takdir hakkını kullanarak, manevi tazminat miktarını tespit
etmelidir.
Hakim belirlemeyi yaparken somut olayın özelliğini, zarar görenin ekonomik ve sosyal durumunu, paranın alım gücünü, maluliyet oranını, meden gücü kaybı nedeniyle duyulan ve ileride duyulacak elem ve ızrıdabı
gözetmelidir (Hukuk Genel Kurulunun 28.05.2003 gün ve 2003/21-368355 ve 23.06.2004 gün 2004(13-291-370 sayılı kararları).
Somut olayın incelenmesinde, 03.12.2007 tarihinde meydana gelen iş
kazası nedeniyle, davacıların yakınının ölümü ile sonuçlanan olayın meydana gelmesinde davacıların yakının %20 oranında, işverenlerin ise %80
kusurluğu olduğu hususlarında uyuşmazlık bulunmamaktadır.
Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, direnme kararında açıklanan gerektirici nedenlere, olayın meydana geldiği tarihteki paranın alım gücü dikkate alındığında yerel mahkemece davacı eş ve cocuklar yararına hükmedilen manevi tazminat miktarı
yerindedir.
Şu durumda, yukarıda belirtilen ilke ve maddi olgular dikkate alındığında, yerel mahkemenin takdir edilen manevi tazminat miktarna ilişkin
kararı yerinde olup; usul ve yasaya uygun olan direnme kararının onanması gerekir.
II. Davacılar vekilinin red etilen manevi tazminat miktarı nedeniyle davalılar yararına takdir edilen vekalet ücreti yönünden temyiz itirazlarına
gelince;
Karar tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Ücret Tarifesine göre reddedilen manevi tazminat miktarı üzerinden davalılar yararına nisbi tarifeye göre 9.650,00 TL. avukatlık ücreti verilmesi gerekirken mahkemece
13.750,00 TL. avukatlık ücretine hükmedilmesi hatalı olup bozma nedenidir. Ne var ki bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden hükmün vekalet ücretine ilişkin fıkrasındaki ‘Davalılar kendisini bir vekil ile
temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT ne göre
13.750,00 TL. vekalet ücretinin davacılardan alınmasına davalılara verilmesine,” şeklindeki ibare, hüküm fıkrasından çıkartılarak yerine “...
Davalılar kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT ne göre 9.650,00 TL. vekalet ücretinin davacılardan
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alınmasına davalılara verilmesine,” ibaresi yazılmak suretiyle düzeltilerek
onanması gerekmiştir.
SONUÇ
1- Yukarıdaki, (I) bentte yer alan nedenlerle davalılar vekilinin temyiz
itirazlarının reddi ile direnme kararının ONANMASINA, aşağıda dökümü
yazılı (6.150,00 TL) bakiye temyiz harcın temyiz eden davalılardan alınmasına,
2- Yukarıda (II) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin
temyiz itirazlarının kabulü ile, yerel mahkemenin direnme kararının hüküm fıkrasında yer alan “Davalılar kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT ne göre 13.750,00 TL
vekalet ücretinin davacılardan alınmasına davalılara verilmesine,” şeklindeki ibare, hüküm fıkrasından çıkartılarak yerine “... Davalılar kendisini
bir vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT
ne göre 9.650,00 TL vekalet ücretinin davacılardan alınmasına davalılara verilmesine”, ibaresi yazılmak suretiyle düzeltilerek ONANMASINA,
gerekli temyiz ilam harcı peşin alındığından davacıdan harç alınmasına
mahal olmadığına,
24.12.2014 gününde oyçokluğuyla karar verildi.

AĞIR VE TEHLİKELİ İŞ • MUAYENE ZORUNLULUĞU
ÖZET: Ağır ve tehlikeli işte çalıştıracağı işçiyi işe
alan işveren işçiyi sağlık muayenesinden geçirmekle yükümlüdür.*
Y.HGK E.2014/10-1145 K 2014/771 T.15.10.2014
(... Davanın yasal dayanağı 506 sayılı Yasanın 41. maddesidir. Anılan yasa maddesine göre, işverenin Kuruma karşı parasal sorumluluğunun doğması için çalışma mevzuatı uyarınca, işçi yönünden sağlık
raporu alınması gerekidği halde böyle bir rapor alınmaksızın veya eldeki rapora aykırı olarak bünyece elverişli bulunmadığı işte sigortalı çalıştırılmış olması ve sigortalının hastalığının bu işe girişinden önce var
olduğunun saptanması veya böyle bir işte çalıştırılması sonucu meydana gelmesi gibi koşullarının yanında, ayrıca, bu hastalık nedeniyle
Kurumca 506 sayılı Yasanın 32 ve devamındaki maddelerde düzenlenmiş bulunan Hastalık Sigortası hükümleri gereğince masraf yapılmış
olması ve nihayet Kurumun bu gidernerine neden olan hastalık olayı ile
* Gönderen: Av. Talih UYAR, e-uyar.com

Yargıtay Kararları

281

işverenin anılan rapor alma yükümlülüğünü yerine getirmemesi arasında uygun illiyet (neden-sonuç) bağlantısı bulunması şartı vardır.
Dosyadaki bilgi ve belgeler ve özellikle de müfettiş raporu içeriği
itibarıyle sonuç olaya baktığımızda, işverenin, dava dışı “G. İnş. Elekt.
Taahhüt. Nak. Ltd. Şti.” olup, yapımını üstlendiği, “C. Akın İlköğretim Okulu Ek Bina İnşaatı İşyeri”nin 13.08.1998’de kapsama alındığı
işe başlama tarihinin 13.08.1998, geçici ve kesin kabul tarihinin ise,
20.09.1999 tarihi olduğu, dava dışı sigortalı C. için anılan işyerinden
10.05.1999-31.08.1999 arası dönemde 111 gün bildirim yapıldığı, söz
konusu şirketten düzenlenen 07.09.1999 tarihli vizite kağıdına istinaden dava dışı sigortalının Erzurum Atatürk Üniversitesi Kardiyoloji
Bölümü’nde 07.09.1999-21.09.1999 arası dönemde yatarak tedavi gördüğü ve kendisine davaya konu edilen 2754,98 TL harcama yapıldığı,
bildirime konu işyerinin inşaat işi olup ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunduğu ve sigortalıya ilişkin olarak “işe elverişli ve dayanıklı” olduğuna dair rapor alınmadığı anmlaşılmaktadır. Bilindiği üzere, çalışma mevzuatı uyarınca, özellikle, 1475 sayılı Yasanın 79. maddesinde
de öngörüldüğü üzere, işverenin ağır ve tehlikeli işte çalıştıracağı işçiyi
işe alırken sağlık muayenesinden geçirerek, bu “işlere elverişli ve dayanıklı” olduğuna, diğer bir anlatımla, çalışmasına engel, herhangi bir
hastalığının bulunup bulunmadığına ilişkin rapor almadan işe kabulü
ve çalıştırması yasaktır.
Anılan maddedeki yasağın, yani, işverenin, belirtildiği üzere, rapor
alma yükümünü yerine getirmeyerek, sözü edilen yasa mnaddesine
aykırı davranışının müeyyidesi ise, 506 sayılı Yasanın 41. maddesinde
düzenlenmiş olup, yasaya aykırı davranışının yaptırımının söz konusu
olduğu bu halde, kusura dayalı sorumluluk ilkesi yer almamıştır.
Gerçekten de 41. maddenin içeriğine baktığımızda, bu gibi durumlarda “... rapor alınması gerektiği halde, böyle bir rapor alınmaksızın...
bünyece elverişli bulunmadığı işte çalıştırılan sigortalının, işe girişinden önce var olduğu tespit edilen... hastalığı için Kurumca yapılan hastalık sigortası masraflarının tümü işverence ödettirilir.” Hükmünün yer
aldığı ve kusur indiriminin yapılmayacağı açıkça görülmektedir.
Öyleyse, işveren tamamen kusursuz olsa bile, Kurunca yapılan masrafların tümünden sorumlu olacaktır. Açıklanan bu maddi ve hukuki olgular gözetildiğinde, bu konudaki yükümlülüğün ve uyulmamasının sorumluğunun işverene ait olduğu anlaşılmaktadır. Mahkemece, davacı
Atakan Ayhan Alkan’ın işveren, ya da, işveren vekili sıfatının bulunup
bulunmadığı yönünde bir araştırma yapmaksızın, yazılı biçimde karar
verilmesi, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
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O halde, davacı ve karşı davalı A. avukatının bu yönleri amaçlayan
temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır...”
Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan
yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
TEMYİZ EDEN: Davacı vekili
HUKUK GENEL KURURU KARARI
Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanat ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk
Genel Kurulu’nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak
gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.
SONUÇ
Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının
Özel Daire bozma kararında gösterien nedenlerden dolayı 6217 sayılı
Kanun’un 30. maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na
eklenen “Geçici Madde 3” atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı Husus
Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 429. maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 5521
sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 8/3. fıkrası uyarınca karar düzeltme
yolu kapalı olmak üzere, 15.10.2014 gününde oybirliği ile karar verildi.

İCRA TAKİBİ • HACİZLER • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN TALEPLERİ
ÖZET: İcra takibinin tarafı olmayan üçüncü kişinin icra takibindeki hacizlerin iptalini veya kaldırılmasını talep hakkı yoktur.*
Y. HGK E.2012/12-1359 K 2015/780 T.21.1.2015
(“Şikayette konu İstanbul 21. İcra Müdürlüğü’nün 2012/1117 sayılı takip dosyasının tarafı olmayan 3. kişi konumundaki şikayetçinin,
kendilerine ait olan şantiye sahasında İstanbul 21. İcra Müdürlüğü’nün
2012/1426 sayılı takip dosyasından 21.02.2012 tarihinde haczedilen ve
mülkiyeti kendilerine ait olan menkullere (tünel kalıplarına), yine tarafları
aynı olan şikayete konu dosyadan, alacaklı tarafça iştirak haczi konulma* Gönderen: Av. Talih UYAR, e-uyar.com
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sı talebinin kabulüne ilişkin icra müdürlüğü kararının hacze iştirak şartları gerçekleşmediğinden iptali talebi ile icra mahkemesine başvurduğu,
mahkemece “ihtiyati haciz kararına dayalı hacizlerin İİK'nin 100. maddesi
gereği evvelce geçekleşmiş hacze ortak olması ya da iştirak etmesine imkan bulunmadığı gerekçesi ile şikayet kabul edilerek 05.04.2012 tarihli
iştirak haczi talebinin kabulüne ilişkin müdürlük kararının ortadan kaldırılmasına” karar verildiği görülmektedir.
İcra takibinde taraf olmayan 3. kişinin, taraf olmadığı icra takibindeki
hacizlerin iptalini ya da haciz konulmasına ilişkin müdürlük kararının
kaldırılmasını isteme hakkı bulunmamaktadır.
O halde mahkemece, şikayetin aktif husumet yokluğu nedeni ile reddi
gerekirken, yazılı gerekçe ile istemin kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.”) gerekçesi ile bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden
yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
TEMYİZ EDEN: Karşı taraf-alacaklı vekili
HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulunca incelener direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği
görüşüldü:
Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve
kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk
Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.
SONUÇ
Karşı taraf-alacaklı vekili temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı 6217
sayılı Kanunun 30. maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen “Geçici madde 3” atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 429. maddesi gereğince
BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine 21.01.2015 gününde oybirliği ile karar verildi.
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İTİRAZIN İPTALİ • ZAMANAŞIMI DEFİ
ÖZET: İcra dosyasındaki ödeme emrine karşı zamanaşmı def’i ileri sürmüş olan borçlunun itirazın
iptali davasında bu defiyi tekrar ileri sürmesine
gerek yoktur.*
Y. HGK E. 2013/17-1101 K 2014/716 T.1.10.2014
Dava, trafik kazasıntdan kayşnaklanan TKK'nın 1301. maddesine
dayalı rücuen tazminat, birleşen dava ise aynı kazaya dayalı rücuen
tazminat alacağının bir kısmı için davalı borçlular hakkında başlatılan
takibe karşı İİK'nin 67. maddesi gereğince açılan itirazın iptali davasıdır.
Davacı sigorta asıl davada, sigatalısının aracında neydana gelen
21.378,06 TL hasar bedelinin 10.689,03 TL’sinin tahsihini talep etmiş,
bu talep mahkemece kabul edilmiştir.
Birleşen davada ise davacı sigorta, sigortalı aracında oluşan
21.378,06 TL toplam hasar bedelinin davalıların %75 kusura isabet
eten 16.033,50 TL’den, asıl davada istediği 10.689 TL’nin düşümü ile
bakiye kalan 5.344,50 TL asıl alacak için Ankara 31. İcra Müdürlüğü’nün 2009/4291 sayılı takip dosyasını başlatmış, her üç davalı borçlu
süresi içinde alacağın zamanaşımına uğradığı def’isinde bulunmuşlar,
takip durmuş, davacı İİK 67. maddesine göre 1 yıllık hak düşürücü süre
içerisinde itirazın iptali davasını açmıştır.
Yargılamada davalı L. Sigorta (Ş. Sigorta A.Ş.) ilk oturumdan önce
18.06.2009 tarihinde zamanaşımı itirazında bulunmuş, davalı S.D. ilk
oturumdan sonra 06.10.2009 tarihli dilekçe ile zamanaşımı def’ininde
bulunurken, diger davalı Z.D. davaya hiç cevap vermemiş ve yargılamaya katılmamıştır.
Mahkemece yapılan yargılama sonucunda birleşen dava yönünden
KTK’nun 109/1. maddesine göre zamanaşımı süresinin kaza tarihinden
itibaren 2 yıl olduğu, zamaaşımının dolduğu, davanın itirazın iptali davası olup her 3 borçlunun takibe itirazında zamanaşımı def’inde bulunduklarından davanın zamanaşımı nedeni ile reddine karar verilmiştir.
Asıl dava 28.04.2009 tarihinde Ankara Asliye Ticaret Mahkemesine
açılmıştır. Birleşen dava ise 28.04.2009 tarihinde Ankara Sulh Hukuk
Mahkemesine açılmış, birkaç celse sonra 04.11.2009 tarihinde birleştirme kararı ile bu dosya Ankara Asliye Ticaret Mahkemesi dosyası ile
birleştirilmiştir.
* Gönderen: Av. Talih UYAR, e-uyar.com
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Maddi hukuka dayanan savunma vasıtaları def’iler ve itirazlar olmak üzere ikiye ayrılır.
a- Def’iler (Einrede), davalının borçlu olduğu bir edimi yani borcu
özel bir nedenle yerine getirmekten kaçınmasına imkan veren bir haktır. Yani aslında bir borç vardır, fakat davalının özel bir nedenle o borcu
yerine getirmekten kaçınma hakkı bulunmaktadır.
b- İtirazlar (Einwendune) ise bir hakkın doğumuna engel olan veya o
hakkı sona erdiren vakıalardır. Bunlarda, bir hakkın hiç doğması veya
borcu sona erdiren nedenlerin bulunduğu itirazlar gibi açıklanabilir.
İtirazların mutlaka davalı tarafından ileri sürülmesi gerekli değildir.
Hakim, dosya kapsamına göre itirazın varlığını öğrenirse bunu kendiliğinden gözetir.
Def’iler ise savunma vasıtalarından olup ileri sürülmedikçe resen
nazara alınmazlar.
Sulh Hukuk Muhakemelerinde basit yargılama usulü uygulanır. Bu
nedenle yargılamanın özelliği gereği zamanaşımı def’i ilk okutura madar ve en geç ilk oturumda ileri sürülmelidir. Bu süre kesin ve hak düşürücü niteliktedir.
BK 140. maddesine göre, zamanaşımı def’i ileri sürülmediği takdirde hakim tarafından kendiliğinden nazara alınmaz. Bu durumda zamaaşımı şahsi bir savunma hakkı olup, diğer davalarda oludğu gibi
ve itirazlardan farklı olarak savunulmadığı takdirde mahkemece değerlendirilmez. Çünkü zamanaşımı alacak hakkını değil, alacağı talep etme hakkını ortadan kaldırır. (2. HD 3.3.1981-1349/1566-15 HD
30.6.1975 2127/3357)
İcra takibinde de borçlunun zamanaşımı def’ini ileri sürmesi gerekir. İcra memuru takip konusu alacağın zamanaşımına uğradığını kendiliğinden dikkate alamaz.
İcra takibinde zamanaşımı def’ini ileri sürmeyen borçlu, itirazın iptali davasında bu def’iyi ileri sürebilir. İİK 63. maddesinde borçlunun
62/4. maddesindeki istisnalar dışında itiraz sebeplerini değiştiremeyeceği ve genişletemeyeceği hükmü ancak tetkik merciinden itirazın kaldırılmasının talep edilmesi halinde uygulanır.
Borçlunun tabine itirazında zamanaşımı def’inde bulunup açılan itirazın iptali davasında aynı def’iyi ileri sürmesinin gerekip gerekmeyeceği de önemlidir. Borçlu, ödeme emrine itiraz ederken zamanaşımını
bildirmiş olsa bile açılan itirazın iptali davasında da esasa cevap verirken yukarıda açıklanan gerekçeler nedeni ile süresinde zamanaşımı
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tekrar ileri sürmelidir. Aksi halde davaya bakan mahkeme, zamanaşımını kendiliğinden nazara alarak inceleme konusu yapamaz. (Prof.
Dr. Baki Kuru- Adnan Dğğnekli İti. İpt. Sayfa 120- Prof. Dr. Baki Kuru
HUMK. 2. cilt 1766 sayfa), (4. HD 17.5.1966-5948/5722), 2 cild 1806
sayfa) (HGK-22.9.1971 Baki Kuru İcra ve İflas Hukuku.)
Somut olayda davacıya kaskolu, maliki T. sürücüsü Ö. H. Tekin’in
sevk ve idaresindeki ........ plakalı araç, davalı S. D.’in maliki, Z. D.’ın sürücüsü olan ......... plakalı araçla 19.4.2005 tarihinde çarpışmış maddi
hasar meydana gelmiştir. Araç maliki Tolga Türkşen’in kendi sigortasına karşı açtığı 2. Ticaret Mahkemesi’nin 2006/258 esas sayılı dosyasında kazanın münhasıran alkolün etkisi altında meydana gelmediği tesbit edilerek 31.378,06 TL hasar bedelinin 9.5.2005 tarihinden itibaren
ticari faiziyle tahsiline karar verilmiştir. Bu medel Ankara 31. İcra Müdürlüğü’nün 2009/2941 sayılı takip icra dosyası ile 27.3.2009 tarihinde
55.664,00 TL olarak sigortalıya ödenmiştir. Davalıların meydana gelen
kazada kusurları %75, davacıya araç sürücüsünün %25’dir. Davacı :50
surusa isabet eden 10.689,03 TL için asıl davayı, :25 kusura isabet
eden 5.344,50 TL için taki yaparak birleşen davayı açmıştır. Birleşen
davada ilk oturumdan önce 18.6.2009 havale tarihli cevap dilekçesi
ile zamanaşımı definde bulunurken, davalı S. D. vekili ilk oturumdan
sonda 6.10.2009 havale tarihli cevap dilekçesi ile zamanaşımı definde
bulunmuş, diğer davalı Z. D. ise davaya cevap vermemiş, duruşmalara
katılmamıştır. Bu itibarla birleşen davada, davalılar D. D. ve Z. D. süresinde yukarıda açıklandığı şekilde davanın yargılama aşamasında
zamanaşımı def’inde bulunmadığından bu davalılar hakkında işin esasına girilerek hüküm kurulması gerekirken zamanaşamı dolduğundan
bahisle davanın reddine karar verilmesi isabetli görülmemiştir...”
gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan
yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
TEMYİZ EDEN: Davacı vekili
HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
Dava, itirazım iptali istimime istemine ilişkindir.
Yerel Mahkemece, davanın reddine dair verilen karar davacı ile davalılardan S. D. vekillerinin temyizi üzerine, Özel Dairece yukarıda başlık
bölümünde yazılı gerekçeyle bozulmuş; mahkemece önceki kararda direnilmiştir. Direnme kararını, davacı vekili temyize getirmiştir.
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Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; borçlunun icra takibine itirazında zamanaşımı def’inde bulunduktan sonra
itirazın iptali davasının görülmesi sırasında aynı def4iyi yeniden ileri sürmesinin gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır.
Uyuşmazlığın çözümlenmesi için öncelikle itirazın iptali davasının hukuki niteliği üzerinde durulması gerekmektedir.
2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu (İİK)’nun 67. maddesinde düzenlenen
ve borçlunun itirazının hükümden düşürülerek takibin devamını sağlamayı amaçlayan itirazın iptali davasının hukuki niteliği konusunda farklı
görüşler bulunmaktadır.
Bir görüşe göre; itirazın iptali talebi zorunlu olarak alacağın tahsili
talebini de kapsadığından bu dava normal bir eda (tahsil) davasıdır (Baki
Kuru, İcra ve İflaş Hukuku El Kitabı, 2004, s. 221; İlhan Postacıoğlu - Sümer Altay, İcra Hukuku Esasları, 5. Bası, 2010, s. 224, 225).
Diğer bir görüşe göre; itirazın iptali davası mahiyeti itibariyle bir eda
davası olmadığı gibi dava sonunda itirazın iptaline dair verilecek ilam da
tahsil ilamı değildir. Zira, itirazın iptali davası ile alacaklı mahkemeden
borçlunun bir edaya mahkum edilmesi istememekte ve mahkeme de itirazın iptaline karar vermekle borçluyu bir edaya mahkum etmemektedir.
İtirazın iptali davası bu nedenlerden dolayı bir despit davası niteliğindedir
(Tahir Çağa, Ödeme Emrine İtirazın İptali Davasına Dair, Batider, 1979,
C. :, S. 2, s. 408 vd.).
Bir üçüncü görüşe göre de, İİK'nin 67. maddesinde düzenlenen itirazın
iptali davası ne bir tespit davası ne de eda davasıdır. Zira itirazın iptali
davasıyla alacaklı ödeme emri ile takip konusu yaptığı alacağın varlığının
tespitini talep etmekte ise de davacı sonuç olarak alacağın tahsilini amaçlamaktadır. Bu nedenle itirazın iptali davasının takip hukukuna özgü bir
dahsil davası olduğunun kabulü gerekir. İtirazın iptali davası sonucunda
tesis edilecek hükmün kapsamı, infazı ve sonuçları da bu görüşü desteklemektedir. Borçlunun takibe sadece zamanaşımı yönünden itiraz etmesi
halinde alacaklı açacağı itirazin iptali davasında alacağın zamanaşımına uğramadığını kanıtlayacaktır. Bu durumda borçlunun açılan davada
zamanaşımı def’inde bulunması gerekmeyecektir. Tahsil davasında ise
mahkemenin yapacağı incelemenin kapsamı itirazla sınırlı olmadığından
cevap süresinde ileri sürülmeyen zamanaşımı def’inin sonradan ileri sürülmesi halinde savunmanın genişletilmesi itirazı ile karşı çıkabilecektir. Diğer taraftan borçlunun itirazının iptaline karar verilmesi halinde
bu ilam icra memuruna ibraz edilerek derdest olan ilamsız icra takibine devam olunabilecektir. Oysa tahsile dair ilamla ancak ilamların icrası
yoluna başvurulabilecek, ilamsız takibe devam olunamayacaktır. (Adnan
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Deynekli- Sedat Kısa, İtirazın İptali Davaları ve İcra, İnkar, Kötüniyet Tazminatı, Ankara 1999, s. 80).
Borçlu takibe itirazında zamanaşımı def’inde bulunmuş olması halinde
acılan itirazın iptali davasında aynı def’iyi ileri sürmesinin gerekip gerekmeyeceği hususu da önemli bir konudur. Ödeme emrine itiraz ederken
zamanafşımı def’ini ileri sürmüş olan borçlunun itirazın iptali davasında
bu defiyi tekrar ileri sürmesi gerekmez. Zira sadece zamanaşımı def’inde
bulunan borçlunun bu itirazının iptali için açılan davada, davacı, zamanaşımı def’inin yerinde olmadığının ileri sürerek itirazın iptali davasını açtığından mahkemece zamanaşımı def’inin yerinde olup olmadığı konusu
üzerinde durularak dava karara bağlanacaktır. Bu nedenle mahkemece
davanın sonucuna etkili olması nedeniyle üzerinde kendiliğinden durulması gereken bir konuda davalıya zamanaşımı def’ini mahkemede de ileri
sürmesi zorunluluğu yüklenmemelidir (Adnan Deynekli- Sedat Kısa, age.,
s. 120 - 121).
Diğer bir görüşe göre; borçlu, itirazın iptali davasına karşı vereceği cevap lâhiyasında, ödeme emrine itiraz ederken bildirmiş olup olmadığına
makmaksızın, bütün itiraz sebeplerini bildirmelidir; aksi halde, savunmanın genişletildiği itirazı ile karşılaşabilir (1086 sayılı HUMK m. 202).
Borçlu itiraz ederken bildirdiği bir itiraz sebebini (meselâ zamanaşımını),
itirazın iptali davasında da (cevap lâyihası ile) ileri sürmelidir. Aksi halde,
itirazın iptali davasına bakan mahkeme, o itiraz sebebini (misalde zamanaşamını) kendiliğinden gözönüne alarak inceleme konusu yapamaz.
Mahkeme, bu davada (normal bir alacak davasında olduğu gibi) tarafların iddia ve savunmalarını genel hükümlere göre incalayerek, borçlunun
borçlu olup olmadığını araştırır (Baki Kuru, İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, 204, s. 225).
Özel Daire bozma ilamında belirtilen Hukuk Genel Kurulu’nun
22.09.1971 gün ve 1967/45-125-538 esas, karar sayılı kararı itirazın iptali davası ile ilgili olmayıp, ödetme davası hakkındadır. Davanın niteliği
dikkate alınarak icra müdürlüğünde ve icra mahkemesinde ileri sürülen
zamanaşımı def’inin ödetme davasının yargılaması sırasında ileri sürülmemesi halinde kikkate alınamayacağı belirtilmiştir.
Somut olayda, davalılar haklarında yapılan genel haciz yolu ile icra
takibine süresi içerisinde zamanaşımı def’inde bulunarak borca itiraz etmeleri üzerine icra müdürlüğü tarafından takibin durdurulmasına karar
verilmiştir. Davacı tarafından süresi içerisinde itirazın iptali davası açıldığı, ancak davalılar S. ve Z. tarafından açılan davaya karşı zaman aşımı
def’inde bulunulmadığı anlaşılmaktadır. İcra takibine karşı zamanaşımı
def’inde bulunan borçlunun bu itirazının iptali için açılan davada, davacı,
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zamanaşımı def’inin yerinde olmadığını ileri sürerek itirazın iptali davasını açtığından mahkemece zamanaşımı def’inin yerinde olup olmadığı
konusu üzerinde durularak dava karara bağlanacaktır. Bu nedenle mahkemece kendiliğinden üzerinde durulacak ve araştırılacak bir konuda davalıya icra takibi sırasında belirttiği zamanaşımı def’ini mahkemede de
ileri sürnmesi zorunluluğu yüklenmemelidir. Bu nedenle ödeme emrine
itiraz ederken zamanaşımı def’ini ileri sürmüş olan borçlunun itirazın
iptali davasında bu def’iyi tekrar ileri sürmesi gerekmemektedir.
Görüşmeler sırasında bir kısım üyeler, borçlu, itirazın iptali davasına
karşı vereceği cevap dilekçesinde, ödeme emrine itiraz ederken bildirmiş
olup olmadığına bakmaksızın, zamanaşımı def’ini bildirmesi gerektiği;
aksi halde, savunmanın genişletildiği itirazı ile karşılayabileceği, somut
olayda davalıların da açılan itirazın iptali davasında zamanaşımı def’inde
bulunmadıklarından mahkemece re’sen dikkate alınamayacağı gerekçeyle mahkeme kararının sozulması gerektiği ileri sürülmüş ise de, bu görüş
Kurul çoğunluğu tarafından yukrarıda belirtilen nedenle kabul edilmemiştir.
O halde, usul ve yasaya uygun bulunan direnme kararının onanması
gerekir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazların reddi
ile direnme kararının ONANMASINA, gerekli temyiz ilam harcı peşin alınmış olduğundan başkaca harç alınmasına mahal olmadığına, 01.10.2014
gününde oyçokluğu ile karar verildi.

İŞ MAHKEMESİ KARARLARINDA TEMYİZ
ÖZET: İş Mahkemesinde tefhim edilen kararın
hüküm özeti niteliğinde olması halinde temyiz
süresi tefhimden sonra değil tebliğden sonra
başlayacaktır.*
Y. HGK E. 2014/9-1438 K 2015/580 T.21.1.2015
Taraflar arasındaki ‘Alacak (işçi ile işveren ilişkisinden kaynaklanan)”
davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Antalya 3. İş Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 09.02.2010 gün ve 2009/106
E.2010/47 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilme* Gönderen: Av. Talih UYAR, e-uyar.com
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si üzerine, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 24.05.2012 gün ve 2010/48425
E.Y2012/18422 K. sayılı ilamıyla bozulmuş, yeniden yapılan yargılama
sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
Hukuk Genel Kurulu’nca dosya üzerinde yapılan ön inceleme sonunda
gereği düşünüldü:
KARAR
Mahkemece verilen hüküm, temyiz edilmesi üzerine yukarıda başlıkta
belirtilen karar ile bozulmuştur. Bozma üzerine mahkemece ilk kararda
direnilmiş, direnme kararı davacı/davalı vekili tarafından teymiz edilmiştir.
1-) 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu 7. maddesinde iş mahkemelerinde şifahi yargılama usulünün uygulanacağı, 15. maddesine ise bu kanunda açıklık olmayan hallerde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nuin uygulanacağı düzenlenmiştir. 12/01/2011 tarihinde yürürlüğü giren
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 447/1. maddesi uyarınca
diğer kanunların sözlü yahut seri yargılama usulüne atıf yaptığı hallerde,
HMK’nın basit yargılama usulü ile ilgili hükümlerinin uygulanacağı düzenlemesi karşısında iş mahkemelerinde basit yargılama usulünün uygulanacağı açıktır.
Basit yargılama usulüne tabi yargılamalara ilişkin olarak 6100 sayılı
HMK.nun “Hüküm” başlıklı 321. maddesinde aynen;
(1) Tahkikatın tammanmasından sonra, mahkeme tarafların son beyanlarını alır ve yargılamanın sona erdiğini bildirerek kararını tefhim
eder. Taraflara beyanda bulunabilmeleri için ayrıca süre verilmez.
(2) Kararın tefhimi, mahkemece hükme ilişkin tüm hususların gerekçesi ile birlikte açıklanması ile gerçekleşir. Ancak zorunlu hallerde, hakim bu duruun sebebini de tutanağa geçirmek suretiyle, sadece hüküm
özetini tutanağa yazdıdarak kararı tefhim edebilir. Bu durumda gerekçeli
kararın en geç bir ay içinde yazılarak tebliğe çıkartılması gerekir.”
hükmü düzenlenmiştir.
321. maddedeki “hükme ilişkin tüm hususlar”dan kastedilen HK'nın
297. maddesindeki unsurlardır.
Buna göre; mahkeme, tahkikatın tamamlanmasından sonra, tarafların
son beyanlarını almalı ve yargılamanın sona erdiğini bildirdikten sonra
hükmü tefhim etmelidir. Kural olarak, mahkemece kararın tefhiminde
hükme ilişkin tüm hususlar açıklanmalıdır.
HK 322. maddesi atfı ile uygulanmakta olan HMK 297. maddesinde
hükmün kapsamı açık bir şekilde düzenlenmiştir. Buna göre; mahkeme,
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gerekçesi ile birlikte tefhim ettiği hüküm de taleplerden her biri hakkinda
verilen hükümle, taraflar yüklenen borç ve tanınan hakların, yargılama
giderleri ile taraflardan alınan vansın harcanmayan kısmının iadesi varka
kanun yolları ve süresini sıra numarası altında; açık, şüphe ve tereddüt
uyandırmayacak şekilde göstermesi gereklitdir. Bu kanunun getirdiği bir
zorunluluktur. Ancak zorunlu hallerde, hakim bu durumun sebebini de
tutanağa geçirmek suretiyle sadece hüküm özetini tutanağa yazdırarak
karı tefhim edebilir. Bu durumda gerekçeli karar en geç bir ay içinde yazılarak tebliğe çıkartılmalıdır. Bir diğer deyişle HMK 321. maddesinde belirtilen şekilde hükme ilişkin tüm hususların gerekçesi ile birlikte tefhim
edilemediği hallerde gerekçeli kararın mutlaka taraflara tebliğ edilmesi
gereklidir.
30/01/1950 tarih ve 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 02/03/2005
tarih ve 5308 sayılı Kanunla değişmeden önceki 8. maddesine göre iş
mahkemesinin nihai kararları tefhim tarihinden itibaren sekiz gün içinde temyiz edilebilecektir. Maddedeki “tefhim” kavramının “hükme ilişkin
tüm hususların gerekçesi ile birlikte açıklandığı hal” olarak anlaşılması zorunludur. Bu nedenle, yukarıda açıklanan nitelikte bir tefhim varsa
temyiz süresi tefhim tarihinden itibaren, aksi halde gerekçeli kararın tebliğinden itibaren başlayacaktır.
Usul hukukunda yer almamakla birlikte uygulamada, tefhimden sonra
temyiz süre tutum dilekçesi veya kararın tebliğinden sonra gerekçeli temyiz dilekçesi sunmak suretiyle kararın temyiz edildiği hallerde, kararın
gerekçesini dikkate alarak yeni temyiz gerekçelerine dayanılması mümkün olduğundan, gerekçeli kararın bu hallerde de taraflara tebliği gerekir.
Nitekim Anayasa Mahkemesi de bu yükümlülüklerin getirilmeden kararın kesinleştirilmesini hak ihlali olarak kabul etmiştir. (Anayasa Mahkemesi (İkinci Bölüm) 20.03.2014 gün ve 2012/1034 Başvuru).
2-) İş mahkemeleri kararlarına karşı temyiz süresi 30/01/1950 tarih
ve 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 02/03/2015 tarih ve 5308 sayılı Kanunla değişmeden önceki 8. maddesine göre belirlenmekte ise de,
temyiz usul ve işlemlerinde 6100 sayılı HMK’nın Geçici 3. maddesi yollamasıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı HUMK’nın hükümleri uygulanmaktadır.
Her ne kadar uygulamada iş mahkemesinde karşı temyiz yolu ile temyiz hakkı tanınmamakta ise de gerek iş hukuku mevzuatında gerekse de
HUMK'un temyize ait hükümlerinde bunu engelleyen bir hüküm bulunmadığı açıktır. Bu nedenle 6217 Sayılı Kanun'un 30. maddesi ile 6100
sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen “Geçici madde 3” atfıyla
uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun
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433/1. maddesi gereğince temyiz dilekçesinin hüküm veren mahkeme
aracılığı ile karşı tarafa tebliğ edilmesi ve karşı tarafa temyiz dilekçesine
karşı cevap verme ve karşı temyiz isteminde bulunmak hakkının tanınması gereklidir.
3-) Direnme kararını temyiz eden davalı vekilinin süresi içerisinde
temyiz dilekçesini ibraz ettiği ve aynı tarihte hakim tarafından havalesi
yapılarak temyiz defterine kayıt edildiği temyiz karar ve ilam harcının
maktu yatırıldığı anlaşılmaktadır.
Maktu harca tabi davaların reddine, kabulüne veya kısmen kabulüne
dair kararlar ile nispi harca tabi davaların reddine dair kararların temyiz
edilmesi halinde temyiz tarihindeki 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca
çıkarılan tarife dikkate alınarak kararı temyiz eden taraftan maktu temyiz
karar ve ilam harcı ve temyiz başvuru harcı alınması gereklidir.
Nispi harca tabi davaların kabulüne veya kısmen kabulüne ilişkin kararların temyiz, edilmesi halinde ise, mahkemece hüküm altına alınan
miktar üzerinden hesaplanacak nispi temyiz karar ve ilam harcının dörtte
biri ve temyiz başvuru harcı alınması gereklidir.
25.01.1985 günlü 1984/5 Esas ve 1985(1 sayılı Y.İ.B. Kararı uyarınca
temyiz harcının mahkeme kalemince hesaplanıp temyiz edenden istendiği
halde süresinde ödenmediği belgelendirilmemiş olduğuna göre eksik harç
alınarak temyiz defterine kayıt edilen temyiz dilekçesi hakkında 1086 sayılı HUMK'un 434. maddesi uyarınca işlem yapılmalıdır.
Somut olaya gelince;
Yukarıda (1) numaralı bentte yer alan açıklamalar doğrultusunda yapılan incelemede; Direnme kararının davacı vekiline tebliğ edilmediği anlaşılmaktadır. Gerekçeli karar davacı vekiline Tebligat Kanunu ve ilgili
mevzuat dikkate alınarak tebliğ edilmeli, temyiz süresi geçtikten sonra ve
gerektiğinde 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nu “Geçici Madde
3” atfıyla uygulanmakta olan Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunui’nun
432. maddeside ki usul işlemleri yerine getirilmelidir.
Yukarıda (2) numaralı bentte yer alan açıklamalar doğrultusunda yapılan incelemede;
Davalı vekiline ait temyiz dilekçesinin davacı tarafa tebliğ edilmediği
anlaşılmaktadır. Temyiz eden davalı vekili tarafından sunulan temyiz dilekçesinin, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nu “Geçici madde
33 atfıyla uygulanmakta olan HUMK’un 433. maddesi gereğince davacı
vekiline Tebligat Kanunu ve ilgili mevzuat dikkate alınarak tebliğ edilmeli
ve yasal süre beklenildikten sonra Hukuk Genel Kurul Başkanlığına gönderilmelidir.
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Açıklanan nedenlerle eksikler giderildikten sonra Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Başkanlığı’na gönderilmek üzere dosyanın mahkemesine geri
çevrilmesi gerekmiştir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle dosyanın mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 21.01.2015 gününde oybirliği ile karar verildi.

YABANCI ALACAĞI
•
TEMİNAT ALACAĞININ TÜRK VATANDAŞINA TEMLİKİ
ÖZET: Yabancı şirket tarafından yapılan icra takibinde alacağın yargılama sırasında Türk Vatandaşına temlik edilmesiyle yabancılık unsuru ortadan kattığından teminat gösterme yükümlülüğü
de bulunmamaktadır.
Y. HGK E. 2013/12-1566 K 2015/1144 T. 1.4.2015
(... 5718 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında
Kanun’unda 48. maddesinde açıklandığı gibi, icra takibinde bulunan
yabancı gerçek ve tüzel kişiler yargılama ve takip giderleri ile karşı tarafın zarar ve ziyanını karşılamak üzere mahkemenin belirleyeceği teminatı göstermek zorundadır. Şikayet tarihi itibarı ile uygulanması gereken Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 97. maddesi uyarınca
ise “Türkiye’de Kanun’u Medeni mucibince ikametgahı olmayan müddei veya davaya müdahale eden kimse diğer tarafın muhtemel zarar
ve ziyanı ile masarifi muhakemesinde mukabil 96. madde mucibince
teminat göstermeye mecburdur” düzenlemesi yer almaktadır.
Mahkeme dava veya takibin niteliğine ve durumuna göre davacıyı,
davaya katılanı veya takip isteğinde bulunanı karışıklık esasına göre
teminat göstermekten muaf tutabilir. Yasada öngörülen (mahkeme)
terimin icra takipleri için (icra dairesi olarak) anlaşılması gereklidir.
HUMK. nun 97. ve MÖHUK.nun 48. madde hükümleri gereğince icra
mahkemesine şikayet yolu ile başvuran yabancı kişilerin yargılama ve
takip giderleriyle karşı tarafın zarar ve ziyanını karşılamak üzere bir
teminat göstermesi zorunlu olduğunan, bu husus şikayetin ön koşulu
olup, mahkemece re’sen gözetilmelidir.
Somut olayda ise icra takibini başlatan A.İ. Limited şirketi yabancı
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uyruklu olup, teminat gösterme yükümlülüğünü yerine getirmemiş ise
de; yargılama sırasında 04.11.2011 tarihinde alacağını Türk vatandaşı
O.D.Ö.’na temlik etmiş olmakla yabancılık unsuru ortadan kalkmıştır.
Artık alacaklı Türk vatandtaşı olmakla takibin devamı için alacaklıdan
teminat yatırma şartı aranmaz. Mahkemece şikayetin reddine karar
verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile istemin kabulü yönünde hüküm
tesisi isabetsizdir...)
gerekçesi ile bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan
yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
TEMYİZ EDEN: Karşı taraf-alacaklı vekili
HUKUK GENEL KURUL KARARI
İstek, İcra Müdürlüğü işlemini (alacaklı yabancı şirketin teminat yatırması gerektiğinin re’sen gözetilmemesine dair) şikayette; mahkemece belirlenecek teminatın yatırılması için alacaklıya süre verilmesi, aksi halde
takibin iptaline karar verilmesi istemine ilişkindir.
Şikayetçi-borçlular vekili, davalı tarafça müvekkilleri aleyhine Antalya
13. İcra Müdürlüğünün 2011/... Esas sayılı dosyası ile takip yapıldığını,
alacaklı firmanın yabancı olduğunu adresinin de “Posta Kutusu: 268 Georgetown Grand Cayman Adaları” olarak gösterildiğini, Grand Cayman
Adaları adlı bir ülke ile karşılıklılık anlaşması bulunmadığını, Türk mahkemelerinde dava açan, davaya katılan veya icra takibinde bulunan yabancı gerçek ve tüzel kişilerin yargılama ve takip giderleriyle karşı tarafın
zarar ve ziyanını karşılamak üzere mahkemenin berlirleyeceği teminatı
göstermek zorunda olduğunu, icra takibine başlarken alacaklının teminat
göstermesinin zorunlu olup; icra müdürlüğünce bu hususun re’sen dikkate alınması gerekirken yerine getirilmediğini belirterek, mahkemece bir
teminat öngörülmesini, kesin süre içinde teminat yatırılmaması halinde
takibin iptaline karar verilmesi şikayet kanun yolu ile itemiştiry.
Karşı taraf-alacaklı vekili, istemin reddini savunmuştur.
Mahkemece, icra dosyasının incelenmesinde alacaklının A.İ. Limited
Şirketi, borçlunun davacılar olduğu, toplam 939.784,20 TL alacak için
üc adet bonoya dayanılarak kambiyo senetlerine mahsus takip yapıldığı,
Türk mahkemelerinde dava açan ve icra müdürlüklerinde takip yapan
yabancı uyruklu şahısların yargılama giderlerie ile karşı tarafın zararını
karşılamak üzere mahkemenin belirleyeceği teminatı göstermek zorunda
olduğu (MÖHOK m 32) 13.09.2011 tarihli ek karar tutanağı ile davalının
yabancı uyruklu olması ve ülkesi ile türkiye arasında adli yardım sözleşmesi bulunmaması sebebiyle davalı tarafa icra takibine konu asıl alacak
miktarı olan 450.000,00 Euro’nun %40’ına karşılık gelen 180.000,00

Yargıtay Kararları

295

Euro nakit teminatı merkez bankasına depo etmesi için 10 gün süre verildiği, öngörülen teminatın süresi içinde merkez bankasına depo edilmemesi halinde takibin iptaline karar verileceğine dair ihtarlı tebligat
çıkarılmasına karar verildiği, tebligatın davalıya 25.01.2011 tarihinde
tebliğ edilmesine rağmen teminat yatırılmadığı, alacağın Türk Vatandaşı
D.O.’na temlik edildiği, ancak davanın takip ve davanın açıldığı şartlara göre değerlendirilerek alacağın temlik edilmesinin takip ve dava tarihinden sonra olması ve davalıya usulüne uygun ihtarda bulunulmasına
rağmen süresinde teminat yatırılmadığı gerekçesi ile istemin kabulü ile
Antalya 13. İcra Müdürlüğünün 2011/... esas sayılı dosyasında yapılan
takibin iptaline karar verilmiştir.
Karşı taraf-alacaklı vekilinin temyizi üzerine hüküm Özel Dairece, yukarıda açıklanan gerekçelerle bozulmuştur.
Yerel Mahkemece, takip tarihi ve davanın açıldığı zamandaki şartlara
göre teminat husususun değerlendirilmesi gerektiği, alacaklı tarafından
usulüne uygun ihtara rağmen süresinde teminat yatırılmadığı, bu sürenin
dolmasından sonra alacağı temlik ettiği, herkesin haklarını kullanırken ve
borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorunda olduğu,
bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeninin korumayacağı,
davalının, teminat yatırmamasından dolayı davacının davasının kabul edileceğini anlayara, alacağını Türk vatandaşına temlik etmesinin hakkın kötüye
kullanılması niteliğinde olduğu gerekçesi ile önceki kararda direnilmiştir.
Direnme kararına alacaklı-karşı taraf vekili temyiz etmiştir.
1086 sayılı Hukuk Usülü Muhakemeleri Kanunu’nun 97. maddesi
ve 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un 48. maddesinde belirtildiği üzere, Türk mahkemelerinde dava
açan, davaya katılan veya icra takibinde bulunan yabancı gerçek ve tüzel
kişiler, yargılama ve takip giderlerile karşı tarafın zarar ve ziyanını karşılamak üzere mahkemenin belirleyeceği teminatı göstermek zorundadır.
Mahkeme, dava açanı, davaya katılanı veya icra takibi yapanı karşılıklılık
esasına göre teminattan muaf tutar.
Teminat gösterme yükümlülüğünün amacı, davacının (talep sahibinin)
davasında haksız çıkması halinde, davalının zararını davacıdan isteyebilmesinin güç ve olanaksız olacağı tahmin olunan hallerde getirilen bir
güvence olmasıdır.
Dosya içeriği ve toplanan delillerden; Antalya 13. İcra Müdürlüğünün
2011/3845 E. sayılı dosyasında, alacaklı A.İ. Limited Şirketi vekili M.A.
tarafından, borçlular; T.T. S. ve Müh. Müş. Enf. Hiz. Tic. A.Ş.; J.M.J.;
E.O.Ç.; H.O.; S.A. aleyhinde 939.784,20 TL alacak için, düzenleme tarih-
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leri 24.05.2010 olan 15.01.2011 vadeli 125.000 Euro bedelli; 15.02.2011
vadeli 150.000 Euro bedelli 15.03.2011 vadeli 150.000 Euro bedelli 3
adet bonoya dayalı olarak 20.04.2011 tarihinde kambiyo senetlerine özgü
haciz yolu ile takip başlatıldığı, ödeme emrinin borçlulara 26.04.2011
tarihinde tebliğ edildiği, takip talebinde alacaklı şirketin adres olarak, “...
George Town Grand Cayman” olarak gösterildiği anlaşılmaktadır.
Yerel mahkeme ile Özel Daire arasında alacaklı şirketin yabancı uyruklu olduğu ve teminat yatırma yükümlülüğünün bulunduğu konusunda
uyuşmazlık bulunmamaktadır.
Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık, yabancı şirket tarafından yapılan icra takibinde; alacağın yargılama sırasında Türk vatandaşına temlik edilmesinin, takibe devam edilmesi için teminat yatırması şartını ortadan kaldırıp kaldırmayacağı, buna göre şikayetin reddinin gerekip
gerekmediği noktasında toplanmaktadır.
Yargılama sırasında A.İ. Limited Şirketi tarafından takibe konu alacak
04.11.2011 taraihinde önce USA vatandaşı NS.’e ve aynı gün Türk uyruklu O.D.Ö.’na temlik edilmiştir.
Her ne kadar icra takibini başlatan Aİ. Limited Şirketi yabancı uyruklu
olup, teminat gösterme yükümlülüğünü yerine getirmemiş ise de; yargılama sırasında 04.11.2011 tarihinde alacağını Türk vatandaşı O.D.Ö.’na
temlik etmiş olmakla yabancı olma unsurunun ortadan kalktığı ve takibin
devamı için Türk vatandaşı olan alacaklıdan teminat yatırma şartı aranmayacağından, şikayetin reddine karar verilmesi gereğine değinen Özel
Daire bozma ilamına uyulması gerekirken yerel mahkemece önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
Açıklanan nedenlerle direnme kararı bozulmalıdır.
SONUÇ
Karşı taraf-alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme
kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı
6217 sayılı Kanun’un 30. maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen “Geçici madde 3” atfıyla uygulanmakta olan 1086
sayılı Hukuk Usülü Muhakemeleri Kanunu’nun 429. maddesi gereğince
BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 01.04.2015 gününde oyçokluğu ile karar verildi.
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BONO BEDELİNİN ÖDENMESİ • KÖTÜ NİYETLİ HAMİL
ÖZET: Bir bononun bedelinin ödenmiş olduğuna
ilişkin şahsi borçlu defisi, o bonoyu kötü niyetle
devralmış olan hamile de ileri sürülebilir.*
Y.HGK E. 2013/19-2238 K 2015/1062 T. 25.3.2015
(... Davacı vekili, müvekkilinin davalılardan M.’ye olan borcuna karılık vade kısmı boş 03.06.2006 tanzim tarihli, 250.000 USD bedelli
bono verdiğini, davalıya olan borcunu dava dışı Nurettin M. vasıtasıyla
ödediği halde dava dışı N.’nin sahte imza ile senedi davalı M. adına ciro
ettiğini, senedin arkasında diğer davalılar A. ve M. Y.’nin ciranta olarak
gözüktüğünü, son hamil durumundaki davalı E.'nin bu senede dayalı olarak müvekkili aleyhine icra takibi yaptığını, adı geçenin yetkili
hamil sayılamayacağını ileri sürerek senetten dolayı davalılara borçlu
olunmadığının tespitine, icra takiinin iptaline, %40 tazminatın davalı
E.’den tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı M. davacının dava konusu bonoyo bağlanmış borcunu dava
dışı N. aracılığıyla ödediğini, kendisinin de senedi bu kişiye verdiğini,
ancak sahte imza ile senedin ciro edildiğini belirterek, hakkında açılan
davayı kabul ettiğini biltirmiştir.
Davalı E. vekili, müvekkilinin iyi niyetli üçüncü kişi hamil olduğunu, davacının lehtara karşı ileri sürebileceği delilleri müvekkiline karşı
ileri süremeyeceğini belirterek davanın reddine, %40 tazminata karar
verilmesini istemiştir.
Diğer davalılar davaya cevap vermemişlerdir.
Mahkemece, davacının bedelsizlik konusundaki iddiasını, senedin
lehtarı M.’in ikrarı ve düzenlediği ibraname ile kanıtladığı, senedin
kötü niyetle veya ağır kusurla iktisap edildiği yolundaki iddiasını haksız fiilin söz konusu olmasından dolayı tanık dahil her türle delille kanıtlayabileceği, davalı E.’nin senedi kendisinden önceki ciranta davalı
M. Y.’ye elden verdiği 250.000 USD borç paraya karşılık ciro ile devraldığını, ancak adı geçen cirantanın açık adresini bilmediğini belirttiği,
bir kimsenin mu miktardaki parayı açık adresini ve kimlik bilgilerini bilmediğini belirttiği bir kişiye vermesinin hayatın olağan akışına
uygun olmadığı, senedin lehtarı M.’nin yerine sahte imza atılarak tedavüle sorulduğunun icra mahkemesince alınan raporla tespit edilmiş
* Gönderen: Av. Talih UYAR, e-uyar.com
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olduğu, davalılar A. ve M.’nin gerçekte olmayıp var sanılan şahıslar
olmasına göre davalı hamil E.’nin senedi kötü niyetle iktisap ettiğinin
anlaşıldığı gerekçesiyle davanın kabulüne, davacının 15.07.2008 vade
tarihli 250.000 USD bedelli bonodan dolayı davalılara borçlu olmadığının tespitine, %40 kötü niyet tazminatının davalı takip alacaklısı E. tahsil edilerek davacıya verilmesine karar verilmiş, hüküm davalılardan E.
vekilince temyiz edilmiştir.
TTK'nın 690. maddesi yollaması ile bonolarda da uygulanması gereken aynı yasanın 589. maddesi uyarınca; “police, poliçe ile borçlanmaya ehil olmayan kimselerin imzasını, sahte imzaları, mevhum şahısların imzalarını yahut imzalayan veya namlarına imzalanmış olan şahısları herhangi bir sebep dolayısıyla ilzam etmeyen imzaları taşırsa,
diğer imzaların sıhhatine bu yüzden halel gelmez.”
İmzaların bağımsızlığı (istiklali) şeklinde tanımlanan bu ilke, poliçeye atılan her geçerli imzanın (keşidecinin, cirantanın, avalistin, kabul eden muhatabın imzası gibi) sahibini bağladığını, geçersiz imzanın
sahiplerini sorumlu kılmalarına rağmen poliçenin geçerliliğini ortadan
kaldırmadığını ifade eder. Geçerli imzaların sahipleri, başkasının imzasının geçersiz olduğunu ileri sürerek kambiyo sorumluluğundan kurtulamazlar; geçersiz bir imza sahibini bağlamaz. Ancak, ciro zincirini
de koparmaz. İmzaların bağımsızlığı ilkesi, ciro zincirinde bulunan imzalardan birinin veya bazılarının sahteliğine dayanılarak menfi tespit
davası açılmasına olanak sağlamaz. Diğer bir deyişle “İmzaların istiklali ‘bağımsızlığı)” ilkesine göre, senet lehtarının veya diğer cirantaların
ciro imzasının sahte olması hali, diğer imza sahiplerinin ve özellikle
vsenedin asıl borçlusu olan keşidecinin senetten kaynaklanan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Policeye imza koyan kişi, diğer imzaların geçersiz veya sahte ya da mevhum kişilere ait olmasının kiskini
de taşır. Buna göre her imza kendi sahiini, diğer imzalardan bağımsız
olarak bağlar. Poliçe üzerinde şekil bakımından tamam ve görünüşe
göre sahiini bağlayan bir imzanın bulunması yeterlidir. Kanun yapıcı
TTK'nın 589 maddesinde senedin geçerliliğinin, sorumluluktan tamamen bağımsız şekilde mevcut olabieleceğini kabul etmiştir. Senetteki
imzalar, bu imzalarda ismi geçen şahıslar yönünden herhangi bir sorumluluk yaratmasa bile, senet yine de geçerli kalır. Senedin geçerli
kalmasının sonucu ise, diğer imzaların sahiplerinin sorumluluklarının
devam etmesidir. (Bu açıklamalar için bkz. Prof.Dr. Deha Poray/Prof.
Dr. Ünal Tekinalp; Kıymetli Evrak Hukuku Esasları, 17. Baskı, İstanbul
2006, Sayfa 141-142; Prof.Dr. Fırat Öztan, Kıymetli Evrak Hukuku 2.
Bası, Ankara 19977, Sayfa 414 vd; Prof. Dr. Hüseyin Ülgen/Doç.D. Mehmet Helvacı/Doç.Dr. Abuzer Kendigelen/Doç.Dr. Arslan Kaya; Kıymetli
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Evrak Hukuku Ders Kitabı, İstanbul 2004 Sayfa 126 vd; Prof.Dr. Naci Kınacıoğlu Kıymetli Evrak Hukuku, 5. Baskı, Ankara 1999, Sayfa 122 vd;
Gönen Eriş; Türk Ticaret Kanunu İkinci Cilt-Kıymetli Evrak ve Taşıma
Ankara 1988 sh. 174-sh-286-Yargıtay 11.HD.3.11.1987 tarih, 347/5865
Esas ve Karar sayılı kararı; Prof.Dr. Oğuz İmregün; Kılymetli Evrak Hukuku, İstanbul 1998, sh. 58 vd; İsmail Doğanay; Türk Ticaret Kanunu
Şehri, İkinci Cilt, Üçüncü Baskı Ankara 1990 sh 1611 vd.).
TTK’nın 690. maddesi yollamasıyla bonolorda da uygulanması gereken aynı Kanunun 598/1. maddesi uyakrınca: “Bir poliçeyi elinde bulunduran kimse, son ciro beyaz ciro olsa dahi kendi hakkı müteselsil ve
birbirine bağlı cirolardan anlaşıldığı takdirde selahiyetli hamil sayılır.”
Zincirleme ve birbirine bağlı, tehtardan hamile değin tam ve düzenli
yani kesintisiz cirolar hak sahipliğine karine sayılır. Cirolar arasındaki
zincirleme balılığın gözlenmesi sadece dış görünem bakımından yapılır. Başka bir anlatımla, ciro silsilesinin (zincirinin) muntazam bir şekilde birbirini takip edip etmediğini incelerken dış görünüşü incelemek
yeterli olup, cirantalardan birinin imzasının sahte olması veya temsilci
sıfatıyla senedi imzalayan şahsın imza yetkisinen yoksun olması ciro
zincirini etkilemez (Hulusi Gürbüz, Yargıtay Uygulaması Işığında Ticare Senetlerin İptali Davaları ve ticari Senetlere Özgü Sorunlar, İstanbul
1984, sh. 295; İsmail Doğanay; Türk Ticaret Kanunu Şerhi, İkinci Cilt,
Üçüncü Baskı, Ankara 1990, sh. 1646-1647; Murat Alışkan, Kambiyo
Senetlerinde Temlik Cirosu, İstanbul 1998 sh, 255 vd; Tarık Başbuğoğlu; Uygulamalı Türk Ticaret Kanunu, 1. cild Ankara 1988, sh 807; Erol
Ertekin/İzzet Karataş; Uygulamada Ticare Senetler: Ankara 1998 sh.
363)
Yine TTK’nın 690 maddesi yollamasıyla bonolarda da uygulanması
gereken aynı Kanunun 622/2. maddesi uyarınca, “Hile veya ağır kusuru
bulunmadıkça poliçeyi vadesinde ödeyen kimse borcundan kurtulmuş
olur. Ödeyen kimse, cirolar arasında muntazam bir teselsülün mevcut
olup olmadığını incelemeye mecbur ise de, cirantaların imzalarının sıhhatini araştırmaya mecbur değildir.”
Bu açıklamalar karşısında somut olayın değerlendirilmesine gelince,
Dava konusu bonoda davacı keşideci durumunda olup, davalı senede ciro yoluyla hamil olmuştur. Görüşüne göre ilk ciro, senedin lehtarı
durumundaki M. imzası ile yapılmıştır. Davacı keşideci, kendi imzasını inkar etmemektedir. Senet metnine göre ciro silsilesinde şeklen
bir kopukluk bulunmaktadır. Mahkemece, davalılardan lehtar M.’nin
yerine sahte imza atılarak senedin tedavüle sorulduğunun Arkara 9.
İcra Hukuk Mahkemesi tarafından alınan raporla belirlendiği kabul
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edilmişse de yukarıda açıklanan imzaların istiklali ilkesi karşısında
bu durum davacı keşideciyi sorumluluktan kurtarmaz. Yerel mahkemenin, lehtarsan sonra ciro silsilesinde yer alan A. ve M. Y.’nin mefhum
şahıslardan olduğu, davalı hamilin cirantası olan M. Y.’nin açık adresini ve kimlik bilgilerini bilmediği halde bu kişiye 250.000 USD vererek
davaya konu senedi almasının hayatın olağan akışıma aykırı olduğu
yolundaki gerekçesi de kambiyo hukuku ilkelerine uygun düşmemektedir. Hamilin ciro yoluyla senedi devraldıktan sonra cirantasını takip
etme gibi yasal bir zorunluluğu bulunmamaktadır. TTK’da yer alan ve
kambiyo hukukuna ilişkin ilkeleri belirleyen kuralların kişiden kişiye
değişebilen “hayatın olağan akışı” şeklindeki subjektif bir takım değerlendirmelerle ortadan kaldırılması doğru görülemez. Kambiyo senetlerinde imzaların istiklali (bağımsızlığı) ilkesi ile ilgili olarak Dairemiz
uygulaması istikrar kazanmıştır (Yargıtay 19.HD.’nin 17.02.2011 tarih,
2010/7937 E, 2011/2072 K; 31.03.2011 tarih 2010/8614 E, 2011/4185
K; 18.04.2011 tarih 2011/3624 E, 2011/5149 K; 13.05.2010 tarih
2009/7134 E, 2010/6030 K; 14.10.2010 tarih, 2010/4431 E, 2010/11296
K; 21.03.2012 tarih 2011/13865 E, 2012/4619 K. sayılı kararları).
Her ne kadar, davacı keşideci, lehtara ödeme yaptığını iddia etmiş,
buna ilişkin ibraname sunmuş ve davalı M. ödeme iddiasını ve davayı
kabul etmişse de keşideci ile lehtar arasındaki şahsi def’ilerin hamile karşı ileri sürülebilmesi için hamilin senedi ikrtisabında kötüniyetli olduğunun kanıtlanması gerekir. Aksi takdirde, keşideci ile lehdar
arasında doğrudan doğruya mevcut olan münasebetlere dayanan şahsi def’iler müracaatta bulunan iyiniyetli hamile karşı ileri sürülemez
(TTK. madde 599). Somut olayda, hamil E.’n in senedi iktisap ederken
bile bile borçlunun zararına hareket ettiği, başka bir anlatımla kötüniyetli hamil olduğu kanıtlamamamıştır. O halde davacı keşideci, lehtara
ödeme yaptığına ilişkin şahsi def’iyi bu davalıya karşı ileri süremez.
Mahkemece, belirtilen bu yönler gözetilmeksizin yanılgılı değerlendirme ve sonut olaya uygun düşmeyen gerekçelerle yazılı şekilde hüküm
kurulması doğru görülmemiştir...)gerekçesiyle oyçokluğuyla bozularak
dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda;
mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
TEMYİZ EDEN: Davalılardan E. vekili
HUKUK GENEL KURULU KARARI
Dava, bonoya dayalı menfi tespit istemine ilişkindir.
Mahkemece, “... davacının bedelsizlik konusundaki iddiasını, senedin
lehtarı M.’nin ikrarı ve düzenlediği ibranami ile kanıtladığı, senedin kötüniyetle veya ağır kusurla iktisap verildiği yolundaki iddiasını haksız filin
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söz konusu olmasından dolayı tanık dahil her türlü delille kanıtlanabileceği, davalı Erkan G.’in senedi kendisinden öceki ciranta davalı Mustafa
Y.’a elden verdiği 250.000 USD (Amerikan Doları) borç paraya karşılık
ciro ile devraldığı, ancak adı geçen cirantanın açık adresini ve kimlik
bilgilerini bilmediği bir kişiye vermesinin hayatın olağan akışına uygun
olmadığı, sadece dava dışı N.’nin bildiği taşınmaza haciz koydurulduğu,
senedin lehtarı M.’nin yerine sahte imza atılarak tedavüle sorulduğunun
icra mahkemesince alınan raporla tesbit edilmiş olduğu, davalılar A. ve
M.’nin gerçekte olmayıp var sanılan şahıslar olmasına göre davalı hamil
E.’nin senedi kötüniyetle iktisap ettiğinin anlaşıldığı...” gerekçeleriyle davanın kabulüne, davacının 15.07.2008 vade tarihli 250.000 USD bedelli
bonodan dolayı davalılara borçlu olmadığının tespitine, %40 kötü niyet
tazminatının davalı takip alacaklısı E.’den tahsil edilerek davacıya verilmesine karar verilmiştir.
Hüküm, davalılardan E. vekilinin temyizi üzerine, Özel Dairece yukarıya metni aynen alınan gerekçe ile bozulmuş; mahkemece önceki gerekçelerine ilave olarak ‘bozma ilamında belirtilen kambiyo ilkelerinin doğru
olduğu ve bunların mahkemenin de kabulünde olduğu ancak senedin kötüniyetle iktisabının haksız fiil nitelinde olduğu, bu nedenl tanık dahil her
türlü delille ispatlanabileceği, hayatın olaağan akışına aykırılık durumunun delil olarak değerlendirilmesinin kambiyo hukuku ilkelerine aykırı
olmadığı, bunu engelleyen ypasal bir düzenlemenin de bulunmadığı, kötü
niyetle iktisabın fiili bir durum olduğu, hukuk sistemimizde hayatın olağan akışının fiili karine olarak kabul gören bir ispat vasıtası olduğu, fiili
karine denen yaşam deneyi kurallarının tarafların olay iddialarının doğruluğu veya bir delilin güvenilebilirlik derecesi hakkında, hakimin kanaat
edinmesine yarayan, yaşam deneylerinin ortaya koyduğu değer hükümleri olduğu (Bilge Umar/Ejder Yılmaz: İspat Yükü, 2. Bası, İstanbul 1980,
s. 165 vd. 174 ve 60 vd.). hemen bütün ilim adamlarının birleştiği ve
Yargıtay uygulamasında kararlılık ifade eden ölçüye göre, ispat yükünün
hayatın olağan akışına aykırı iddia ve saüvunmada bulunana düşeceği
(Prof.Dr. Baki Kuru: Hukuku Muhakemeleri Usülü, C. 11, İstanbul 2001,
s.2011), somut olayda da ispat yükünün hayatın olağan akışına aykırı
savunmada bulunan davalıya düştüğü...” kabul edilerek, önceki kararda
direnilmiştir.
Direnme kararını, davalılardan hamil E. vekili temyize getirmiştir.
Hemen betirtilmelidir ki, Ankara 29. İcra Müdürlüğü’nün 2008/...
Esas sayılı dosyasında; Alacaklı E. vekili tarafından 05.11.208 tarihinde
borçlular (1. M. 2- M. M. 3- A. 4- M. Y.) hakkında başlatılan kambiyo senetlerine özgü icra takibinde; 392.750,00 TL asıl alacağın (250.000 USD
karşılığı) faiziyle tahsili istenilmiştir. Borcun sebebi olarak “250.000 USD

302

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 89 • Sayı: 4 • Yıl: 2015

15.07.2008 vadeli bono” gösterilmiştir.
Takibe ve eldeki davaya konu yapılan bonunun keşidecisi davacı M.
lehtarı davalı M. M. senedin sırasıyla ilk cirantası lehtar, ondan sonraki
cirantaları sırasıyla davalılar A. ve M. ile senedin hamili davalı E.’dir.
Davalı lehtar M. M.’in imzasını taşıyan 07.11.2008 tarihli ibranane içeriğinden, takibe konu yapılan bonodaki ilk ciro (lehtar) imzasının kendisine ait olmadığını, keşideciden olan alacağının tamamını aldığını ifade
ederek, keşideci-borçlu davacıyı ibra ettiği anlaşılmaktadır.
Ankara 9. İcra Hukuk Mahkemesinin 18.06.2008 tarih ve E:2008/1210,
K:2009/833 sayılı dosyasında bonodaki lehtar M. M. imzasının sahte olduğu ve bu nedenle imzaya itirazın kabulü ile M. M. yönünden takibin
iptaline karar verilmiştir.
Daevacı tanıkları beyanlarında özetle; davacının senet borcunu dava
dışı N. aracılığıyla ödediği, aralarında daha sonra ihtilaf çıkması nedeniyle
davaya konu yapılan bonunun takibe konulduğu ifade etmişlerdir.
Davalı hamil E. dosyadaki beyanlarıda özetle; bonaoyu komisyonculuk
yapan M. Y. isimli kişiden borca karışılık aldığını, bu kişinin açık kimlik ve adresini bilmediğini, bu kişiyi sürekli işyerine gelmesiyle nedeniyle
tanıdığını, büyük ihtimalle bu kişinin Karadenizli olduğunu, toptancı halinde balıkçılık yaptığını, M. Y. dışındaki cirantaları ve keşideceiyi tanımadığını beyan ve ifade etmiştir.
Gerek maddi olgu, gerekse bozma ilamında kambiyo senetlerine özgü
belirtilen ilkeler bakımından hem yerel mahkeme hem de Özel Daire arasında bir uyuşmazlık bulunmamamaktadır.
Nitekim, Hukuk Genel Kurulundaki görüşmelerde bozma ilamında belirtilen; imzaların istiklali 6762 sayılı TTK. m. 589; meşru hamil
m.598/1; ödeme-borçtan kurtulma m.622/2; iyineyetli hamile karşı şahsi
defiler ileri sürülemez, meger ki kötüniyetli iktisabı kanıtlanmış olsun
m. 5999 ilkeler, kambiyo hukukunun temelini oluşturması nedeniyle ilke
düzeyinde oybirliğiyle benimsenmiştir.
Şu halde, uyuşmazlık; eldeki davada, hamil E.’nin (davalı-takip alacaklısının) senedi iktisap ederken bile bile keşidecinin (davacı-takip borçlusu) zararına hareket ettiği, başka bir anlatımla kötüniyetli hamil olduğunun kanıtlanıp kanıtlamadığı noktasında toplanmaktadır.
Öncelikle uyuşmazlığa ilişkin hukuki kavram ve kurumların irdelenmesinde yarar vardır:
Karine, sözlük anlamı bakımından karışık bir iş veya sorunun anlaşılmasına ve çözümlenmesine yarayan durum, ipucu, belirtidir. Eng enel
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anlamıyla karine, bilinen bir olgudan bilinmeyen bir olgunun çıkarımıdır.
Dolayısıyla karine, bilinen bir olaydan bilinmeyen diğer bir olayın veya
hukuki durumun varlığı veya yokluğu sonucunun çıkarılmasına olanak
vermektedir. Gneel olarak karineleri, fiili ve kanuni olmak üzere iki grupta toplanmaktadır. Bu bağlamda, fiili karineler, bir hukuk kuralı ile bağlı
olmaksızın, hakimin insanlar ve yaşam konusunda ortaya çıkan tecrübe
kurallarından yararlanarak belli olmayan olaylar hakkında sonuç çıkarmasına yaramaktadır. Bu yönüyle, fiili karineler, hakimin kanaat edinmesine yardımcı olmaktadır. Görüldüğü üzere, fiili karinelerin temelinde
tecrübe kuralları (yaşam deneyi kuralları) yatmaktadır. (Bilge Umar-Ejder Yılmaz: İsbat Yükü, Büyükçekmece 1980, Sahife: 165 vd.; Ahmet Başözen: Medeni Usul Hukukunda İlk Görünüş İsatı, Ankara 2010, Sahife:
63 vd.; Gökçen, Topuz: Medeni Usul Hukukunda Karinelerle İspat, Ankara 2012, Sahife: 50, 56, 121 vd.; Ayrıca bakınız. Yavuz, Alongoya: Senede
Karşı Senetle İspat Kuralı ve “Hayatın Olağan Akışı” Kavramı, Prof. Dr.
Necip Kocayusufpaşaoğlu İçin Armağan, Ankara 2004, Sahife: 528, dipnot 32; Baki, Kuru: Hukuk Muhakemeleri Usulü, Cilt: II, Ankara 2001,
Sahife: 2006 vd.).
Nitekim, Yargıtay da kararlarında tecrübe (yaşam deneyi) kurallarına dayanmakta ve bu konuda genellikle “hayatın olağan akışı” kavramını
kullanmaktadır (Hukuk Genel Kurulunun 21.04.982 gün ve E:4/1528,
K:412; 17.12.2003 gün ve E:2003/13-787, K:2003/774; 6.6.62007
gün ve E:2007/2-331, K:2007/332; 08.12.2010 gün ve E2010/19-590,
K:2010/640; 12.09.2012 gün ve E:2012/8-365, K:2012/561; 28.03.2014
gün ve E:2013/21-2219, K:2014/411 sayılı kararları).
Delillerin gösterilmesi ve bunun hakim tarafından ispat vasıtası olarak kabulünden sonraki aşamada delillerin değerlendirilmesi gündeme
gelmektedir. Kural olarak (kanunda gösterilen istisnalar dışında), hakim
delilleri serbestçe değerlendirecektir.
Bu kapsamda, delillerin takdiri, hakimin vicdani kanaatinin esas olduğu bir aşamayı ifade etmektedir (Haluk, Konuralp: Medeni Usul Hukukunda İspat Kurallarının Zorlanan Sınırları, Ankara 1999, Sahife: 46
vd.).
Öte yandan, mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu (eTTK)’nun kambiyo senetlerine ilişkin hükümleri poliçe esası üzerine kurulmuştur. Kanun, kambiyo senetlerinin ortak olan hükümlerine poliçe aşlığı altında
yer varmiş; bono ve çek hakkında ise, ortak hükümlere yollama yapmakla
yetinmiş (eTTK, 690, 730).
eTTK'nın 690. maddesi yollaması ile bonolarda da uygulanması gereken aynı yasanın 599. maddesi; “Policeden dolayı kendisine müraca-
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at olunan kimse keşideci veya önceki hamillerden biriyle kendi arasında
doğrudan doğruya mevcut olan münasebetlere dayanan defileri müracaatta bulunan hamile karşı ileri süremez; meger ki, hamil, holiçeyi iktisabederken bile bile borçlunun zararına hareket etmiş olsun.
Alacağın temliki yoluyla yapılan devirlere ait hükümler mahfuzdur”
hükmünü içermektedir.
Görüldüğü üzere, poliçede, şahsi defiyi düzenleyen yukarıdaki madde
metninde kural olarak, şahsi defilerin, ininiyetli hamile karşı ileri sürülemeyeceği belirtilmiş; bu kuralın tek isnisnası ise, hamilin bilerek borçlunun zararına hareket etmiş olması yani kötüniyetli senedi iktisap etmesi
gösterilmiştir. Madde hükmüyle, kanun koyucu kambiyo senetlerine özgü
katı kurallar karşısında, bir kapı aralayarak, kötüniyetin ispatına olanak
tanımış ve bu konuda bir sınır da koymamıştır.
Yukarıda yapılan açıklamaların ışığında sonut olayın değerlendirilmesinde; takibe ve eldeki davaya konu bononun lehtar Mehmet M.’in aşamalardaki ikrarı ve davayı kabul beyanından da anlaşılacağı üzereş davacı
keşideci tarafından yapılan ödeme ile bedelsiz olduğu sabittir.
Bononun bedelsiz olduğuna ilişkin şahsi defiyi davacı keşidecisini kural olarak, davalı lehtara karşı ileri sürebilir ise de, hamil davalı Erkan
G.e karşı ileri kürülebilmesi için kötüniyetli iktisabının ispatı gerekir.
Dosya kapsamından, taraflar arasındaki maddi ve hukuki olguların
gerçekleşme biçimi bir bütün olarak değerlendirildiğinde; senet lehtarının ilk cirosunun sahte oluşu, ondan sonraki A. ve M. adındaki davalı
cirantaların bilinememesi, bedelsiz olduğu sabit olan bononin, davalı hamil tarafından açık kimlik ve adresini bilmediği M. Y. adındaki kişiden
miktarı oldukça yüksek borç para karşılığında devraldığını beyan etmesi,
dinlenen davacı tanıklarının beyanlarında adı geçen dava dışı N.’nin bildiği Muğla ili Milas ilçesindeki davacı taşınmazlarına takibin kesinleşmesini
müteakip hemen haciz konulması karşısında, davalı hamil E.’nin bonoyu
davalı ciranta M. Y.’den iktisabederken, iyiniyetli olduğunu ileri sürmesi
hayatın olağan akıına aykırı düşmektedir. Zira, lehtarın ilk cirasonunu
sahte oludğunu hamilin bilmesi gerekmez ise de, onuyu devraldığı kendi
cirantası M. P.’nin kim olduğunu bilmediğini ileri sürerek, senedi iyiniyetle devraldığını ilri süremez. Dolayısıyla, davalı, hamil E.’nin bonoyu
kötüniyetli iktisabettiğinin kabulü gerekir.
Şu halde, bonunun ödeme nedeniyle bedelsiz olduğuna ilişkin şahsi
defiyi davacı keşidecinin, senedi kötüniyetle devralan hamil davalı E’ye
karşı ileri sürerek, borçtan kurtulabilir.
Hukuk Genel Kurulunda yapılan görüşmelerde azınlıkta kalan bir kı-
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sım üyelerce; ibranamede keşideci tarafından yapılan ödeme nedeniyle
senet aslının lehtar tarafından keşideciye verildiği belirtilmesine karşın,
keşideci tarafından senet aslının dava dışı N.’ye verildiğini belirterek çelişkinin ortaya çıktığını, ibranamedeki beyanın aksinin ancak yazılı delille
ispatlanabileceğini, dinlenen davacı tanıkların dava dışı N. hakkında beyanlarda bulunduğunu, doğradan davalı hamil Erkan hakkında kötüniyetine ilişkin bir beyanlarının bulunmadığını, ayrıca tanıkların daacının yakınları (eşi, eşinin eczanesinde çalışan işçisi, eniştesi ve oğlu) olduğunu ve
yeminsiz dinlenildiklerini, esasen ödeme yapan keşideci davacının senet
aslını alıp imha etmemesi nedeniyle kusurlu olduğunu, bu nedenle kötü
ödeyen keşidecinin bu davranışının sonuçlarına katlanması gerektiğini,
kambiyo senetlerinde hayatın olağan akışı kavramına yer verilmemesi
gerektiğini, dosyadaki delillerin davalı hamil E.'nin kötüniyetli olduğunu
göstermeye elverişli olmadığını, hamilin senedi devraldıktan sonra kendi
cirantasını takip edme ve durumunu araştırma yükümlü olmadığı gibi
u konudaki ağır ihmalinin de sonucu değiştirmeyeceğini, hayatın olağan
akışı kavramının objektif olmayıp, subjektif bir olgu olduğunu ve bu nedenle kişiden kişiye değişebileceğini, böyle bir kavrama üstünlük tanımayacağını, bu nedenlerle Özel Daire Bozma ilamının yerinde olduğu ve
direnme kararının bu yönde bozulması gerektiği ileri sürülmüş ise de;
yukarıda açıklanan nedenlerle Kurul Çoğunluğunca bu görüş benimsenmemiştir.
O halde, mahkemece, yukarıda yapılan açıklamalar da gözetilerek,
Özel Daire bozma ilamına karşı, davalı hamil Erkan G.’in bonoyu devralırken kötüniyetli olduğu ve bu nedenle eldeki menfi tespit davasının
kabulüne yönelik önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya uygun olup,
onanması gerekir.
SONUÇ
Davalı E. vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile direnme kararının
yukarıda açıklanan gerekçelerle ONANMASINA, aşağıda dökümü yazılı
(20.121,75 TL) harcın temyiz edenden alınmasına, 25.03.2015 gününde
yapılan ikinci görüşmede oyçokluğu ile karar verildi.

YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ
DAVA SEBEPLERİ • EHLİYETSİZLİK • HİLE
ÖZET: Bir davada birkaç hukuki nedenin birlikte
dava sebebi olarak gösterilmesi mümkündür.
Dava, ehliyetsizlik yanında hile olgusuna da dayandığına göre, hile durumu da irdelenmelidir.
Y. I. HDE 2013/19673 K 2014/6899 T. 1.4.2014
Dava, ehliyetsizlik ve hile hukuksal nedenlerine dayalı tapu iptal ve
tescil isteğine ilişkindir.
Mahkemece, akit tarihinde davacının hukuki ehliyetinin bulunduğu gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.
Dosya içeriğinden ve toplanan delillerden; davacının, kaden maliki olduğu parsel sayılı taşınmazı 06.02.2008 tarihinde davalı Aynur’a satış
suretiyme temlik ettiği, Yalova Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 16.06.2011
tarih 2011(573 E. ve 2011/981 K. sayılı ilamı ile kısıtlanarak kendisine
vasi tayin edildiği, eldeki davanın da davacısının vasisi tarafından, akit
tarihinde daavacının ehliyetsiz olduğu, saflık ve hastalığından yararlanılarak hileli yollarla temlikin yapıldığı iddiası ile açıldığı anlaşılmaktadır.
İddianın içeriği ve ileri sürülüş biçimi itabırıyla davada ehliyetsizlik
iddiarısın yanırısa hile hukuksal nedenine de dayanıldığı görülmekdedir.
Bir davada, Yargıday Hukuk Genel Kurulunun, 11/04/1990 gün, ve
1990/1-152, 1990/236 sayılı krasarında da vurgulandığı üzere davada
dayanılan maddi olaylar bakımından birkaç hukuki nedenin bir arada
gösterilmesinde ilke olarak usul ve yasaya aykırı bir yön yoktur.
Önem derecesine göre bu nedenlerin sırayla arıştırılması gerekir.
Hemen belirtmek gerekir ki, miras bırakanın akit tarihinde hukuki ehliyete haiz olduğu Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu’ndan alınan rapor ile
belirlendiğine göre, ehliyetsizlik iddiası yönünden davanın reddine karar
verilmiş olmasında kural olarak bir isabetsizlik yoktur.
Davacı vekilinin bu yöne değinen temyiz itirazları yerinde değildir.Reddine.
Davacı vekilinin öteki temyiz itirazlarına gelince,
Bilindiği üzere hile (aldatma), genel olarak bir kimseyi irade beyanında
ulunmaya, özellikle sözleşmne yapmaya sevk etmek için onda kasten ha-
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talı bir kanı uyandırmak veya esaser var olan hatalı bir kanıyı koruma yahut devamını sağlamak şeklinde tanımlanır. Hata da yanılma, hile de ise
yanıltma söz konusudur. 6098 s. Türk Borçlar Kanununun (TBK) 36/1
(818 s. Borçlar Kanunun (BK) 28/1.) maddesinde açıklandığı üzere taraflardan biri diğer tarafın kasıtlı aldatmasıyla sözleşme yapmaya yöneltilmişse yanılma (hata) esaslı olmasa bile al6atılan taraf için sözleşme sağlayıcı sayılamaz. Değinilen koşulların varlığı halinde aldatılan taraf hakkını
kullanmak suretiyle hukuki ilişkiyi geçmişe etkili (makable şamil) olarak
ortadan kaldırabilir ve verdiği şeyi geri isteyebilir.
Öte yandan, hile her türlü dilille ispat edilebileceği gibi iptal hakkının
kullanılması hiçbir şekle bağlı değildir. Aldatmanın öğrenildiği tarihten
itibaren bir yıllık hak düşürücü süre içerisinde karşı tarafa yöneltilecek
bir irade açıklaması, defi yahut dava yoluyla da kullanılabilir.
Somut olayda, mahkemece, hile olgusu yönünden bir değerlendirme
yapılmış değildir. Hal böyle olunca, yukarıda belirlenen ilkeler çerçevesinde araştırma ve soruşturma yapılarak hile iddiası yönünden hasıl olacak
sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yetinililerek
yazılı olduğu üzere karar verilmiş olması doğru değildir. Davacı vekilinin
belirtilen nedenlerle temyiz itirazları yerindedir. Kabulü ile hükmün (6100
sayılı Yasanın geçici 3. maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'un 428.
maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene
geri verilmesine, 01.04.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

GEÇERSİZ TAŞINMAZ SATIŞI • HAKSIZ İŞGAL TAZMİNATI
ÖZET: Taşınmazın geçersiz şekilde haricen satışı sebebiyle satıcıya ödenmiş olan bedelin satıcı tarafından alıcıya iade edilmesiyle, alıcı satışa
konu olan taşınmazda işgalci durumuna düşeceğinden satış parasının kendisine iade edildiği
tarih itibariyle haksız işgal tazminatı (ecri misil)
ödemekle yükümlü olacaktır.
Y. I. HD E.2014/3174 K.2014/9960 T. 15.5.2014
Taraflar arasında görülen ecrimisil davası sonunda, yerel mahkemece
davanın, reddine ilişkin olarak verilen karar davacı vekili tarafından yasal
süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tettik Hakimi ...
raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü; =
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KARAR
Dava, ecrimisil isteğine ilişkindir.
Mahkemece, davalının iyiniyetli olarak ödemiş olduğu taşınmaz bedeli
karşılığında taşınmazı tasarruf ettiği gerekçesiyle davanın reddine karar
verilmiştir.
Dosya içeriği ve toplanan delillerden, 232 parsel sayılı taşınmazdaki
mesken vasıflı 17 numaralı bağımsız bölümün kayden davacıya aitken
davalıya satışı hususunda tarafların 2008 yılı Ocak ayında anlaştıkları
ve taşınmazı davalının kullanmaya başladığı, satış bedelinin 7.000 TL’lik
kısmının davalı tarafından davacıya ödendiği, ancak daha sonra taraflar arasında çıkan ihtilaflar nedeniyle tapuda devir işlemi yapılmadığı,
davacının çekişme konusu bağımsız bölümünün haricen satışı nedeniyle
kendisine ödenen bedeli davalıya iade etmesine rağmen taşınmazı davalının 2008 Şubat ayından itibaren kullanmaya devam ettiğini ileri sürerek
ecrimisil isteğiyle eldeki davayı açtığı anlaşılmaktadır.
Hemen belirtilmelidir ki, Türk Medeni Kanunun 706, Borçlar Kanunun 213 (Türk Borçlar Kanunu 237) ve 2644 sayılı Tapu Kanununun 26.
maddesi uyarınca tapuda kayıtlı taşınmazların resmi şekilde yapılmayan
temliklerine değer verme olanağı yoktur ve mülkiyetin naklinin sebebini
teşkil etmez. Ne var ki, harici satışın; ilgilisine harici satış bedelinden
kaynaklanan hapis hakkı tanıyacağı kuşkusuzdur. Nitekim; 10.07.1940
tarih ve 2/77 Sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı ile haricen taşınmazı temlik eden kişinin aldığı satış bedelini karşı tarafa ödemedikçe haricen satın alan kişinin taşınmazı terk etmesini istemeyeceği, satış bedeli
kendisine ödenmeyen taraf temerrüde düşmüş sayılamayacağından, para
geri verilinceye kadar ecrimisil ödemekle sorumlu tutulamayacağı hükme
bağlanmıştır.
Sonut olaya gelince, çekişme sonusu bağımsız bölümün taraflar arasında harici satışa konu edildiği, satış bedelinin 7.000 TL lik kısmının
davacıya ödendiği, ancak daha sonra taraflar araındaki ihtilaflar nedeniyle tapuda işlem yapılamadığı, davalı Fatma tarafından davacı Ahmet aleyhine Bakırköy 9. Asliye Hukuk Mahkemesi4nde açılan 2099/322 Esas,
sayılı tapu iptal ve tescil, olmadığı takdirde ödenen harici satış bedeli ve
tazminat istekli dava sonucunda, tapu iptal ve tescil talebinin reddine,
ödenen 7.000 TL harici satış bedelinin anılan davanın davacısı Fatma’ya
ödenmesine, ayrıca sair talepyer yönünden kısmen kabule ilişkin verilen kararın 22.03.2013 tarihinde kesinleştiği, öte yandan davacı Ahmet
tarafından anılan kararın kesinleşmesinden önce harici satış bedelinin
10.01.2012 tarihinde davalı Fatma’nın hesabına yatırıldığı açıktır.
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Hal böyle olunca, 10.07.1940 tarih ve 2/77 sayılı İçtihadı Birleştirme
Kararı hükümleri gözetilerek, harici satış nedeniyle ödenen bedelin davalıya ödenmesinden itibaren başka bir ifadeyle davalının harici satış nedeniyle verdiğinin istirdadıyla hapis hakkının ortadan kalkacağı, davalının
taşınmazı bu tarihden sonra kullanımının geçerli bir nedene dayanmayacağı ve iyiniyetli olarak değerlendirilemeyeceği gözetilerek, harici satış
bedelinin davalıya ödenme tarihi olan 10.01.2012 tarihinden, davalının
anahtarları teslim tarihi olan 20.03.2012 tarihleri arası dönem içi eçrimisile hükmedilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde
karar verilmiş olması doğru değildir.
Davacının temyiz itirazları yerindedir. Kabulu ile, hükmün açıklanan
nedenlerle (6100 sayılı yasanın geçici 3. maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK’un 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin
harcın temyiz edene geri verilmesine, 15.05.2014 tarihinde oybirliğiyle
karar verildi.
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TAPU KAYITLARININ İDARİ YÖNDEN DÜZELTİLMESİ İÇİN
BAŞVURU ZORUNLULUĞU
•
İDARİ BAŞVURU YAPILIP SONUÇ ALINMADAN DAVA
YOLUNA GİDİLEMEYECEĞİ
ÖZET: Yeni Tapu Sicili Tüzüğü hükümleri ve
ezellikle 75. maddesi nazara alındığında, tapu
müdürlüklerine oldukça geniş yetkiler verilerek
tapudaki hataların daha kısa bir sürede, idari
yoldan düzeltilmesine imkan verildiği görülmektedir. Yine bu maddenin son fıkrasında ise “Bu
madde hükümleri uyarınca kayıt düzeltmeleri
için müdürlüklere başvuru yapılması zorunludur”
hükmü bulunmaktadır.
Bu hüküm hak arama özgürlüğünü kısıtlamamakta, aksine hak arayanlara haklarını çok daha kısa
bir sürede, kolay, ucuz ve basit bir şekilde elde
etme imkanı vermektedir. Hal böyle olunca, bu
imkanın öncelikle tüketilmesi ve bu yolla bir sonuç alınamaması durumunda ilgilinin 4721 sayılı
Türk Medeni Kanunu'nun 1027. maddesi gereğince mahkemeye başvurması zorunluluğu bulunmaktadır.
Y.I. HD E. 2015/1639, K. 2015/2276, T. 17.02.2015
Taraflar arasında görülen tapu kaydında düzeltim davası sonunda,
yerel mahkemece davanın, kabulüne ilişkin olarak verilen karar davalı
tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi,
Tetkik Hakimi Murat Ataker’in raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;
KARAR
Dava, tapu kaydına yanlış yazılan kimlik bilgilerinin düzeltilmesi isteğine ilişkin olup 23.07.2014 tarihinde açılmış, mahkemece esastan karar
verilmiştir.
Taşınmazların, kadastro tespiti ya da tapuya tescili sırasında mülkiyet
hakkı sahibinin adı, soyadı, baba adı gibi kimlik bilgilerinin kayda eksik ya
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da hatalı işlenmesi, kayıt düzeltme taleplerinin kaynağını oluşturur. Bu tür
taleplerde kimlik bilgileri düzeltilirken, taşınmaz malikinin değişmemesi,
diğer bir anlatımla mülkiyet aktarımına neden olunmaması gerekir.
Bu talepler, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (TMK’nın) 1027.
maddesi gereğince mahkemeye yapılırsa, 6100 sayılı HMK’nın 382/(2)-ç)1. maddesi gereğince çekişmesiz yargı usulüne göre sulh hukuk mahkemesinde ve taşınmazın aynına ilişkin bulunduğundan, aynı Kanunun 12.
maddesi uyarınca taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde görülür.
Bunun yanı sıra, 01.01.2002 tarihinde yürürlüğe giren TMK’nin 702.
maddesinin son fıkrası gereğince ortaklardan her birinin topluluğa giren
hakların korunmasını asğlayabileceği ve bu korumadan bütün ortakların
yararlanaileceği öngörüldüğünden elbirliği mülkiyetinde, ortaklardan her
hangi biri de tek başına tapuda murisin kimlik bilgileri ile ilgili olarak
düzeltme isteyebilir.
Bununla birlikte, Bakanlar Kurulunun 22.7.2013 tarihli ve 2013/5150
sayılı kararı ile kabul edilen, 17.8.2013 tarihli ve 28738 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni Tapu Sicili Tüzüğünün 28.
maddesinde, kütük sayfası malik sütünunda malikin adı ve soyadı, baba
adı ile edinme nedeni, tarih ve yevmiye numarasının yazılacağı, tüzel kişilerin ünvanlarının tam olarak yazılacağı ve paylı mülkiyette pay miktarı;
paydaşların adı, soyadı ve baba adından sonraki kısımda, kesirli olarak
göstileceği ifade edilmiştir.
Aynı Tüzüğün 72. maddesinde, “Tapu sicilinde edğişikliğin, hak kahibinin istemine ya da yetkili makam veya mahkeme kararına istinaden
yapılabileceği” 74. maddesinde ise “Kütük, yevmiye defteri ve yardımcı
sicillerde, belgelere aykırı basit yazım hatası yapıldığının tespit edilmesi halinde, müdür tarafından nedeni düzeltmeler sicilinde açıklanarak,
re’sen düzeltme yapılacağı, istem belgesinde yapılan yanlışlık veya eksiklik düzeltilerek, belgenin uygun bir yerine yazılmak süretiyle taraflar ve
tapu görevlilerince imzalanacağı ve sicilde buna uygun düzeltme yapılacağı, ana veya yardımcı siciller üzerinde yapılmış hata veya eksikliklerin,
ilgililerce sunulan veya başka idarelerce düzenlenen belgelerden kaynaklanması halinde, ilgililerin gerçek durumu kanıtlayıcı belgelere dayalı başvuruları üzerine, istem, yevmiye defterine kaydedilerek gerekli düzeltme
yapılacağı, kütük, yevmiye defteri ve yardımcı sicillerde, belgelere aykırı
tescil veya esesli yazım hatasının deteltilebilmesi için ilgililerin yazılı olurunun alınması gerekidği, ilgililerden birisinin yazılı oluru olmazsa, bu
durum beyanlar sütununda belirtilerek, 26.9.2011 tarihli ve 659 sayılı
Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre işlem yapılacağı, yapılacak düzeltmeler hatalı yazımdan sonra hak sahibi olmuş kişilerin hakkını
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etkileyici nitelikte ise, bu hak sahiplerinin de yazılı olurlarının aranacağı,
müdürlüğün ilgililerin bilgisi dışında yaptığı işlemleri tebliğ etmekle yükümlü” olduğu açıklamıştır.
Tapu Sicil Tüzüğünün 75. maddesi “(1) Kadastro çalışmalarından kaynaklanan malikin veya hak sahibinin adı, soyadı ve baba adına ilişkin
tapu kütüğündeki yazım hataları ilgilisinin başvurusu üzerine;
a) Senetsizden tespitlerde; nüfus kayıt örneği ve taşınmazın bulunduğu
belediye veya muhtarlıktan alınacak fotoğraflı ilmühaber,
b) Kayda dayalı tespitlerde; dayanağı kayıt ve belgeler, incelenmek ve
gerektiğinde tanık ve varsa tepsit bilirkişileri dinlemek ve zeminde inceleme yapmak suretiyle istemin gerçek hak sahibinden geldiği belirlenirse,
istem yevmiye defterine kaydedilerek düzeltilir.
(2) Zeminde incelemenin, kadastro müdürlüğü teknik pesoneli ile birlikte yapılacağı ve inceleme neticesinde teknik rapor düzenleneceği, zeminde incelemede, komşu parsel malikleri, muhtar ve diğer ilgililer dinleneceği; vergi kaydı ve diğer her türlü bilgi ve belgeden yararlanılır.
(3) Tapu sicilindeki bilgilerin güncellenmesi ve eksikliklerin giderilmesinde de yukarıdaki fıkraları uygulanır.
(4) Bu madde hükümleri uyarınca kayıt düzeltmeleri için müdürlüklere başvuru yapılması zorunludur” şeklinde düzenlenmiştir.
Yine aynı Tüzüğün 26. maddesine göre ise mevzuat ve bu Tüzükte yer
alan hükümlere uygun olmayan ve 4721 sayılı Kanunun 1011 inci maddesine göre geçici tescil şerhine de imkan bulunmayan istemlerin geciktirilmeden, gerekçesi, itiraz yeri ve süresi de belirtilmek suretiyle reddedileceği, ret kararının, istem sahiine elden veya 11.2.1959 tarihli ve 7201
sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edileceği ve ret kararına,
tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde müdürlüğün bağlı bulunduğu
bölge müdürlüğüne, bölge müdürlüğünün kararına karşı da tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Genel Müdürlüğe itiraz edilebileceği belirtilmektedir.
Yukarıda açıklanan yeni Tapu Sicili 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 görülmektedir. Yine bu maddenin son fıkrasında
ise “Bu madde hükümleri uyarınca kayıt düzeltmeleri için müdürlüklere
başvuru yapılması zorunludur” hükmü bulunmaktadır.
Bu hüküm hak arama özgürlüğünü kısıtlamamakta, aksine hak varayanlara haklarını çok daha kısa bir sürede, kolay, ucuz ve basit bir şekil-
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de elde etme imkanı vermektedir. Hal böyle olunca, bu imkanın öncelikle
tüketilmesi ve bu yolla bir sonuç alınamaması durumunda ilgilinin 4721
sayılı Türk Medeni Kanununun 1027. maddesi gereğince mahkemeye
başvurması zorunluluğu bulunmaktadır.
Bu nedenle, yeni Tapu Sicili Tüzüğünün Resmi Gazede’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği 17.8.2013 tarihinden sonra, davacının, mahkemeye
müracaat etmeden, öncelikle ilgili tapu müdürlüğüne yukarıda açıklanan
prosedüre uygun şekilde başvuması, eğer bu talebinde istediği sonucu
alamazsa daha sonra mahkemeye başvurması gerekir.
Hal böyle olunca, Tapu Sicili Tüzüğü gereğince öncelikle tapu müdürlüğüne başvurma zorunluluğu getiren yasal prosedür izlenmeden doğrudan dava açıldığından, davanın usulden reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde davanın kabulune karar verilmesi doğru değildir.
İlgili Tapu Müdürlüğü vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün
yukarıda açıklanan nedenlerle (6100 sayılı Yasanın geçici 3. maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK’un 428. maddesi gereğince BOZULMASINA,
17.02.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ
SOYBAĞININ REDDİ • BEKLETİCİ MESELE
ÖZET: Soybağının reddi davası, açılan dava için
bekletici mesele yapılmalıdır.*
Y. 2. HD. E. 2014/19617 K.2015/4537 T. 12.03.2015
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı (koca) tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp
düşünüldü:
Dava 09.04.2013 tarihinde açılmıştır. Davacı tarafından, dava sırasında 18.08.2013 tarihinde dünyaya gelen çocukla ilgili soybağının reddi
davası açıldığı bildirilmiştir. Davacı, dava dilekçesinde eşinin sadakat yükümlülüğünü ihlal eden tutum ve davranışlarını ileri sürdüğüne ve çocuğun kendisinden olduğu konusunda şüpheleri bulunduğunu ifade ettiğine
göre, soybağının reddi davası sonucunda verilecek hüküm, bu davanın
neticesini etkileyecektir. Aynı mahkemede görülmekte olan 2013/515
esas numaralı soybağının reddi davasının, bu dava bakımından bekletici
sorun yapılması (HMK.m.165) neticesine kadar yargılamanın bekletilmesi ve davacının davranışının af niteliğinde olup olmadığının bundan sonra
değerlendirilerek hasıl olacak sonucu uyarınca karar verilmesi gerekirken, bu husus nazara alınmadan hüküm tesisi doğru bulunmamıştır.
SONUÇ
Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA,
temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak
üzere oybirliğiyle karar verildi.12.03.2015

* Gönderen: Ömer Uğur Gençcan, Yargıtay 2. HD. Başkanı
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YOKSULLUK NAFAKASI • TEBLİGAT YÖNTEMİ
ÖZET: Muhatabın adreste bulunmama nedeni yazılmadan muhtarlara yapılan tebliği usulsüzdür.*
Y.2 H. D.E. 2014/19896 K 2015/4256, T. 12.03.2015
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı (kadın) tarafından, kusur belirlemesi, yoksulluk nafakası ve manevi
tazminat taleplerinin reddi yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
Dava dilekçesinde, davalının adresi "H. K. K. Muhtarlığı" olarak gösterilmiş davalının ismi ile "H. K. K. muhtarlığına" çıkartılan tebligat
16.12.2013 tarihinde Tebligat Kanununun 21. maddesi uyarınca muhtar
"İ.'ye" tebliğ edilmiş, ancak muhatabın adreste bulunmama sebebi mazbatada tevsik edilmemiştir. Yapılan tebligat hem usul bakımından hem
de tebligatın çıkarıldığı adres bakımından usulsüzdür. Böyle olmakla birlikte davalı, 24.12.2013 tarihinde başka yer mahkemesi kanalıyla gönderdiği dilekçesinde önceden İzmir adresinde ikamet ettiğini belirterek,
yeni adres değişikliği yaptığından bahisle tebligat adresini "..................."
olarak göstermiştir. Ön inceleme ve tahkikat duruşması bildirdiği yeni
adresinde değil, dava dilekçesinin tebliğe çıkartıldığı adres gösterilerek ve
dava dilekçesindeki gibi tebligat gerçekleştirilmiştir. Böyle bir durumda
davalı mahkemeye yeni tebligat adresi bildirdiğine göre 24.12.2013 tarihinden sonraki tebligatların bu adrese yapılması gerekirken, dava dilekçesinde gösterilen adrese çıkartılması tebligatları geçersiz kılar.
Davalı 24.02.2014 günü vermiş olduğu, (ki bu tarih ön inceleme duruşmasının icra edildiği tarihtir.) başka yer mahkemesi kanalıyla gönderdiği dilekçesinde davaya karşı cevaplarını ve tanıkların isim ve adreslerini
bildirmiş, aynı dilekçede maddi ve manevi tazminat ile tedbir ve yoksulluk nafakası talep etmiştir.
Yukarıda yapılan açıklamalara göre davalının ön inceleme duruşmasına usulüne uygun olarak davet edilmemiş, tahkikat duruşmasına da
çağrılmamış ve gösterdiği delillerin toplanması için bir işlemde yapılmamıştır. Davalının ön inceleme ve bundan sonra icra edilen tahkikat duruşmasına davet edilmeksizin ön inceleme ve tahkikatın icrası usul ve yasaya
* Gönderen: Ömer Uğur Gençcan, Yargıtay 2. HD. Başkanı
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aykırı olduğu gibi gösterdiği deliller toplanmadan da karar verilmesi kanuna aykırı olup, hukuki dinlenilme hakkı da (HMK m. 27) zedelenmiştir.
Mahkemece yapılacak iş; davalının gösterdiği tanıklar usulünce çağrılıp, tüm deliller birlikte değerlendirilerek hasıl olacak sonuç uyarınca
kusur durumları tespit edilip, boşanmanın fer'ileri hakkında karar vermekten ibarettir. Belirtilen husus gözetilmeden, eksik inceleme ile yazılı
şekilde karar verilmesi doğru bulunmamıştır.
SONUÇ
Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA,
temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak
üzere oybirliğiyle karar verildi. 12.03.2015

EVLİLİK BİRLİĞİ • İNTERNET KULLANIMI
ÖZET: Facebook'a fazlaca girip orada çokca zaman geçirmek diğer eş açısından haklı boşanma
gerekçesidir.
Y. 2 HD. E. 2014/19849 K 2015/4186, T. 11.03.2015
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı
tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
Mahkemece, “davalıya yüklenebilecek ve davacı için boşanmayı haklı gösterecek herhangi bir kusurlu hareket kanıtlanamadığı” gerekçesiyle
dava reddedilmiş, davalının internet ve facebook adlı sosyal paylaşım sitesine sıklıkla girmesi kusur olarak görülmemiş, bu durumun Almanya’da
yaşayan kadın için normal olduğu yargısına varılmıştır.
Davalının hem mobil telefonundan, hem de bilgisayardan sürekli olarak internete girdiği ve facebook isimli sosyal paylaşım sitesini kullandığı,
bu şekilde kuşku çeken tutum ve davranışlarda bulunduğu, son olarak da
Almanya’ya döndükten iki gün sonra “Talat’tan ayrılacağını, boşanmak istediğini” söyleyerek evi terk ettiği yapılan soruşturma ve toplanan delillerden anlaşılmaktadır. Evlilik birliğinde eşler, birlikte yaşamak ve birliğin
mutluluğunu elbirliğiyle sağlamakla yükümlüdürler. Davalının “eşinden
boşanacağını” söyleyerek evi terk etmesi, birlikte yaşamaktan kaçınma ve
zamanının çoğunu sosyal paylaşım sitesi ve internette geçirmesi, evlilik
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birliğinin mutluluğunu sağlama konusundaki özen yükümlülüğüne (TMK.
md.185/2) aykırı olup, diğer taraf için ortak hayatı çekilmez kılar. Gerçekleşen bu duruma göre, taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak
derecede ve birliğin devamına imkan bırakmayacak nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı, dava açmakta
haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya (TMK.md.166/1) karar
verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır.
SONUÇ
Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA,
temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak
üzere oybirliğiyle karar verildi. 11.03.03.2015

KOCANIN CİNSEL SUÇ İŞLEMESİ • BOŞANMA SEBEBİ
ÖZET: Oniki yaşında kıza cinsel tacizde bulunduğu sabit olan kocaya karşı açılan boşanma davasının kabulu gerekir.
Y. 2 HD E. 2014/20560 K 2015/4947 T. 19.3.2015
Davalının, on iki yaşında bir kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu,
suçu sabit görülerek bundan dolayı ceza aldığı yapılan soruşturma ve
toplanan delillerden anlaşılmaktadır. Mahkemece, “davalının bu suçu bir
kere işlemiş olmasının tek başına boşanmaya neden olmayacağı vicdani
kanaatine varıldığı, bu durumun evliliği diğer eş bakımından çekilmez
hale getirdiğinin ispatlanması gerektiği, bu yolda delil getirilmediği” gerekçesiyle dava reddedilmiştir. Dava Türk Medeni Kanununun 163. maddesinde yer alan “küçük düşürücü suç işleme” sebebine dayanılarak açılmıştır, işlenen suçun niteliğine göre davacının dava açması karşısında
onunla birlikte yaşaması kendisinden beklemeyeceği açık ve tartışmasızdır. Boşanma sebebi gerçekleşmiştir. Davanın kabulü gerekirken, isteğin
reddi doğru görülmemiştir.
SONUÇ
Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA,
temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak
üzere 19.03.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ
ADİ ORTAKLIĞIN TASFİYESİ • KİRA ALACAĞININ TAZMİNİ
ÖZET: Ortaklığı idare eden ortak ile diğer ortaklar arasındaki ilişkinin vekalet hükümlerine tabi
olduğu, ortaklardan biri yönetim hakkına sahip
olmadığı halde ortaklık hesabına hareket eder,
yahut ortaklığı yöneten ortak yetkisini aşarsa vekaleti olmadan başkası namına tasarruf edenler
hakkındaki hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir.
Y. 3. HD. E. 2014/13639, K 2015/1168, T. 20.01.2015
YARGITAY KARARI
Davacılar vekili dilekçesinde; müvekkillerinin murisinin davalı B. ve
dava dışı arsa sahipleri ile, kat karşılığı inşaat ve gayrimenkul satış vaadi
sözleşmesi imzaladığını, bu sözleşmeye göre, 2, 9 ve 16 nolu dairelerin
arsa sahibi sıfatı ile davacıya ait olacağının belirlendiğini, sonradan davalı B.’nin mali sıkıntı çekmesi üzerine, davacıların murisinin de inşaata
sermaye koyduğunu, bunun neticesinde, murisin %50, davalı B. ile dahili
davalı C.’nin de %50 hisseye sahip oldukları, hissenin 4 adet daireye karşılık geldiğini, inşaatın 1993 yılı sonunda bitirildiğini, murisin bu inşaata
toplam 300.955 mark harcama yaptığını, davacı tarafa 7 daire düşmesine rağmen, davalı tarafından bu dairelerden elde edilen kira gelirlerini alamadıklarını, akabinde davalı B.’nin 2 adet inşaat daha yaptığını,
bu inşaatlara da davacıların murisi ortak olup, büyük oranda sermaye
koyduğunu, ancak, davalının davacılara sahip olmaları gereken daireleri
vermediği gibi, dairelerin kiralanması neticiesinde elde ettiği kira gelirlerinden de davacı tarafa pay vermediğini beyan ederek, davalı B. adına 9
parselde kayıtlı 4 adet bağımsız bölümün davacılar adına tapuya kayıt ve
tesciline, olmadığı takdirde davacıların murisinin ortak inşaatlara koyduğu sermaye ve tahsil edemediği kira bedellerinin karşılığı olarak 470.188
Mark ve 3600 Dolar alacağın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi
ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı B. vekili savunmasında; taraflar arasındaki anlaşma gereği, davacıların murisinin ilk yapılan inşaattan 2, 9 ve 16 nolu daireleri alacağının kararlaştırıldığını, ayrıca arsa sahibi olarak da müteahhit payı olan
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dairelerin satışından elde edilecek gelirden masraflara katılma oranında
kar payı alacağını, davalının da bu inşaat için yapacağı emek ve mesaisine
karşılık olarak pay alacağını, bu 3 adet dairenin davacı tarafa verildiğini,
davacıların murisinin talimatı ile, önceki inşatlardan elde edilen gelirlerinin, sonra yapılan 2 inşaata aktarıldığını beyan ederek davalının reddine
karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı B. davacılar aleyhine açtığı karşılık dava ile de; 279 parseldeki ir kısım taşınmazların, tapuda bedellerinin ödendiği belirtilmişse de,
hiçbir bedel almadan davacı tarafın tapuları devraldığını, ortaklıktan pay
alamadığını belirterek görülmekte olan davayı açtığını, diğer yandan murisin ortaklıktan 215.000 Mark çektiğini beyan ederek, davacıların murisi
adına kayıtlı taşınmazların tapularının iptali ile davalı adına tesciline, olmadığı takdirde, murisin ortaklıktan nakit çektiği paranın iadesine karar
verilmesini talep ve dava etmiştir.
Mahkemece, davanın krısmen kabulüne karar verilmiş, verilen bu kararın temyizi üzerine Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 20.11.2007 tarih,
2007(/13569 E. 2007/13869 K. sayılı kararı ve “Adi Ortaklığın tüzel kişiliği olmadığı için, ortaklığın fesih ve tasfiyesine ilişkin dava açılırken,
davanın tüm ortaklara karşı yönetilmesi gerekir. Bu nedenle, dava dışı
ortaklar Asım ve Cengiz’in de davaya katılımı sağlanarak, esas hakkıntda
bir karar verilmesi, sair hususların şimdiik incelenmesine yer olmadığından” gerekçesi ile karar bozularak mahalline iade edilmiştir.
Yerel mahkeme tarfından, verilen bu bozma kararına uyulması neticesinde, taraf teşkili sağlanmış ve yargılamaya devam olunmuştur.
Mahkemece yapılan inceleme neticesinde; asıl dava yönünden, davanın kısmen kabulüne, 1-406.444 Markın dava günü olan 8.10.2001 tarihi
itibarıyle bunun %5 faizinin veya ödeme günündeki TL karşılığının inşaat
işleri nedeni ile davalı ve dahili davalılardan tahsiline, 2- 9796 Markın
dava günü olan 8.10.2001 tarihi itibariyle bunun %5 faizinin veya ödeme
günündeki Tl karşılığının inşaat işleri nedeni ile davalı ve dahili davalılardan tahsiline; karşılık davanın ise reddine karar verilmiş, verilen bu
karar davalı Beşir ve dahili davalılar tarafından temyiz edilmiştir.
Dosyadaki yazılara rakarın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebepler ve özellikle delillerin taktirinde bir isabetsizlik görülmemesine
göre, davalı B.’nin birleşen dava yönünden tüm, asıl dava yönünden ise
davalı B. ve diğer dahili davalıların sair temyiz itirazları yerinde değildir.
Dosya içeriğinden, tarafların inşaat yapmak üzere biraraya gelip adi
ortaklık kurduğu, 279 parsel sayılı taşınmazdaki inşaatın Y., C. ve davalı
B., 280 parsel sayılı taşınmazda yapılan inşaatın Y. davalı B. yine 9 parsel
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sayılı taşınmazda yapılan inşaatın ise Y., A. ve davalı B.’nin ortaklıkları ile
inşaa edilerek bitirildiği, idareci ortağın da davalı B. olduğu uyuşmazlık
konusu değildir.
Taraflar arasındaki ortaklığa konu üç inşaatta bitirilmiş olmakla, davacının talebinin ortaklığın fesih ve tasfiyesini de kapsadığının kabulü gerekir.
Tasfiye, ortaklığın, bütün mal varlığının belirlenip, ortakların birbiri
ile alacak verecek ve ortaklıktan doğan tüm ilişkilerinin kesilmesi yoluyla
ortaklığın sonlandırılması, malların paylaşılması ya da satış yoluyla elden
çıkarılmasıdır. Diğer bir anlatımla, tasfieye memuru tarafından yapılacak
bir arıtma işlemi olup; hesap ve işlemlerin incelenip, bir bilanço düzenlenerek ortaklığın aktifi ve pasifi arasındaki farkı ortaya koymakdır.
6101 sayılı Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli
Hakkında Kanun’un 1. maddesine göre; Türk Borçlar Kanunu'nun yürürlüğe girdiği tarihden önceki fiil ve işlemlere, bunların hukuken bağlayıcı
olup olmadıklarına ve sonuçlarına, bu fiil ve işlemler hangi kanun yürürlükte iken gerçekleşmişse, kural olarak o kanun ve hükümleri uygulanır.
Ancak, Türk Borçlar Kanununu’nun yürürlüğe girmesinden sonra bu
fiil ve işlemlerine ilişkin olarak gerçekleşecek temerrü, sona erme ve tasfiye, Türk Borçlar Kanunu hükümlerine tabiidir.
Tasfiye usulünü düzenleyen TBK’nun 644. maddesine göre “Ortaklığın
sona ermesi halinde tasfiye, yönetici olmayan ortaklarda dahil olmak üzere, bütün ortakların elbirliğiyle yapılır.
Ancak, ortaklık sözleşmesinde ortaklardan biri tarafından kendi adına
ve ortaklık hesabına belirli başlı işlemlerin yapılması öngörülmüşse, bu
ortak, ortaklığın sona ermesinden sonra da o işlemleri tek başına yapmak
ve diğerlerine hesap vermekle yükümlüdür.
Ortaklar, tasfiye işlerini yürütmek üzere tasfiye görevlisi atayabilirler.
Bu konuda anlaşamamaları halinde, ortaklardan herbiri, tasfiye görevlisinin hakim tarafından atanması isteminde bulunabilir. Tasfiye görevlisine
ödenecek ücret, sözleşmede buna ilişkin bir hüküm veya ortaklarca oybirliği ile virilmiş bir karar yoksa, tasfiyenin gerektirdiği emek ile ortaklık
malvarlığının geliri gözönünde tutularak hakim tarafından belirlenir ve
ortaklık malvarlığından, buna imkan bulunamazsa, ortaklardan müteselsilen karşılanır”
Tasfiye işlemleri; hakim tarafından öngörülecek 3’er aylık (uyuşmazlığın mahiyetine göre süreler uzatılıp kısaltılabilir) dönemlerde tasfiye memuru tarafından üç aşamada gerçekleştirilmelidir.
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Bu bilgiler ışığında; somut olaya geçildiğinde, ortaklığa konu 279 ve
280 parsel numaralı taşınmazlarda yapılan inşaattaki ortaklığın tasfiye
edilebilmesi için öncelikle mal varlığının tesbiti zorunludur. 279 ve 280
parsel numaralı taşınmazda ortaklığa ne kadar daire kaldığı ve bunlardan
ne kadarının sadıltığı ve satılacağı tesbit edilmelidir. Bu nedenle öncelikle
idareci olarak B.’den hesap istenmeli, hesap listesinin verilmemesi halinde yönetici ortağın hesap vermekten kaçındığı kabul edilmeli, hesap listesinin üzerinde uyuşmazlık çıkması halinde taraflardan delilleri sorularak
toplanmalı, 279 ve 280 parsel numaralı taşınmazlardaki ortaklığa dair
tüm gelir gider hesabı çıkarıldıktan sonra konusunda uzman bilirkişi ya
da bilirkişi kurulu aracılığıyla verilen hesap listesinin sunulan belgeler ile
inşaatta yapılan imalatlarla uyumlu olup olmadığı belirlenerek denetimi
sağlanmalı, tarafların yapılan masraflar ve satılan bağımsız bölümlerin
satışı konusunda uyuşamadıklarının tesbiti halinde ise, inşaat maliyetinin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın birim fiyatlarına göre değil, yapıldığı tarihteki olağan rayice göre tesbit edilerek, 279 parselde Y. ve C.’nin
arsa sahibi olarak kendi paylarına düşen dariler dışında, 3. kişilere ve
yine 279 parselde Y.’e satılan dairelerin satış darihinderi rayiç değerleri
ile satılmayan dairelerinde karar tarihine en yakın tarihdeki değerleri belirlenerek 279 ve 280 parsel numaralı taşınmazlardaki inşaata ilişkin ayrı
ayrı ortaklığın aktif ve pasifi belirlenerek, ortaklarından her birinin ortaklığa verdiği avanslarla, ortaklık için yapmış oldukları masraflar ve vermiş
oldurları sermaye iade edildikten sonra 279 parseldeki inşaat ortaklığı
için Y., C. ve B. 280 parseldeki inşaat ortaklığı yönünden ise, Y.ve B.’ye
paylaştırılması gereken miktar belirlenmeli ve yukarıda açıklanan tasfiye
hükümleri de değerlendirilerek tasfiye gerçekleştirilmelidir.
9 parsel numaralı taşınmazdaki inşaat ortaklığının tasfiyesine gelince;
Bu taşınmazdaki inşaatın ise, davalı B.nin müteahhit sıfatıyla arsa sahibi M. arasında düzenlenen Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine dayanarak
müteahhit sıfatıyla yaptığı inşaata davacı Yaşar ile dahili davalı A.nın ortak olduğu uyuşmazlık konusun değildir. A. Kartal 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde, müteahhit idareci ortak B. aleyhine ortaklık payının tahsili
ve ortaklığın feshi için açtığı davadamahkemece yapılan yargılama sonucunda ortaklığın feshine, 94.547.025.950 TL’nın 21.09.2000 tarihinden
itibaren yasal faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmiş ve hüküm Yargıtay’ca onanarak kesinleşmiştir.
Öte yandan, 9 parsel nolu taşınmaz maliki, Kartal 2. Asliye Hukuk
Mahkemesinde davalı müteahhit B. aleyhine Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin feshi ile tapu ihtal ve tescil davası açmış, yapılan yargımama sonunda davalının sözleşmeden doğan edimini tam yerine getirmediği, yerine getirme olanağı da olmadığı belirtilerek, mahkemece Kat Karşılığı İnşa-
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at Sözleşmesinin feshi ile 9 parsel sayılı taşınmazda davalı B. adına olan
2, 3, 7 ve 10 nolu meskenlerin tapu kaydının iptali ile arsa sahibi adına
tesciline, 6 nolu meskene yönelik tapu iptal ve tescil isteğinin reddine karar verilmiş ve hüküm Yargıtay'ca onanarak kesinleşmiştir. BK 528 (TBK
628) mad. hükmüne göre, “Her ortak ortaklık işlerinde kendi işlerinde olduğu ölçüde çaba ve özen göstermekle yükümlüdür. Her orak diğerlerine
karşı kendi kusuruyla verdiği zararları, başka işlerde ortaklığa sağladığı
menfaatlerle mahsup ettirme hakkı olmaksızın gidermekle yükümlüdür.
Ortaklık işlerini ücret karşılığı yürüten ortak, vekalet hükümlerine göre,
sorunlu olur.” Bu madde hükmüne göre davalının kusuru nedeniyle arsa
sahibinin açtığı dava sonunda kat karşılığı inşaat sözleşmesi feshedilmiş
olmakla davalı ortaklığa kusuru nedeniyle verdiği zarardan sorumludur.
Bu nedenle yine 9 parsel sayılı taşınmaza ilişkinde idareci ortak olan
davalı B.’den hesap istenmeli, hesap listesinin verilmemesi halinde yönetici ortağın hesap vermekten kaçındığı kabul edilmeli, hesap listesinin
üzerinde uyuşmazlık çıkması halinde taraflardan delilleri sorularak toplanmalı, bu taşınmazdaki ortaklığa ait tüm gelir-gider hesabı çıkarıldıktan sonra konusunda uzman bilirkişi ya da bilirkişi kurulu aracılığıyla verilen hesap listesinin sunulan belgeler ile inşaatta yapılan imalatlar
uyumlu olup olmadığı belirlenerek denetimi sağlanmalı, tarafların yapılan
masraflar ve davalının sattığı 6 no’lu dairenin satış bedeli konusunda uyuşamadıklarının tesbiti halinde ise inşaat maliyetinin Bayındırlık ve İskan
Bakanlığı’nın birim fiyatlarına göre değil, yapıldığı tarihdeki olağan rayice
göre tespit edilerek, 6 no’lu dairenin satış tarihindeki, davalının kusuru
ile arsa sahibi adına tesciline karar verilen 2, 3, 7 ve 10 no’lu dairelerinde
arsa sahibi adına tesciline ilişkin kararın kesinleştiği tarihteki rrayiç değeri belirlenerek, bu taşınmazdaki ortaklığın aktif ve pasifi belirlenmeli,
ortaklar Yaşar, davalı B. ve A.’nın her birinin ortaklığa verdiği avanslarla,
ortaklık için yapmış oldukları masraflar ve vermiş oldukları sermaye iade
ediltirten sonra paylaştırılması gereken miktar belirlenmeli ve A.’nın Kartal 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2002/699 E.-2002/885 K. sayılı kararı
ile lehine hükmedilen tasfiye alacağı da bu tasfiye hesabında dikkate alınarak tasfiye gerçekleştirilmelidir.
Kira alacağına yönelik temyiz itirazlarının incelenmesine gelince; BK.
530 (TBK. 630) maddesinde; “ortaklığı idare eden ortak ile diğer ortaklar arasındaki ilişkinin vekalet hükümlerine tabi olduğu, ortaklardan biri
yönetim hakkına sahip olmadığı halde ortaklık hesabına hareket eder,
yahut ortaklığı yöneten ortak yetkisini aşarsa vekaleti olmadan başkası
namına tasarruf edenler” hakkındaki hükümlerin uyğulanacağı belirtilmiştir.
Ortaklık geliri henüz taksim edilmeden onun üzerinde bütün ortakların iştirak halinde mülkiyet hakları vardır. Bir ortak ortaklık gelirini pay-
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laştırmadan kendi namına ve hesabına ortaklığa ait taşınmazları kiraya
vererek paralarını toplamış olması BK. 530 (TBK. 630) maddesi uyarınca, vekaleti olmadan diğer ortaklar namına tasarrufta bulunmuş sayılır
ve BK. 414 (TBK. 530) maddesince diğer ortaklar yapılan işten hasıl olan
yararları temellük hakkına sahip olurlar.
Hal böyle olunca; somut olayda yönetici ortak davalı B.’nin ortaklığa
dahil bağmsız bölümleri kiraya vererek paralarını aldığı dosya kapsamı
ile anlaşılmış olduğundan 279, 280 ve 9 parsel sayılı taşınmazlardan davalının topladığı kira paralarının da her bir taşınmazın tasfiye aşamasında ayrı ayrı ortaklığın aktifine dahil edilmesi gerekirken, yazılı şekilde
davacının 1/3 hissesine düşen kira alacağı 9796 DM’ın dava tarihi itibariyle bunun %5 faizinini veya ödeme günündeki TL karşılığının davalı ve
dahili davalılardan tahsiline karar verilmesi de usul ve yasaya aykırı olup
bozma nedenidir.
Mahkemece bozmadan önce, 334.188 DM’nın 08.10.2001 tarihinden
itibaren %5 faizinin veya bunların toplamlarının ödeme günündeki Türk
Lirası karşılığının inşaat işleri nedeniyle davalıdan tahsiline karar verilmiş ve kararın davalı eşir Metin Büyük tarafından temyiz edilmesi üzerine
karar Yargıtay 13. Hukuk Dairesince 2007/13659 E-13689 sayılı kararı
ile bozulmuş, bozma ilamına uyularak mahkemece yapılan yargılama sonucunda 406.444 DM’nın dava tarihi itibarıyle bunun %5’inin veya ödeme
günündeki tL karşılığının inşaat işleri nedeniyle davalı ve dahili davalılardan tahsiline karar verilmiştir.
Ne var ki, bozmadan önceki karar davacı tarafından temyiz edilmemiştir. Mahkemece bozma kararına uyulması ile bozma kararı lehine olan
taraf yararına bir usuli müktesep hak toğar. Bozmadan önce verilen karar, davacı tarafından temyiz edilmemiş, yalnız davalı tarafından temyiz
edilmiş olması nedeniyle bu miktar (334.188 DM) için davalı taraf lehine
bir müktesep hak doğduğu halde, mahkemece bu husus nazara alınmadan 406.444 DM’nın tahsiline karar verilmesi de kabul şekli bakımından
doğru bulunmamıştır.
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,
yargıtay duruşmasında vekille temsil edilen davalı taraf için duruşma tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hükümlerine
göre takdir edilen 1.1000 TL vekalet ücretinin de davacıdan alınıp davalı
tarafa verilmesine ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz
edene iadesine, 20.01.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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NOTERİN SORUMLULUĞU • MÜTESELSİL BORÇLULAR
•
ALACAKLININ HAKLARI
ÖZET: Vekilin azline ilişkin işlemi vekaletnameye
eklemeyen noter üzerine düşen özen yükümlülüğünü yerine getirmemiştir.
Esasen noterin sorumluluğu kusursuz sorumluluk olup eylem ile zarar arasında illiyet bağının
mevcut olması sorumluluk için yeterlidir.
Alacaklı müteselsil borçlulardan birinin durumu
iyileştirirse bunun sonuçlarına katlanır. Bu nedenle ibra ettiği borçlunun hissesini tenzil ederek
diğer borçlulardan talepte bulunabilir.*
Y. 3 HD E.2014/9412 K 2015/2427 T.17.2.2015
Davacı vekili dilekçesinde, müvekkil olan davacının davalılardan S.’e
diğer davalı noter tarafından düzenlenen vekaletname ile, kendisine ait
aracın satışı konusunda yetki verdiği, sonradan aynı noterlikte yapılan
işlemle davalı S.’in vekaletten azledildiğini, buna rağmen, gene aynı noterlikte davalı S. tarafından aracın 3. kişiye satıldığını eyan ederek araç
bedeli olan 31.300 TL’nin araç satış tarihinden itibaren işleyecek ticari
faiziyle birlikte davalılardan müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep
ve dava etmiştir.
Davalı noter savunmasında; noterin yoğun işleri nedeniyle vekaletten
azli hatırlamasının mümkün bulunmadığı, ayrıca bu konuda yasada amir
hükmün bulunmadığı, araç satış işlemlerinin elektronik ortamda izlenmesine rağmen, vekalet ve azil işlemlerinin elektronik ortamda izlenmediğini, olayda kusurunun bulunmadığını beyan ederek davanın reddine
karar verilmesini talep etmiştir.
Yargılama sırasında davacı taraf, davalı S. hakkındaki davasından feragat etmiştir.
Mahkemece, davalı S. hakkındaki davanın feragat nedeniyle reddine,
davalı noter hakkında açılan davanın ise esastan reddine karar verilmiş,
hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.
1- 1512 sayılı Noterlik Kanununun Noterlerin Hukuki Sorumlulukları
* Gönderen: www.kazanci.com hukuk sitesinden alınmıştır.
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başlıklı 162 nci maddesine göre; “stajyer, katip ve katip adayları tarafından yapılmış olsa bile, noterler, işin yapılmamasından veya hatalı yahut
eksik yapılmasından dolayı zarar görmüş olanlara karşı sorumludurlar”.
Bu maddeye göre; noterlerin sorumluluğu “Kusursuz sorumluluktur”.
Kusursuz sorumlulukta zarar gören kişinin kusurun varlığını ispat etmek zorunluluğu yoktur. Aksine kusursuz sorumlu olan davalının (noterin) olayla zarar arasında uygun illiyet bağının bulunmadığını kanıtlaması
gerekir. Sorumluluk hukukunun önemli değerlerinden biri de zararla eylem arasındaki illiyet bağının bulunmasıdır. İlliyet bağının kesildiği durumlarda kusursuz sorumlu olan kişi sorumlu tutulmayacaktır. Teoride
ve uygulamada; mücbir sebep, zarar görenin tam kusuru ve üçüncü kişinin ağır kusuruyla illiyet bağı kesilir ve krusursuz sorumlu olan kişi
sorumluluktan kurtulur.
Noterlik Kanununun “Noterlik İşlemlerinde Çıkıntı, Değiştirme, Fesih,
İptal ve Düzeltme” başlıklı 81’nci maddesinde
“... tamamlanmasından sonra, bir noterlik işleminin değiştirilmesi vefya fesih, iptal veyahut evvelki işin nitelik ve değeri değişmemek şartıyla
düzeltilmesi, evvelki işlemin yapıldığı şekilde, yeni bir işlemle yapılır. Yeni
işlemin tarih ve numarası, noterlik dairesinde bulunan evvelki işleme ait
kağıda yazılır.”
düzenlemesine yer verilmiştir.
Yargılama sırasında tanıklığına başvurulan ve satış işlemini gerçekleştiren noter katibi ifadesinde “... normalde, azilname verildiğinde azilnamenin bir suretini vekaletnameye eklediklerini, ancak işlem sırasında vekaletnameye baktığında azilnamenin bulunmadığını, bu nedenle de işlemi
yapmakta sakınca görmediğini...” beyan etmiştir.
Yukarıda açıklanan kanun maddesi ve tanık beyanı dikkate alındığında, satış için davalı S.’e verilen vekaletnamenin azline ilişkin işlemin vekaletnameye eklenmediği, böylelikle de, davalı noterin üzerine düşen özen
yükümlülüğü yerine getirmediği anlaşılmıştır.
Kaldı ki noterin sorumluluğu, kusursuz sorumluluk olup, eylemle netice arasındaki illiyet bağının kesilmediğini ispat etemediği sürece sorumluluktan kurtulamaz. Bu nedenle davalı noter hakkındaki davanın yazılı
gerekçeyle reddi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı getertirmiştir.
2- Diğer yandan, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 168 inci maddesi (818 sayılı Borçlar Kanununun 147 nci maddesi) gereği
“Diğerlerine rücu hakkına sahip borçlulardan her biri, ifa ettiği miktar
oranında alacaklının haklarına halef olur. Alacaklı diğerlerinin zararına
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dava borçlulardan birinin durumunu iyileştirirse, bunun sonuçlarına katlanır.”
Her ne kadar; müteselsil borçluluk alacaklıların yararına olarak düzenlenmiş hukuki müesseselerden ise de, kanun koyucu alacaklıya müteselsil borçluların iç ilişkisine müdahale etme yetkisi tanımamıştır.
Dahası müteselsil borcun alacaklısına, borçlulardan biri veya bir kısmıyla anlaşmak suretiyle, diğer borçluların zararına olarak bunların durumunu iyileştirmeme yükümlülüğü yüklenmiştir.
Başka bir ifadeyle alacaklı, rücu hakkından yararlanacak olan müteselsil borçlunun alacaklının haklarına halef olmasını engelleyen ve zorlaştıran davranışlardan kaçınmak zorundadır. (Prof. Dr. Ahmet M. Kılıçoğlu,
Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Genişletilmiş 15. Bası, Ankara 2012 s.
733).
Bu durumda alacaklı ibra etmiş olduğu kimsenin hissesini alacağından tenzil etmek suretiyle diğer borçlulardan talepte bulunabilir.
Şu durumda; Yerel Mahkemece, davacının davalılardan S. hakkındaki davasından feragat etmesinin nedeni araştırılarak, yukarıda açıklanan
düzenlemeler de gözönünde tutularak, varılacak sonuca göre bir karar
vermek ve davalı noterin sorumluluğunu belirlemek gerekirken bu hususun gözardı edilmesi de doğru görülmemiştir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan
kabulüyle hükmün HUMK'un 428. maddesi gereğince BOZULMASINA
17.2.2015 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

HAKSIZ EYLEM • FAİZ BAŞLANGICI
ÖZET: Haksız eylemden doğan tazminatın faizi eylemin vuku bulduğu tarihten itibaren işletilmelidir.
Y. 3 HD E 2014/9570 K 2013/2597 T. 19.2.2015
Davacı vekili, dava dilekçesinde; müvekkillerinin murisi S.C.un,
06.09.2007 tarihinde, Kozan ilçesi, Faydalı ve Çokak Köylerine ait su deposunun elektrik tesisatında arıza olması nedeni ile gerekli tamiratı yapmak amacıyla, Kozan İlçesi Pekmezci Köyü’nde bulunan davalı şirkete
ait hat başı seskiyoner direğinin elektrik akımının kesilmesi için direkte
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bulunan seksiyoner kolunu indirmesi sonucu, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiğini; bu nedenle Kozan Asliye Ceza Mahkemesinin
2008/77 Esas sayılı dosyasıyla taksirle ölüme neden olma suçunda dava
açıldığını, bu davada alınan raporlarda davalı kurumun da kusurlu olduğunun tespit edildiğini; mütevaffanın, çiftçilik ile uğraştığını, köyde su
faturası tahsilatı yaptığını, eşinin ev hanımı, çocuklarının öğrenci oludğunu, oğlunun askerlik görevi yaptığını; meydana gelen bu ölümün tüm
aileyi perişan ettiğini tarifi imkansız acı ve izdırap çektiklerini, bu acı ve
ızdırapların bir nebze olsun hafifletilebilmesi amacıyla; davalı Hacer için
30.000,00 TL manevi 1.000,00 TL maddi (ıslahla 15.011,44 TL), davacı
Yasemin için 20.000,00 TL maddi (ıslahla 2.086,13 TL), davacı Taşkın
için 20.000,00 TL maddi tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek
yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava
etmiştir.
Davalı vekili, cevap dilekçesinde; davanın reddini istemiştir.
Mahkemece; “davanın kısmen kabulü ile,
1- Davalı tarafından davacı Y.C.’a olay tarihinden itibaren yasal faizi ile
birlikte işleyecek 2.086,13 TL maddi tazminat, dava tarihinden itibaren
yasal faizi ile birlikte işleyecek 10.000,00 TL manevi tazminatın ödenmesine,
2- Davalı tarafından H.C.’a olay tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte işleyecek 15.011,44 TL maddi tazminat, dava tarihinden itibaren yasal
faizi ile birlikte işleyecek 10.000,000 TL manevi tazminat ödenmesine,
3- Davacı T.C. tarafından açılan maddi tazminat davasının reddine,
10.000,00 TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren yasal faizi ile
birlikte davalıdan alınarak davacıya ödenmesine” karar verilmiş, hüküm
taraf verilleri tarafından temyiz edilmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre,
davalı vekilinin tüm, davacı vekilinin sair temyiz itirazları yerinde değildir.
Ancak, dava; haksız eylem nedeni ile uğranılan maddi ve manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkin bulunmasına göre, mahkemece, istek bulunması halinde faizin haksız eylemin vuku bulduğu yani zararın ortaya
çıktığı tarihten itibaren işletilmesi gereklidir.
Mahkemece; davacılar yararına takdir edilen manevi tazminat bedeline
olay tarihinden itibarez yasal faiz illetilmesi gerekirken; dava tarihinden
itibaren faiz yürütülmüş olması doğru görülmemiştir.
Ne var ki; hu hususun düzeltilmesi yeniden yargılama yapılması gerek-
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tirmediği ve hakimin takdir yetkisi kapsamında kalmadığından, hükmün
LUMK.438/VII, C.2 hükmü ile 6100 sayılı yasanın 370/2, ek 3/1 maddesi
gereği düzeltilerek onanmasına kararı verilmesi gerekmiş; mahkeme kararının hüküm kısmının 1. 2. ve 3. fıkrasında yer alan “dava tarihinden
itibaren yasal faizi ile birlikte işleyecek 10.000,00 TL manevi tazminatın
ödenmesine”, ifadelerinin çıkarılarak yerlerine “olay tarihinden itibaren
yasal faizi ile birlikte işleyecek 10.000,00 TL manevi tazminatın ödenmesine” ifadelerinin yazılması suretiyle hükmün düzeltilmesine ve düzeltilmiş bu şekli ile onanmasına, 875,60 TL bakiye temyiz harcının temyiz
eden davalıya, 2,50 bakiye temyiz harcının temyiz eden davalıya yükletilmesine, 19.02.2015 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ
ZAMANAŞIMI • SUÇ NİTELİĞİNDEKİ EYLEM
ÖZET: Ceza davası açılmaması ya da davada beraat kararı verilmesi uzamış zamanaşımına engel
değildir. TCK’daki süreler uygulanmalıdır.
Y. 4. HD E: 2014/16367 K.2015/932 T.26.01.2015
Davacılar Z.... vd vekili Avukat ..... tarafından, davalılar A..... vd aleyhine 18/11/2013 gününde verilen dilekçe ile manevi tazminat istenmesi
üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın zamanaşımı nedeniyle reddine dair verilen 09/07/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacılar vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tekkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.
Dava, haksız eylem nedeniyle uğranılan manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece, zamanaşımı nedeniyle davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacılar tarafından temyiz edilmiştir.
Davacılar; davalıların kayıt maliki ve işleteni oldukları telefon bayiinde, davacı Z....’in kimlik bilgileri kullanılıp onun adına sahte hatlar çıkartıldığını ve üçücü şahıslara satıldığını, bu nedenle mağdur olduklarını,
bu eylemlerinden dolayı davalılar hakkında kamu davası açlıdığını, ceza
davasını takip etmek zorunda kaldıklarını, ayrıca bu davada davalıların
haksız ithamlarına maruz kaldıklarını belirterek, manevi tazminat isteminde bulunmuşlardır.
Davalılar; süresi içinde zaman aşımı defi’nde bulunmuş, esas bakımından da davanın reddi gerektiğini savunmuşlardır.
Mahkemece; ceza dosyasındaki şikayet tarihinin üzerinden bir yıllık
zamanaşımı süresinin geçtiği, öte yandan davalı D... hakkında beraat kararı verildiğinden ceza zamanaşımı süresinin uygulamanayacağı gerekçesiyle, davanın zamanaşımı nedeniyle reddine karar verilmiştir.
818 sayılı Borçlar Yakası’nı 60/2. maddesi (6098 sayılı tBK m.72) gereğince zarara yol açan eylemin, aynı zamanda suç sayılan bir eylemden
doğması durumunda olayda uygulanacak zamanaşımı süresi, o suçun bağlı
olduğu ceza zamanaşımı süresidir. Dava konusu olay, olay gününde yürürlükte bulunan 5237 sayılı Türk Ceza Yasası’nın 207. maddesinde ta-
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nımlanan “sahte özel belgeyi kullanma” suçu niteliğinde olup uygulanacak
ceza zamanaşımı süresi aynı Yasanın 66. maddesi uyarınca 8 yıldır. Olay
tarihi 23.06.2007 olup eldeki dava da 18.11.2013 günü açıldığına göre ceza
zamanaşımı süresi geçmeden eldeki davanın açıldığı kabul edilmelidir.
Diğer yandan, ceza zamanaşımı süresinin uygulanabilmesi için haksız
eylemin suç niteliğinde olması yeterlidir. Ayrıca ceza davası açılması geremediği gibi mahkumiyet kararı verilmesine de gerek yoktur. Bu bakımdan, davalılardan D. hakkında delil yetersizliğinden braat kararı verilmesi ceza zamanaşımının uygulanmasına engel değildir.
Şu halde, açıklanan yönler gözetilerek, davalıların zamanaşımı savunmasının neddiyle işin esası incelenip varılacak sonuca göre bir karar
verilmesi gerekirken, yerinde olmayan gerekçeyle, yazılı biçimde karar
verilmiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararı bozulması
gerekmiştir.
SONUÇ
Temyiz olunan kararı yukarıda açıklanan nedenle BOZULMASINA;
bozma nedenine göre davacıların diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 26/01/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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RÜCA DAVASI • KUSUR ORANLARI
ÖZET: Rücu davasında sorumlular arasında teselsül uygulanmaz. Rücu davasında sorumlular
kusurları oranında sorumludurlar.
Y. 4 MD E 2014/3412 K 2015/142 T. 14.1.2015
Dava, rücuan tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalılardan G. tarafından temyiz
edilmiştir.
Davacı, A... Sigorta’nın, Kadirli Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2005/373
Esas 2996/472 Karar sayılı dosyası kapsamında aleyhlerine rücuan tazminat davası açtığını, sigorta şirketine kaskolu 73.... 922 plaka sayılı aracın
01..... 301 plakalı sayılı araçla çarpışması nedicesinde zarar gördüğünü,
o dosya kapsamında alınan bilirkişi raporundan yolu kapatan jandarma
aracının %50 oranında kusurlu olduğunun tespit edildiğini, yargılama sonucunda sigorta şirketine tazminat ödemeye mahkum edilerek ödemede
bulundukları beyan ederek jandarma minibüsünün şoförü ve araç komutanı olan davalılardan rücuan tahsihini istemiştir.
Davalılardan G. kusurunun bulunmadığını belirterek davanın reddine
karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.
Mahkemece, %50 kusurlu bulunan davalıların bu miktarın %50’sinin
kusurları oranında davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmiştir.
Dava dilekçesinde, davalıların müteselsilen sorumlu oldukları ileri sürülmüş ve mahkemece de istem gibi hüküm kurulmuştur.
Dava, rücuen tazminat istemine ilişkin olup; rücu davasında, sorumlular arasında tesellül hükümleri uygulanamaz. Davalılar ancak kusurları
oranında sorumludurlar. Acıklanan ilke gözönünde tutularak davalıların
kusurlarının bilirkişi görüşü de alınmak suretiyle belirlenmesi ve kusur
oranları itibariyle tazmınatla sorumlu tutulmaları gerekir. Dosyada tarafların kusur oranlarına ilişkin herhangi bir bilirkişi raporu da bulunmamaktadır. Karar, açıklanan nedenlerle yerinde görülmemiş ve bozmayı
gerektirmiştir.
SONUÇ
Temyiz edilen kararın yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenine göre diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine
14.01.2015 gününde oybirliği ile, karar verildi.
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ETKİLİ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASININ
MAHKUMİYET YOKLUĞUNUN TALEBE ETKİSİ
ÖZET: Ceza mahkemesi kararı hukuk hakimini
bağlayıcı nitelikte değildir.
Tazminata dayanak gösterilen eylem ceza mahkemesindeki yargılamada tespit edilmemiştir.
Tazminat isteminin reddi gerekir.
Y. 4 HD E 2014/7167 K 2015/3091, T.16.03.2015
Dava, kasten yaralamadan kaynaklanan tazminat istemine ilişkindir.
Mahkemece açılan davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı İ. tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı, davvalıların kardeşi olduğunu olay günü kendisine saldırarak
burnunun kırılmasına neden olduklarını iddia ederek tazminat isteminde
bulunmuştur.
Davalılar, davacıya karşı bir eylemleri olmadığını beyanla davanın reddini savunmuşlardır.
Mahkemece, davalıların davacıya karşı kasten yaralama suçunu işledikleri gerekçesiyle istemin kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Dosyada bulunan bilgi ve belgelerden; İstanbul Anadolu 12. Sulh Ceza
Mahkemesi 2010/2615 sesas ve 2012/3556 karar sayılı ilamı ile sanık davalıların davacıya karşı kasten yarala suçunu işledikleri gerekçesiyle ceza
verilerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği anlaşılmakta ise de, ceza dosyası soruşturma aşamasında tanık E’nin davalı
İ.'nin davacıya vurmadığını, davacının üzerine yürürken önüne geçerek
engellediğini belirttiği anlaşılmaktadır. Aynı şekilde davacı da soruşturma aşamasındaki ifadesinde kardeşi İ.'nin kendisinin üzerine yürümek
isterken arkadaşı E’nin onu engellediğini beyan etmiştir. İddianamede davalının eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle kasten yaralamaya teşebbüsten cezalalandırılması talep edilmiştir. Ceza mahkemesi
kararı hukuk hakimini bağlayıcı nitelikde değildir, esasen ceza mahkemesinde verilmiş kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı da yoktur.
Şu halde; davalı İ.'nin davacıya karşı bir eylemi bulunmadığına göre
bu davalı yönünden davanın reddine karar verilmesi gerekirken, kabulü
doğru olmamış ve kararın bozulması gerekmiştir.
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SONUÇ
Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenlerle davalı İsmail
Hakkı Öztürk yararına BOZULMASINA, bozma nedenine göre davalının
diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına ve peşin
alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/03/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

YARGILAMA GİDERİNİN TAHSİLİ
•
RESMİ OLMAYAN SÖZLEŞME • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN HAKLARI
ÖZET: Bir davada karşı tarafa yükletilen yargılama gideri ve avukatlık ücreti ayrı bir dava konusu
yapılarak borçludan istenemez.
Vekalet veren ile vekil arasında özel bir sözleşmeyle belirlenen ücret üçüncü kişiye karşı hüküm ifade etmez.*
Y. 4 HD E 2014/8436 K 2015/4052 T. 1.4.2015
Dava, haksız eylem nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, taraflarca temyiz edilmiştir.
Davacı, abisi olan davalının kendisine hakaret ve tehdit ettiğini, haksız
yere davalar açılmasına neden olduğunu belirterek; maddi ve manevi tazminat talep etmiştir.
Davalı, davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.
Mahkemece, davalının, davacının kişilik haklarına saldırdığı kabul
edilerek; manevi tazminat talebinin bir bölümüne hükmedilmiş,; yine,
davacının kendisini ceza davalarında avukatla temsil ettirdiği, dosyaya
sunulan serbest meslek makbuzu uyarınca avukatlık ücreti ödediği belirtilip, maddi zarara uğradığı kabul edilerek, maddi tazminat talebinin de
bir bölümüne hükmedilmiştir.
Bir davada, karşı tarafa yükletilmesi gereken yargılama giderleri, o davanın ayrıntısı niteliğnide olup; talep olmasa bile, mahkemece doğrudan
(re’sen) asıl hükümle birlikte karara bağlanması gerekir. Nitekim bu yön,
yargılama gideri anlamında vekalet ücreti bakımından da geçerlidir. Buna
bağlı olarak, yargılama giderine ancak asıl davada hükmedilebilir. Asıl
* Gönderen: Bahar Efe İstanbul Anadolu 21. Asliye Hukuk Mahkemesi Yargıcı
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davanın kesinleşmesinden sonra, o davaya ilişkin yargılama giderleri ayrı
bir dava konusu yapılamaz. Mahkemece, yukarıda açıklanan kurallara ve
ilkelere aykırı olarak maddi tazminat isteminin bir bölümünün kabulü
usul ve yasaya aykırıdır. Ayrıca, ceza mahkemesince davacı yararına vekalet ücretine hükmedilmiştir. Vekalet veren ile vekili arasında kararlaştırılan ücret davalıyı bağlayıcı nitelikte değildir.
Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda, maddi tazminat talebinin tümden reddine karar verilmesi gerekirken; yanılgılı gerekçeyle kısmen kabulüne karar verilmesi doğru görüllmemiş, hükmün, bu nedenle
bozulması gerekmiştir.
SONUÇ
Temyiz edilen kararın yukarıda (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle
davalı yararına BOZULMASINA, davacının tüm ve davalının diğer temyiz
itirazlarının ilk bentte açıklanan nedenlerle reddine ve davalıdan peşin
alınan harcın istek halinde geri verilmesine 01/04/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY 5. HUKUK DAİRESİ
İMAR KISITLAMALARI • TAZMİNAT• İDARİ YARGI
ÖZET: İmar kısıtlamalarından doğan davalar İdari
Yargıda açılacaktır.*
Y. 5 HD E 2013/21154 K2013/20520 T.25.11.2013
Kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkin
davada, davanın kabulüne dair verilen hüküm, davalı idare vekilinin temyizi üzerine Daikemizce onanmış, bu karara karşı davalı idare vekilince
karar düzeltme isteminde bulunulmuştur.
Dava konusu taşınmaz Ömerli barajını besleyen ve koruma altına alınan dere yapı yaklaşma mesafesi sınırları içinde kaldığı, mahallinde yapılan keşif sonrası alınan bilirkişi raporlarına göre taşınmaza davalı idarelerce fiilen el atılmadığı anlaşılmıştır.
11.06.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6487 sayılı Yasanın 21. maddesi
ile Kamulaştırma Kanunun geçici 6. maddesinde yapılan değişiklik ile;
“Uygulama imar planlarında umumi hizmetlere ve resmi kurumlara ayrılmak suretiyle veya ilgili kanunların uygulamasıyla tasarrufu kısıtlanan
taşınmazlar hakkında, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununda
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 zilyetliğin 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.
* Dergimizin 2015/3. sayısında yayımlanan Yargıtay 5. Hukuk Dairesi Kararlarına bakınız.
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Davalı idare vekilinin karar düzeltme isteinin kabulüyle Dairemizin
14.01.2013 gün ve 2012/19840-2013/23 karar sayılı onama kararının
kaldırılmasına karar verildikten sonra yapılan incelemede,
Mahkeme kararının yukarıda belirtilen nedenlerle BOZULMASINA,
davalıdan peşin temyiz ve karar düzeltme harçlarının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine,
25.11.2013 gününde oyçokluğuyla karar verildi.

İMAR UYGULAMALARI • GÜNCELLEME YAPILARAK ÖDEME
ÖZET: İmar uygulamalarından doğan ve ipotekle
teminat altına alınan alacak ve bedeller yasal faiz
uygulanmak suretiyle güncellenerek hak sahiplerine ödenir.
Bu tür davalarda harç ve vekalet ücretleri maktu
olarak belirlenir.
Y. 5. HD E 2014/14863 K 2014/23656 T.23.10.2014
Dava, ipotek bedelinin arttırılması istemine ilişkindir.
Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı idare
vekilince temyiz edilmiştir.
1- 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun Geçici 6. maddesinde değişiklik yapan ve 11.06.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6487 Sayılı Yasa'nın
21. maddesi ile; “24.02.1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun hükümlerine
göre yapılan imar uygulamalarından doğan ve ipotekle teminat altına alınanlar da dahil olmak üzere her türlü alacak ve bedeller, borçlu idarelerce,
ipotek veya uygulama tarihinden itibaren 3095 sayılı Kanunda belirtilen
kanuni faiz oranı uygulanmak suretiyle güncellenerek ilgililerine ödemir.
Bu hüküm devam eden davalar da da uygulanır” hükmü getirilmiş olup,
Bu değişiklik uyarınca taşınmazın ipotek veya uygulama tarihindeki
niiteliği esas alınmak suretiyle bedele dönüştürülen davacılar payının o
tarihdeki karşılığı tespit edildikten sonra, bu bedele 3095 sayılı Kanunda
belirtilen kanuni faiz oranı uygulanmak suretiyle dava tarihinine güncellenerek bedel tespiti için bilirkişi kurulundan ek rapor alınıp sonucuna
göre karar verilmesi gerektiği gibi,
2- Aynı düzenleme ile; “bu madde kapsamında açılan davalarda mahkeme ve icra harçları ile her türlü vekalet ücretleri bedel tespit davaların-
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da öngörülen şekilde maktu olarak belirlenir. .... açılan ve kesinleşmeyen
davalar da da uygulanır.” hükmünün getirilmiş olduğu gözetildiğinde,
harç ve vealet ücretinin maktu olarak hüküm altına alınması gerektiğinden; Mahkeme kararının açıklanan nedenlerle davalı idare vekilinin temyiz itirazı doğrultusunda BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının
istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 23.10.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ
KİRALAYANIN VE BİNA SAHİBİNİN BİRLİKTE
SORUMLULUĞU
•
DAVADA GÖREVİ
ÖZET: Kiracının kiralanan yerdeki yetersizlik bebebiyle maruz kaldığı zarar sebebiyle kiralayana
ve bina sahibine karşı açtığı tazminat davasına
Asliye Hukuk Mahkemesinde bakılacaktır. Burada kira sözleşmesinden doğan bir davanın varlığından söz edilemez.
Y. 6 HD E.2014/3769 K 2014/14355 T.23.12.201
Dava kiralanan taşınmazdaki mutfak dolabınındavacıların üzerine dümesi nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece
uyuşmazlığın kira sözleşmesinden kaynaklandığından bahisle görevsizlik
kararı verilmiştir.
Davacılar vekili dava dilekçesinde; davacılardan Kader Doğru’nun davaya konu taşınmazda 25.11.2011 tarihli sözleşme ile kiracı olduğunu,
davacılar G. ve M.'nin ise K’nin çocukları olduğunu, 23.04.2013 günü
mutfakta yemek yedikleri sırada mutfak dolabının ocakta kaynamakta
olan çaydanlığın üzerine düşerek davacıların yaralanmasına neden olduğunu, binanın bakım eksikliklerinden doğan zarardan davalı kiralayan ve
diğer davalı bina sahibinin sorumlu olduklarını belirterek şimdilik 1.060
TL maddi, 35.000 TL manevi tazminatın davalılardan tahsilini istemiştir.
Mahkemece ihtilafın kira ilişkisinden kaynakladığı ve görevli mahkemenin sulh hukuk mahkemesi olduğu gerekçesi ile görevsizlik kararı verilmiştir.
6100 sayılı HMK’un 2. maddesi hüknüne göre dava konusunun değer
ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs
varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir düenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir. Somut olayda uyuşmazlık tümü ile
davacıların uğradıkları cismani zararın tazminine yöneliktir. Öte yandan
davacı ile sözleşme ilişkisi bulunmayan davalı E. hakkında bina malikinin sorumluluğuna dayanılarak dava açılmıştır. Uyuşmazlığın açıklanan
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bu niteliğine göre davanın çözüm yeri asliye hukuk makemesi olup mahkemece uyuşmazlığın esasının incelenerek sonucu dairesinde bir karar
verilmesi gerekirken hatalı değerlendirme ile yazılı şekilde görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HKM.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3. madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428. maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek
halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edenlere iadesine, 23.12.2014
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
FAZLA MESAİ HESABI
•
12 SAATLİK ÇALIŞMANIN 1,5 SAATİ DİNLENME SÜRESİDİR
•
İMZALI BORDRONUN HESABA ETKİSİ
•
ÇELİŞKİLİ RAPORLAR
ÖZET: Günde onbir saate kadar olan (onbir saat
dahil) çalışmalar için ara dinlenmesi en az bir
saat, onbir saatten fazla çalışmalarda ise en az
birçuk saat olarak verilmelidir.
Fazla mesai ödemesi bulunduğu anlaşılmaktadır.
Fazla mesai ücreti alacağı hesaplanırken imzalı
ücret bordrolarında fazla mesai ücreti tahakkuku
bulunan ayların dışlanmaması da doğru olmamıştır.
Mahkemece talep miktarları itibarıyle değerlendirildiğinde hükme esas alındığı anlaşılan
28.09.2012 tarihli rapora hangi gerekçeyle itibar
edildiği hususunun gerekçede yeterince irdelenmediği gibi hükmedilen alacakların hesaplanmasına ilişkin raporun açıkça denetime elverişli
olmadığı da anlaşılmakla, bu rapora dayanılarak
hüküm kurulması hatalı olup bozma sebebidir.*
Y. 7. HD. G. 2014/11203, K. 2014/18749, T. 13.10.2014
Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca
incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:
1- Dosyadaki yazılara, hükmün dairemizde de benimsenmiş bulunan
yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayandığı maddi delillere ve özellikle bu
delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, davalının aşağı* Gönderen: Av. M.Zeki Can
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daki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine,
2- Davacı, davalı işverene ait işyerinde 19.11.2002 - 20.03.2009 tarihleri arasında çalıştığını, iş akdinin haksız olarak feshedildiğini, fazla
çalışma ücretlerinin ve bir kısım yıllık ücretli izin alacaklarının ödenmediğini beyanla fazla çalışma ve yıllık izin ücreti alacaklarının davalıdan
bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faizle birlikte tahsiline karar
verilmesini talep edmiştir.
Davalı davacının 2009 yılı bahar ayında işten ayrıldığını, kendisine ihbar ve kıdem tazminatı da dahil olmak üzere haklarının ödendiğini, buna
dair davacı imzasını taşıyan ibranamenin olduğunu, fazla mesai yapılması
durumunda hafta için izin kullanıldığını, davacının izinli olduğu günlerde
şirkete gelmesinin mesai olarak kabul edilemeyeceğini belirterekr davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Taraflar arasında fazla çalışma ücretinin hesaplanması sonusunda
uyuşmazlık bulunmaktadır.
İşçinin günlük iş süresi içinde kesintisiz olarak hiç ara vermeden çalışması beklenemez. Gün içinde işçinin yemek, çay, sigara gibi ihtiyaçlar
sebebiyle ya da dinlenmek için belli bir zamana ihtiyacı vardır.
Ara dinlenme 4857 sayılı İş Kanununun 68 inci maddesinde düzenlenmiştir. Anılan hükümde ara dinlenme süresi, günlük çalışma süresine
göre kademeli bir şekilde belirlenmiştir. una göre dört saat veya daha
kısa süreli günlük çalışmalarda ara dinlenmesi en az onbeş dakika, dört
saatten fazla ve yedibuçuk saatten aç çalışmalar için en az yarım saat ve
günlük yedibuçuk saati aşan çalışmalar bakımından ise en az bir saat ara
dinlenmesi verilmelidir. Uygulamada yedibuçuk saatlik çalışma süresinin
çok fazla aşıldığı günlük çalışma sürelerine de rastlanılmaktadır. İş Kanunun 63 üncü maddesi hükmüne göre, günlük çalışma süresi onbir saati
aşamayacağından, 68’inci maddenin belirlediği yediuçuk 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 onbir saate kadar olan (onbir saat dahil) çalışmalar
için ara dinlenmesi en az bir saat, onbir saatten fazla çalışmalarda ise en
az birçuk saat olarak verilmelidir.
Mahkemece hükme esas alınan 15.01.2013 tarihli bilirkişi raporunda
ve gerekçeli kararda davacının günde 12 saat çalışma yaptığı dönem için
günlük çalışma süresinden en az 1.5 saat ara dinlenme süresinin düşümlesi gerekirken davacının 1 saat ara dinlenmesi yaparak çalıştığının kabul
edilmesi hatalıdır.
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Ayrıca dosya içerisinde davacıya ait imzalı dönem bordrolarının bulunduğu ve ihtirazı kayıt içeren 2008 Ekim ayı bordrosunda fazla mesai ödemesi bulunduğu anlaşılmaktadır. Fazla mesai ücreti alacağı hesaplanırken imzalı ücret bordrolarında fazla mesai ücreti alacağı hesaplanırken
imzalı ücret bordrolarında fazla mesai ücreti tahakkuku bulunan ayların
dışlanmaması da doğru olmamıştır.
3- Dosya içerisinde yargılama sırasında alınan 3 farklı rapor bulunmaktadır. Raporlar arasında fazla çalışma alacağının tespiti hususunda
çelişki bulunduğu görülmektetir. Mahkemece talep miktarları itibarıyle
değerlendirildiğinde hükme esas alındığı anlaşılan 28.09.2012 tarihli rapora hangi gerekçeyle itibar edildiği hususunun gerekçede yeterince irdelenmediği gibi hükmedilen alacakların hesaplanmasına ilişkin raporun
açıkça denetime elverişli olmadığı da anlaşılmakla, bu rapora dayanılarak
hüküm kurulması hatalı olup bozma sebebidir.
SONUÇ
Temyiz olanan kararın, yukarıda yazılı nedenlerle BOZULMASINA,
temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine, 13.10.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YETKİLİ İL MAHKEMESİNİN BELİRLENMESİ
ÖZET: Davacı davalının, ikametgahında davasını
açabileceği gibi işini yaptığı yer mahkemesinde
de açabilir. (5521)*
Y. 7. HD. E. 2014/13640, K. 2015/252 T. 21.01.2015
Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca
incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:
Davacı işçi, davacının Adana Bölge Satış Müdürü olup 20 yıllık kdemi
oludğunu, iş akdinin performans düşüklüğü gerekçe gösterilerek geçersiz
nedenlerle işverence feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğine ve
işe iadesine karar verilmesini, işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminat ile boşta gecen süre ücret ve diğer haklarının belirlenmesini
istemiştir.
Davalı şirket vekili, müvekkili şirketin merkez adresinin Atatürk Mah.
Turgut Özal Bulvarı No: 7 Ataşehir/İstanbul olduğunu ve İstanbul Anado* Gönderen: Av. Mahmut Beylem / Adana Barosu
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lu İş Mahkemesinin yetkili olduğunu belirterek yetki itirazında bulunmuş
ayrıca davacının Galeria İş Merkezi Migros Adana Şue Müdürlüğünde
Adana Bölge Satış Müdürü olarak çalıştığını ve yasal haklarının yanında
davacıya 37.000.00 TL turarında iş güvencesi ödeneği verildiğini, işe iade
davası açmasında hukuki yararı bulunmadığını savunarak davanın reddini talep etmiştir.
Mahkemece, davacının Migros Adana Bölge Satış Müdürü olduğu, Adana dışında Mersin, Niğde, Karaman, Ereğli bölgesinde de mağaza saha
görevlisi olarak çalıştığının iddia edildiği, davacının çalışmasının sadece
Mersin’de bulunmayıp, merkezi Adana olmak üzere Adana çevresindeki
bazı bölgeleri kapsadığı, Mersin’de de denetimde bulunmasının Mersin İş
Mahkemelerini yetkili hale getirmeyeceği, bu sebeple yetkili mahkemenin
5521 sayılı Kanununun 5. maddesine göre davacının çalıştığı ve davalının
işyerinin bulunduğu Adana İş Mahkemeleri olduğu gerekçesiyle mahkemenin yetkisizliğine, kararın kesinleşmesi halinde ve talep üzerine dosyanın yetkili Adana İş Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.
5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 5’inci maddesi uyarınca, iş
mahkemelerinde açılacak her dava, açıldığı tarihte dava olunanın Türk
Medeni Kanunu gereğince ikametgahı sayılan yer mahkemesinde bakılabileceği gibi, işçinin işini yaptığı yer mahkemesinde de bakılabilir. Bunlara ayrıkı sözleşme geçerli değildir.
İş mahkemesinin görevi kapsamında bulunan bir dava, dava tarihinde,
davalının ikametgahının bulunduğu veya işçinin işini yaptığı yerdeki iş
mahkemesi veya iş davalarına bakmakla görevli Asliye Hukuk Mahkemesinde açılmalıdır.
Türk Medeni Kanunu’nun 19’uncu 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’uncu maddesi gereğince, tüzel kişinin yerleşim yeri, kuruluş belgesinde başka bir hüküm bulunmadıkça, işlerinin
yönetildiği yerdir.
Yetkili mahkemenin belirlenmesinde önemli olan işin yapıldığı işyeri
tanımına, 5521 sayılı Yasada yer verilmemiştir. İşyeri, 4857 sayılı İş Kanununun 2’nci maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, işveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar
ile işçinin birlikte örgütlediği 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, yemekş uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim
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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 yütürümü bakımından
işyerine ağlı bulunmaktaysa, o işyerinden sayılacaktır.
İş veya toplu iş sözleşmesinin taraflarının, davalının yerleşim yeri ve
işin yapıldığı yer dışındaki bir mahkemenin yetkili olduğuna dair düzenleme yapmaları, 5521Sayılı Kanun'un 5. maddesinin emredici niteliktesi
son cümlesi gereğince geçersizdir.
İş mahkemesinin yetkisi kamu düzeni ile ilgili olduğundan, davalı tarafça süresinde yetki itirazı yapılmamış olsa bile, mahkeme tarafından bu
husus kendiliğinden gözönünde bulundurulmalıdır. Bir başka anlatımla
hakim, davanın her aşamasında yetki itirazını dikkate alabileceği gibi,
kendisi de res’en yetkisizlik kararı verebilir.
Dosya içeriğine göre, davacının Adana ili ve çevresinde davalı firmanın
bölge satış müdürü olarak çalıştığı ve dosyadaki takip raporundan davacının çalışmalarının yoğunlukla Mersin’de geçtiği anlaşılmaktadır. Yapılan işin mahiyeti itibarıyla işin yapıldığı yer kavramına, davacının saha
görevlisi olması nedeniyle fiilen işini yaptığı yer de girer.
Sonut uyuşmazlığın özelliği ve İş Hukukunun işçiyi koruma ilkesi de
nazara alınarak Mersin İş Mahkemesinin yetkili olduğunun kabulü gerekir.
Buna göre dvanın esası hakkında bir karar vermek gerekirsen yazılı gerekçelerle yetkisizlik kararı verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ
Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı nedenle BOZULMASINA, peşin
alınan temyiz harcının istek halinde davacıya iadesine, 21.01.2015 gününde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.
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İŞE İADE DAVASI
•
DAVACININ BÖLÜM MÜDÜRÜNE
HAKARET VE SİNKAF ETMESİ
•
HAKLI NEDEN • ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİ
ÖZET: Dosya içeriğine göre davacı işçi hakkında
davranışları nedeniyle iş akdinin haklı olarak feshedildiği belirtilerek davanın reddine karar verilmişse de dosyada mevcut ve fesih gerekçesi edilen tutanak konusunda dinlenen aynı zamanda
tutanak tanzim eden kişiler olan davalı tanıkları
beyanları gözönüne alındığında davacının eylemi
ile işverence gerçekleştirilen fesih arasında açık
bir oransızlık bulunduğunun anlaşıldığı, 4857 sayılı Yasanın 25. maddesinde sayılan haklı nedenle
fesih sebeplerinin hiçbirinin bulunmadığı, daha
önce gerçekleşen disiplin cezasına ilişkin olayların ise altı günlük hak düşürücü süre nedeniyle
haklı fesih gerekçesi yapılamayacağı, kaldı ki bu
eylemi nedeniyle davacıya 09.05.2011 tarihinde
disiplin cezasının verilmiş olduğunun davalı taraf
cevap dilekçesi ve davacının özlük dosyasındaki
belgelerden anlaşıldığı, bu nedenle feshe konu
edilemeyeceği, davacının eylemi ile fesih arasında açık bir oransızlık bulunduğu ve feshin geçerli
nedene dayanmadığı anlaşılmakla davanın kabulü ile feshin geçersizliğinin tespitine karar verilmek gerekirken yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi isabetsiz olup davacı temyizi
bu nedenle yerinde görülmüştür.*
Y. 7. HD. E.2012/21298 K.2015/4936, T. 18.03.2015
Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin
süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:
* Gönderen: Av. Mahmut Beylem / Adana Barosu
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Davacı 15.10.2007-04.12.2013 tarihleri arasıda davalı şirkete ait Z.
Giyim İşyerinde çalıştığını, görevini en iyi şekilde yaptığını, yüksek perfomans gösterdiğini, haksız ve asılsız iddialarla işten çıkartılıp zor durumda bırakılarak mağdur edildiğini, doğruluk ve bağlılığa aykırı bir davranışının bulunmadığını belirterek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar
verilmesini talep etmiştir.
Davalı şirket vekili davacının müdürleri ve çalışanları tehdit edip ağır
küfürlü sözler söyleyerek sataştığını, saygı sınırını aşan davranışları ve
sözlerinin son dönemde arttığını, davacıya daha önce de uyarı cezası verildiğini, feshin yasaya ve usule uygun olduğunu, iş akdinin haklı nedenle
feshedildiğini belirterek davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, 20/10/2011 günlü erkek bölümü müdühü H. bayan bölümü müdür yardımcısı E. ve çocuk bölümü müdürü S. tarafından düzenlenen tutanakta davacının diğer çalışanları tehdit ettiği, beni üzeni bende üzerim dediği, “Yiyemiyeceğim (...) altına yatmam” şeklinde hakarette
ulunduğu belirtilmiştir. Davacının metni yazılan tutanakta ta görüldüğü
üzere diğer çalışanlara haraket ettiği iş düzenini bozduğu tutanağın doğru
olduğunun duruşmada dinlenen tutanak tanıklarınca doğrulandığı, işverence yapılan 04/12/2013 günlü feshin 4857 Sayılı Kanun'un 25/II-b maddesine göre haklı nedene dayandığı gerekçesi ile davanın reddine karar
verilmiştir.
4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesi işverene, işçinin davranışlarından ve yeterliliğinden kaynaklanan nedenlerle iş sözleşmesini feshetme yetkisi vermiştir. İşçinin davranışlarından kaynaklanan fesihte takip
edilen amaç, işçinin daha önce işlediği iş sözleşmesine aykırı davranışları
cezalandırmak veya yaptırıma bağlamak değil; onun sözleşmesel yükümlülükleri ihlale devam etmesi, tekrarlaması rizikosundan kaçınmaktır. İşçinin davranışları nedeniyle iş sözleşmesinin feshedilmesi için, işçinin iş
sözleşmesine aykırı, sözleşmeyi ihlal eden bir davranışının varlığı gerekir.
İşçinin kusurlu davranışı ile sözleşmeye aykırı davranmış ve bunun sonucunda iş ilişkisi olumsuz bir şekilde etkilenmişse işçinin davaranışından
kaynaklanan geçerli bir fesih söz konusu olur. Buna karşılık, işçinin kusur ve ihmaline dayanmayan sözleşmeye aykırı davranışlarından dolayı,
işçiye bir sorumluluk yüklenemeyeceğinden işçinin davranışlarından kaynaklanan geçerli fesih nedeninden de bahsedilemez.
İşçinin davaranışlarından 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
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önemli ve makul ölçüler içinde beklenemeyeceği durumlarda, feshin geçerli nedenlere dayandığını kabul etmek gerekecektir.
İşçinin davranışlarına dayanan fesih, herşeyden önce, iş sözleşmesinin
işçi tarafından ihlal edilmesini şart koşmaktadır. Bu itibarla, önce işçiye
somut olarak hangi sözleşmesel yükümlülüğün yüklendiğini belirlendiği,
dha sonra işçinin, hangi davaranışı ile somut sözleşme yükümlülüğünü
ihlal ettiğinin eksiksiz olarak tespit edilmesi gerekir. Şüphesiz, işçinin iş
sözleşmesinin ihlali işverene derhal feshetme hakkını verecek ağırlıkta
olmadığı da bu bağlamda incelenmelidir. Daha sonra ise, işçinin isteseydi
yükümlülüğünü sonut olarak ihlal etmekten kaçınabilip kaçınamayacağının belirlenmesi gerekir. İşçinin somut olarak tepsit edilmiş sözleşme
ihlali nedeniyle işverenin işletmesel menfaatlerinin zarar görmüş olması
şarttır.
İşçinin yükümlülüklerinin kapsamı bireysel ve toplu iş sözleşmesi ile
yasal düzenlemelerde belirlenmiştir. İşçinin kusurlu olarak (kasden veya
ihmalle) sebebiyet verdiği sözleşme ihlalleri, sözleşmenin feshi açısından
önem kazanır. Geçerli fesih sebebinden bahsedilmesi için, işçinin sözleşmesel yükümlülüklerini mutlaka kasıtlı ihlal etmesi şart değildir. Göstermesi gereken özen yükümlülüğünün ihlal edilerek ihmali davranış ile
ihlali yeterlidir. Buna karşılık, işçinin kusuruna dayanmayan davranışları, kural olarak işverene işçinin davranışlarına dayanarak sözleşmeyi feshetme hakkı vermez. Kusurun derecesi, iş sözleşmesinin feshinden sonra
iş ilişkisinin arzedebileceği olumsuzluklara ilişkin yapılan tahmini teşhislerde ve menfaatlerin tartılıp dengelenmesinde rol oynayacaktır.
İşçinin iş sözleşmesini ihlal edip etmediğinin tespitinde, sadece asli
edim yükümlülükleri değil; kanundan veya dürüstlük kuralından doğan
yan edim yükümlülükleri ile yan yükümlerin de dikkate alınması gerekir.
Sadakat yükümü, sözleşmenin taraflarına sözleşme ilişkisinden doğan
borçların ifasında, karşı tarafın şahsına, mülkiyetine ve hukuken korunan diğer varlıklarına zarar vermeme, keza sözleşme ilişkisinin kapsamı
dışında sözleşme ile güdülen amacı tehlikeye sokacak özellikle karşılıklı
duyulan güveni sarsacak her türlü davranıştan kaçınma yükümlülüğünü
yüklemektedir.
İşçinin iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini kusurlu olarak ihlal
ettiğini işveren ispat etmekle yükümlüdür.
İşçinin iş görme borcu, işverenin yönetim hakkı kapsamında vereceği
talimatlarla somutlaştırılır. İşcerenin yönetim hakkının karşıtını, işçinin
işverenin talimatlarına uyma borcu teşkil eder. İşveren, talimat hakkına
istinaden, iş sözleşmesinde ana hatlarıyla belirlenen iş görme ediminin,
perde, nasıl ve ne zaman yapılacağını düzenler. Günlük çalışma sürecinin
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başlangıç ve bitiş saatlerini, ara dinlenmesinin nasıl uygulanacağını, işyerinde işin dağıtımına ilişkin ya da kullanılacak araç, gereç ve teknikler
konusunda verilecek talimatlar bu türden talimatlar arasında kasul edilirler. İşverenin yönetim hakkı işyerinde düzenin sağlanmasına ve işçinin
davranışlarına yönelik talimat vermeyi de kapsar. Buna karşılık, işverenin
talimat hakkı, iş sözleşmesinin asli unsurlarını oluşturan, ücretin miktarı
ve borçlanılan çalışma süresinin kapsamına ilişkin söz konusu olamaz.
İşveren, tek taraflı olarak toplam çalışma süresini arttırmak veya ücrete
etki edecek şekilde azaltmak yetkisine sahip değildir. İşverenin iş sözleşmesinin asli unsurlarını kapsayacak şekilde talimat vermesi ve iş sözleşmesindeki edim ile karşı edim arasındaki dengenin bozulması halinde, iş
güvencesine ilişkin hükümlerin dolanılması söz konusu olabilir. İşverenin talimat verme hakkının, yasa, toplu iş sözleşmesi ve biraysel iş sözleşmesi ile daraltılıp genişletilmesi mümkündür. Bir başka açıdan ifade
edilecek olursa işverenin talimat verme hakkı, kanun, toplu iş sözleşmesi
ile bireysel iş sözleşmesi hükümleri ile sınırlıdır. Bu itibarla, işveren, ceza
ve kamu hukuku hükümlerine aykırı talimatlar veremeyeceğinden, işçi bu
nevi talimatlara uymak zorunda değiltdir. Bunun dışında işveren, işçinin
kişilik haklarını ihlal eden talimatlar veremez. Keza, Medeni Kanunu’nun
2’nci maddesinde düzenlenen hakkın kötüye kullanılması yasağı gereği,
işveren dürüstlük kuralına aykırı talimatlar da veremez. Şu halde işveren,
diğer işçilerin lehine fakat bir veya birkaç işçinin aleyhine sonuç doğuracak eşitsizlik yaracak talimatlar veremeyeceği gibi işçiye eza ve ceafa vermek amacıyla da tamilatar veremez. Buna göre, işveren talimat verirken
eşit işlem sorcuna riayet etmekle de yükümlüdür.
Yan yükümlere itaat borcu, günümüzde dürüstlük kuralından çıkarılmaktadır. Buna göre, iş görme edimi dürüstlük kuralının gerektirdiği
şekilde ifa edilmelitir.
İş Kanununun 25’inci maddesinin II’inci bendinin (d) fıkrasına göre,
işçinin işverene veya ailesine karşı şeref ve namusuna dokunacak sözler
söylemesi veya davranışlarda bulunması ya da işveren hakkında şeref ve
haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması veya işçinin işverene
veya aile üyelerinden birine sataşması haklı fesih nedeni olarak sayılmıştır. Böyle durumlarda işçi, Anayasanın 25 ve 25’ncı maddesi ile güvence
altına alınmış düşünceyi açıklama özgürlüğüne dayanamaz. Buna karşılık
işçinin bu ağırlıkta olmayan işverenin aleyhine sarfettiği sözler çalışma
düzenini bozacak nitelikte ise geçerli fesih nedeni sayılmalıdır. Sadece
işverene karşı değil, işveren temsilcisine karşı yöneltilen ve haklı feshi
gerektirecek ağırlıkta olmayan aleyhe sözler geçerli fesih nedeni sayılmalıdır. Bunun gibi, işçinin, işveren veya aile üyelerinden olmamakla birlikte,
işverenin yakını olan veya işverenin yakın ilişkide bulunduğu veya başka
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bir işte ortağı olan kişilere hakaret ve sövgüde bulunması, bu kişilere asılsız bildirim ve isnatlar yapması özellikle işverenin şahsının önemli olduğu
küçük işletmeler bakımından bu durum iş sözleşmesininfeshi için geçerli
neden oluşturacaktır. İşçinin, işverenin başka bir işçisine sataşması 25/
II, d hükmü uyarınca haklı fesih nedeni sayılmıştır. Sataşma niteliğinde
olmadığı sürece, diğer işçilerle devamlı ve gereksiz tartışmaya girişmek, iş
arkadaşları ile ciddi geçimsizlik göstermek geçerli fesih nedenidir.
Diğer tarafdan ölçülülük ilkesi uyarınca, fesihte seçilen ve uygulanan
yöntemin, takip edilen amaçla mukayese edildiğinde açıkça orantısız olmaması gerekir. Bir başka anlatımla müdahalenin ağırlığı ile onun haklı
kılan nedenlerin önemi ve ağırlığı arasında bir tartım yapılmalıdır.
Dosya içeriğine göre davacı işçi hakkında davranışları nedeniyle iş akdinin haklı olarak feshedildiği belirtilerek davanın reddine karar verilmişse de dosyada mevcut ve fesih gerekçesi edilen tutanak konusunda
dinlenen aynı zamanda tutanak tanzim eden kişiler olan davalı tanıkları
beyanları gözönüne alındığında davacının eylemi ile işverence gerçekleştirilen fesih arasında açık bir oransızlık bulunduğunun anlaşıldığı, 4857
sayılı Yasanın 25. maddesinde sayılan haklı nedenle fesih sebeplerinin
hiçbirini bulunmadığı, daha önce gerçekleşen disiplin cezasına ilişkin
olayların ise altı günlük hak düşürücü süre nedeniyle haklı fesih gerekçesi yapılamayacağı, kaldıki bu eylemi nedeniyle davacıya 09.05.2011 tarihinde disiplin cezasının verilmiş olduğunun davalı taraf cevap dilekçesi
ve davacının özlük dosyasındaki belgelerden anlaşıldığı, bu nedenle feshe
konu edilemeyeceği, davacının eylemi ile fesih arasında açık bir oransızlık
bulunduğu ve feshin geçerli nedene dayanmadığı anlaşılmakla davanın
kabulü ile feshin geçersizliğinin tespitine karar verilmek gerekirken yazılı
gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi isabetsiz olup davacı temyizi
bu nedenle yerinde görülmüştür.
4857 sayılı İş Kanununun 21. maddesi uyarınca, mahkemece feshin
geçersizliğine karar verildiğinde, işçinin başvurusu üzerine işveren tarafından bir ay içinde işe başlatılmaz ise, işçiye ödenmek üzere en az 4, en
çok 8 aylık ücreti tutarındaki tazminatın belirlenmesi gerekir. Dairemizin
yerleşik uygulaması gereği, iş güvencesi niteliğindeki bu tazminat işçinin
kıdemi, fesih sebebi gibi ogular dikkate alınarak belirlenmelidir. Maddenin alt ve üst sınırları aşılamaz. Üst sınırın aşılmasının tek istisnası 2821
sayılı Sendikalar Kanunun 31. maddesindeki (6356 sayılı kanun 25/5.)
sendikal nedenle yapılan fesihlerdir. Bu maddede sendikal neden halinde
ise işe başlatmama tazminatının işçinin en az bir yıllık ücreti tutarında
belirleneceği açıklanmıştır. Dairemizin uygulaması bu yöndedir. Dairemiz
yıllık ücretli izinle ilgili 53. maddedeki kıdem sürelerini dikkate alarak 6
ay ile 5 yıl arasında kımedi olan işçi için 4, 5, 15 yıldan arasında kdemi
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olan işçi için 5, 15 yıldan fazla kıdemi olan işçi için 6 aylık ücreti tutarında işe başlatmama tazminatın belirlenmesini öngörmekte, fesih sebebine
göre bu miktarlarda azami sınır 8 aya kadar da çıkmaktadır.
Dosya içeriğine göre davacının kıdeminin 15 yılın altında olduğu nazara alınarak işe başlatmama tazminatının davacının 5 aylık brüt ücret
tutarında belirlenmesi gerekir.
4857 sayılı İş Yasasının 20/3. maddesi uyarınca mahkeme kararı bozularak ortadan kaldırılmış ve Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
HÜKÜM: Yukarıda açıklanan gerekçe ile;
1- Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
2- Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İADESİNE
3- Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence
süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak davacının 5 aylık
brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE,
4- Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halinde hak kazanlacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya
kadar ücret ve diğer haklarının davalıdan tahsilinin GEREKTİĞİNE,
5- Alınması gereken 27,70 TL harçtan peşin alınan 24.30 TL harcın
tenzili ile bakiye 3.40 TL harç giderinin davalıdan tahsili ile Hazine’ye
gelir kaydına,
6- Davacının yapmış olduğu 146.24 TL yargılama giderinin davalıdan
tahsili için davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin
üzerinde bırakılmasına,
7- Karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT’ne göre 1.500.00 TL avukatlık ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
8- Artan gider ve delil avansının ilgilisine iadesine,
9- Peşin alınan temyiz harcının istek halinde davacıya iadesine,
18.03.2015 gününde oybirliğiyle KESİN olarak karar verildi.

YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ
ZİLYEDLİĞİN KORUNMASI • GÖREVLİ MAHKEME
ÖZET: Zilyedliğin korunması davasında tapu malikinin davaya dahil edilmesi şart değildir.
Zilyedliğin korunması davasında görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir.
Anca, dava Asliye Hukuk Mahkemesinde görülüp
bitirilmiş ise, Sulh Mahkemesinin görevli olması
gerektiği temyiz sebebi olamaz
Y. 8. HD E.2010/2663 K.2010/5425 T. 9.11.2010
Davacı vekili, dava konusu taşınmazın vekil edeninin zilyetliğinde olduğunu, davalının haksız olarak müdahele ettiğini iddia ederek davalının
müdahalesinin önlenmesini talep etmiştir.
Davalı, yapılan tebligata rağmen cevap vermediği gibi yargılama oturumlarına da katılmamıştır.
Mahkemece, dava konusu taşınmazın tapu maliklerinin verilen kesin
süre içerisinde davaya dahil edilmemesi nedeniyle davacnın reddine karar verilmesi üzerine; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava konusu taşınmaz dava dışı N. ve müşterekleri adına kayıtlıdır.
Davacı ve davalı bu taşınmaz üzerinde zilyet olduklarını iddia ve savunmaktadırlar. Bu nedenle dava tipik bir zilyetliğin korunması davasıdır.
Böyle bir davada tapu kayıt malikinin davaya dahil edilmesi için davacıya
kesin mehil verilip davanın reddine karar verilmesi usul ve kanuna aykırı
olup doğru olmamıştır.
Tarafların taşınmaz üzerindeki hakları zilyetlikten kaynaklanmakdadır. TMK'nın 981 ve müteakip maddeleri, mal üzerinde zilyetlikten başka
hiçbir hakkı bulunmayan kimsenin zilyetliğini korumak üzere konulmuş
hükümleri ihtiva etmektedir. TMK'nın 973. maddesinde zilyatlik “bir şey
üzerinde fiili hakimiyeti bulunan kimse onun zilyedidir” biçiminde tanımlanmıştır. TMK'nın 982 ve 983. maddelerinde de zilyetlik herhangi bir
hakka bağlı olmaksızın dava yoluyla korunmuştur. Kural olarak; zilyetliğin korunması davalarında görevli mahkeme, HUMK'un 8/II-3 maddesi
uyarınca Sulh Hukuk Mahkemesidir. Ancak, bir dava Asliye Hukuk Mahkemesinde karara bağlandıktan sonra itirazda bulunulamaz. (HUMK'un
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m.7/3. fıkra, Yargıtay HG'nin 11.10.2000 tarih ve 200/8-1225 Esas - 1281
Karar, 23.10.1991 tarih ve 1991/8-357 Esas - 506 Karar sayılı kararları).
Bu nedenle görev yönünden bozma sevk edilmemiştir.
Mahkemece yapılacak iş; taraf delillerini toplayıp sonucuna göre karar
vermektir.
Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan kabulü ile usul ve kanuna aykırı olan hükmün HUMK'un
428. maddesi gereğince BOZULMASINA ve 17,15 TL peşin harcın istek
halinde temyiz eden davacıya iadesine 09.11.2010 tarihinde oybirliğiyle
karar verildi.
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TAPU İPTALİ VE TESCİL
•
TAPU KAYDINA GÖRE SATIN ALANIN İYİ NİYETİ
•
ZİLYET OLANIN HAKLARI (20 YILLIK ZİLYET)
ÖZET: Usul Hukuku açısından bu karine itiraz niteliğinde olduğundan hakim tarafından doğrudan
doğruya gözönünde tutulur. TMK'nın 1023. maddesinden yararlanma koşullarının oluşmadığı,
karşı tarafın kötü niyetli olduğunun davacı tarafça kanıtlanması gerekmektedir. Mahkemece bu
hususun davacı tarafa hatırlatılması, 08.11.1991
gün ve 3/5 sayılı Yargıtay İçtihadı birleştirme
Kararında belirtilen ilkeler gözönünde tutularak
karşı tarafın kazanımında kötü niyetli olduğu hususunda davacıya delillerini sunmak üzere süre
ve imkan tanınması, davalı karşılık delil göterdiği
takdirde onların da yöntemine uygun bir biçimde
toplanması, taşınmazın aynen ifrazının mümkün
olup olmadığı üzerinde durulması ve tüm delillerin birlikte değerlendirilerek sonucuna göre bir
karar verilmesi gerekirken yetersiz araştırma ve
eksik incelemeyle yazılı şekilde karar verilmesi
doğru görülmemiştir.
Y. 8. H.D. E.2012/2453, K. 2012/2382, T. 02.04.2012
H. ile İ. aralarındaki tapu iptali ve tescil davasının kabulüne dair Anamur Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 03.12.2008 gün ve 514/647
sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalı tarafından süresinde istenilmiş olmakla incelendi gereği düşünüldü.
Davacı vekili, davalı adına kayıtlı 224 parsel kapsamunda kalan yaklaşık 10 dönümlük yerin önceki kayıt maliki ve müştereklerinden haricen
satın ve devralındığını, 40 yıldan fazla süre tasarruf edildiğini, kayıt malikinin 1977 yılında öldüğünü, tapu kaydının hukuki değerini yitirdiğini
ve davalının taşınmazı kötü niyetli olarak satın aldığını açıklayarak 10
dönümlük bölümün dapu kaydının iptaliyle vekil edeni adına tapuya tesciline karar verilmesini istemiştir.
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Davalı vekili, davanın yersiz açıldığını, tapuda kayıtlı taşınmazların haricen satışının geçersiz olduğunu, tapuda resmi işlem yapmak suretiyle
taşınmazı devraldığını, intikal görmesi nedeniyle tayu kaydının değerini
yitirmediğini açıklayarak davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.
Mahkemece, davanın kabulüne, 224 nalu parsel kapsamında kalan
ve teknik bilirkişi raporunda 224/A harfiyle gösterilen 2965,35 m2 yer
bakımından tapu kaydının iptaliyle davacı adına tapuya tesciline karar
verilmiştir. Hakim, davalı tarafından temyiz edilmiştir.
Toplanan deliller, tüm dosya kapsamından; dava konusu 224 parsel
kazanmayı sağlayan zilyetlik nedenine dayalı olarak 10.08.1971 tarihinde
Hüseyin Oğuz adına tespit edilmiş, Hazine tarafından itiraz edilmesi üzerine, kadastro komisyonunca yüzölçümü 20.000 m2 olarak düzeltilmiş ve
komisyon kararının 06.07.1973 tarihinde kesinleşmesi üzerine tapu kaydı oluşmuştur. Taşınmaz 24.09.2007 tarihinde satış yoluyla davalı adına
tescil edilmiştir.
Dava; kazanmayı sağlayan zilyetlik ve TMK'nın 713/2. fıkrasında yer
alan, “.... maliki 20 yıl önce ölmüş...” hukuki sebebine dayalı tapu iptali
ve tescil isteğine ilişkindir. Kural olarak, tapulu bir taşınmazın veya tapuda kayıtlı bir payın kazandırıcı zamanaşımı ve zilyetlik yoluyla edinilmesi mümkün değildir. Ancak, kanunun açıkça izin verdiği ve düzenlediği
ayrık durumlarda tapulu bir yerin veya tapuda kayıtlı bir payın koşulları oluştuğu takdirde kazandırıcı zamanaşımı ve zilyetlik yoluyla edinilmesi mümkün olabilir. Şöyle ki, kanunun açıkça izin verdiği hallerden
biride MK.nun 713/2. maddesindeki düzenlemelerdir. Anılan maddede,
“aynı koşullar altında, maliki tapu kütüğünden anlaşılmayan veya 20 yıl
önce ölmüş ya da hakkında gaiplik kararı verilmiş bir kimse adına kayıtlı bulunan taşınmazın tamamının veya bölünmesinde sakınca olmayan
bir parçasının zilyedi de o taşınmazın tamamı, bir parçası veya bir payı
üzerindeki mülkiyet hakkının tapu kütüğüne tesciline karar verilmesini
isteyebilir”, denilmiştir.
Davacı vekili 224 nolu parselin önceki maliki H.’nin 22.08.1977 tarihinde öldüğünü tapu kaydının intikal gördüğü 24.09.2007 tarihine kadar
20 yıldan fazla süre ile sanunda belirtilen koşullar altında zilyet olduğunu, TMK'nın 713/2. maddesi karşısında tapu kaydının hukuki değerini
yitirdiğini ileri sürerek istekte bulunmuştur.
Somut olayda çözünlenmesi gereken öncelikli sorun; temyiz incelemesinin yapıldığı aşamada yerel mahkemenin kararına dayanak oluşturan
hükmün TMK'nun 713/2 fıkrasındaki, “... ölmüş...” sözcüğünün Anayasa Mahkemesince iptaline ilişkin kararı ve bu karar yayımlanana kadar
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hükmün yürürlüğünün durdurulması kararının eldeki davaya etkisinin
ne olacağı hususudur.
Davaya dayanak oluşturan TMK'nın 713/2. fıkrasında yer alan “... ölmüş...” sözcüğünün, “Anayasa Mahkemesinin 17.3.2011 gün ve 2009/58
Esas, 2011/52 Karar sayılı kararıyla iptaline, bu sözcüğün uygulanmasından doğacak sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların önlenmesi ve iptal kararının sonuçsuz kalmaması için kararın
Resmi Gazetede yayımlanacağı güne kadar yürürlüğünün durdurulmasına 17.3.2011 tarihinde karar verilmiştir.”
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 153/2. fıkrasında; Anayasa Mahkemesinin, bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin tamamını veya
bir hükmünü iptal ederken, kanun koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemeyeceğini vurguladıktan sonra
aynı maddenin 5. fıkrasında da “iptal kararlarının geriye yürümeyeceği”
açıklanmıştır.
Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları, kural olarak Resmi Gazetede
yayımlandıkları tarihten itibaren ve geleceğe dönük olarak hukuki sonuçlar doğurmaktadırlar. Bu nedenledir ki, Anayasa Mahkemesinin iptal
kararından önce iptal edilen yasa kuralına dayanılarak verilen ve kesinleşmiş mahkeme kararının Anayasa Mahkemesi kararından etkilenemeyeceği açıktır. Yani Anayasa Mahkemesinin iptal kararlarının, iptal edilen
yasa kuralına dayanılarak daha önce verilip kesinleşmiş olan hükme etkili olması olanaklı değildir.
Saptanan bu olgular karşısında Anayasa Mahkemesinin iptal kararlarının ya da kanunların geriye yürümezliği ilkesinin istisnaları kamu düzeni,
genel ahlak kuralları ile kazanılmış hak ilkesi oluşmaktadır. Kazanılmış
(müktesep) hakkın söz konusu olduğu durumlarda Anayasa Mahkemesinin iptal kararlarının uygulanamayacağı kabul edilmektedir.
Eldeki dosyadaki somut olaya gelince: TMK'nın 713/2. fıkrasında açıklanan üç ayrı hukuki sebepten biri olan “... ölmüş...” sözcüğünün Anayasa
Mahkemesince iptalinden elde bulunan veya açılacak olan davalara etkisinin ne olacağı üzerinde durulması gerekmektedir. TMK'nın 713/1. fıkrasında; “tapu kütüğünde kayıtlı olmayan bir taşınması davasız ve aralıksız
olarak 20 yıl süreyle ve malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduran kişi, o taşınmazın tamamı, bir parçası veya bir payı üzerindeki mülkiyet hakkının
tapu kütüğüne tesciline karar verilmesini isteyebilir.” denilmiştir.
Aynı maddenin 2. fıkrasında ise; “aynı koşullar altında, maliki tapu
kütüğünden anlaşılamayan veya 20 yıl önce ölmüş ya da hakkında gaiplik
kararı verilmiş bir kimse adına kayıtlı bulunan taşınmazın tamamımın
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veya bölünmesinde sakınca olmayan bir parçasının zilyedi de, o taşınmazın tamamı, bir parçası eya bir payı üzerindeki mülkiyet hakkının tapu
kütüğüne tesciline karar verilmesini isteyebilir3 amir hükmüne yer verilmiştir.
Görüldüğü gibi TMK'nın 713/2 fıkrasına dayalı olarak açılan davaların
başarıya ulaşması; bu fıkrada belirtilen koşullar yanında aynı zamanda
713/1. fıkrasındaki koşulların da gerçekleşmiş bulunmasına bağlıdır.
Çünkü 2. fıkrada; “aynı koşullar altında...” denilmek suretiyle aynı maddenin 1. fıkrasına atıfta bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle 1. fıkradaki koşulların araştırılıp belirlenmesi zorunludur.
TMK'nın 713/5. fıkrasının son cümlesinde ise; “Mülkiyet, birinci fıkrada öngörülen koşulların gerçekleştiği anda kazanılmış olur.” ilkesi getirilmiştir. Bu ilke 01.01.2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Kanunla
alınan fıkraya eklenmiştir. İşte TMK'nın 713/5. fıkrasında mülkiyet, 1.
fıkrada öngörülen koşulların gerçekleştiği anda kazanılmış olur ibaresi
TMK'nın 713/1 ve 2. fıkralarına dayalı olarak açılan davalar açısından
“kazanılmış (müktesep) hak” olarak kabul edilip edilemeyeceği sorunu
karşımıza çıkmaktadır. Sözü edilen ibare ile 1 ve 2. fıkralarında yer alan
tüm koşulların gerçekleşmesi yanında aynı maddenin 1. fıkrasında açıklanan 20 yıllık kazanma süresinin dolduğu anda mülkiyetin kazanılğacağı kastedilmektedir. Şu halde, Anayasa Mahkemesince yürürlüğünün
durdurulması kararının verildiği 17.3.2011 tarihinden önce dava açanlar
(eldeki davalar) ile açmayanlar bakımından 20 yıllık kazanma süresi ve 2.
fıkrada açıklanan maliki 20 yıl önce ölmüş olan kişi bakımından söz konusu süreler dolmuş ise bunlar açısından kazanılmış (müktesep) hakkın
kabul edilip edilmeyeceğinin değerlendirilmesi gerekir.
TMK'nın 713/5. fıkrasına eklenen ibare ile mülkiyet hakkının tüm
kazanma koşullarının oluşması ile 20 yıllık kazanma süresinin dolduğu anda kazanılacağı açıklandığına ve bu konuda hiçbir duraksama söz
konusu olamayacağına göre az önce açıklanan durumlar bakımından kazanılmış hakkın varlığının kabulü gerekmektedir. Yukarıda yapılan tüm
açıklamalar da bunu doğrulamaktadır. 4721 sayılı Kanunla getirilen ve
TMK'nın 713/5. fıkranın son cümlesi için gösterilen gerekçede de şu ifade yer almaktadır; “Gerçekten, mülkiyet hakkının hangi anda kazanılmış
olacağı sorusunu cevaplayan bu yeni hükme göre, mülkiyet 1. fıkrada öngörülmüş olan bütün şartların gerçekleştiği anda kazanılmış olacak, yani
hakimin vereceği tescil kararı geriye dönük (makable şamil) sonuç doğuracaktır.” denilmektedir.
Anayasa Mahkemesinin verdiği iptal kararıyla birlikte 17.03.2011 tarihinde aynı zamanda; “... kararın Resmi Gazete'de yayımlanacağı güne
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kadar yürürlüğünün durdurulmasına” karar verilmiştir. Şu halde yürürlüğünün durdurulması kararının verildiği 17.03.2011 tarihinden önce
açılmış bulunan davalar bakımından maliki 20 yıl önce ölmüş o tarihden
dava tarihine veya kayıt maliki adına bulunan tapu kaydının intikal gördüğü tarihe kadar diğer kazanma koşulları yanında 20 yıllık kazanma
süresi de dolmuş ise, bu tür davalar bakımından kazanılmış (müktesep)
hakkın kabulü gerekir. Uyuşmazlığa konu yapılan tapu kaydı; malikin
ölüm tarihinden itibaren 20 yıllık kazanma süresi geçtikten sonra intikal
görmüş ise bu tür intikal gören kayıt hukuken bir değer taşımaz ve intikal maliklerine herhangi bir hak bahşetmez. Yine dava açmamış ancak;
Anayasa Mahkemesinin verdiği yürürlüğünün durdurulması karar tarihi
olan 17.3.2011 tarihinden önce hak sahipleri yararına kazanma koşulları oluşmuş, malik 20 yıl önce ölmüş ve 20 yıllık kazanma süresi de
dolmuş ise, bu tür hak sahiplerinin de dava açma yönünden kazanılmış
haklarının olduğunun da kabulü gerekmektedir. Bu gibi hak sahiplerinin 17.3.2011 tarihinden önce veya sonra dava açmalarının bir önümi
bulunmamaktadır. Yukarıda açıklanan nedenlerle intikal tarihine kadar
dava konusu taşınmazın teknik bilirkişi raporunda A harfiyle gösterilen
bölümü üzerinde TMK.un 713/2 maddesinde yazılı kazanma koşullarının
davacı lehine gerçekleştiği hususunda duraksamamak gerekir.
Ne var ki; davacı vekili davalının kötü niyetli olarak taşınmazı devraldığını ileri sürmüş, davalı vekili ise tapu kaydına güvenerek tapuda yapılan
resmi işlemle taşınmazın satın alındığını savunmuştur. Mahkemece yazılı
şekilde davanın kabulüne karar verilmiş ise de yapılan araştırma ve inceleme karar vermeye yeterli değiltdir.
Davacı, tapuda kayıtlı olan nizalı taşınmazı devralan davalıya karşı
tapu iptali ve tescil davası açtığına göre, dava açma iradesi davalının kötü
niyetli olduğu iddiasını da taşır ve davalı İbharim TMK'nın 1023 maddesi
hükmünden yararlanabilir. Davacı da davalının satın almada kötü niyetli
oludğu hususunu iddia ve ispat edebilir. Davacı bu davacyı açmakla davalının kötü niyetli olduğunu iddia etmiş sayılır.
TMK'nın 1023 maddesinin uygulaması ile ilgili uyuşmazlıklarda; davacının öncelikle dava konusu taşınmazın kendisine ait bulunduğunu, davalının satıcısı adına yapılan tescilin yolsuz olduğunu, daha sonra davalının tapudaki kazanımında iyi niyetli olmadığı kanıtlaması gerekmektedir.
TMK'nın 1023. maddesine gör, tapu sicilindeki tescile iyniyete dayanarak
mülkiyet veya bir başka ayni hak kazanan üçüncü kişinin bu kazanımımı korunur. Davalının yararlandığı bu madde ile yasal bir karine getirilmiştir. Usul Hukuku açısından bu karine itiraz niteliğinde olduğundan
hakim tarafından doğrudan doğruya gözönünde tutulur. TMK'nın 1023.
maddesinden yararlanma koşullarının oluşmadığı, karşı tarafın kötü ni-
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yetli olduğunun davacı tarafça kanıtlanması gerekmektedir. Mahkemece
bu hususun davacı tarafa hatırlatılması, 08.11.1991 gün ve 3/5 sayılı Yargıtay İçtihadı irleştirme Kararında belirtilen ilkeler gözönünde tutularak
karşı tarafın kazanımında kötü niyetli olduğu hususunda davacıya delillerini sunmak üzere süre ve imkan tanınması, davalı karşılık delil göterdiği
takdirde onların da yöntemine uygun bir biçimde toplanması, taşınmazın
aynen ifrazının mümkün olup olmadığı üzerinde durulması ve tüm delillerin birlikte değerlendirilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yetersiz araştırma ve eksik incelemeyle yazılı şekilde karar verilmesi
doğru görülmemiştir.
Davalının temyiz itirazları bu bakımlardan yerinde olduğundan kabulü ile hükmün açıklanan nedenlerle 6100 sayılı HMK.nun Geçici 3.
maddesi yollamasıyla HUMK'un 428. maddesi uyarıca BOZULMASINA
ve 120,10 TL peşin harcın istek halinde temyiz eden davalıya iadesine
02.04.2012 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

BOŞANMA • ÇOCUK TESLİMİ • KESİNLEŞME KOŞULU
ÖZET: Boşanma kararıyla birlikte verilen çocuk
teslimine ilişkin ilamlar kesinleşmeden takibe
konulamaz.*
Y. 8. HD E 2012/13958 2013/492 T. 21.1.2013
Şikayetçi vekili çocuk teslimi için Yönetmelikte öngörülen örnek: 3.
sayılı icra emri yerine örnek: 4-5 sayılı icra emrinin gönderilmesi nedeniyle takibin iptalini talep etmiştir. Mahkeme ise “Söğüt İcra Dairesi’nin
2012/354 Esas sayılı icra dosyasında çocuk teslimine ilişkin ilama dayanılarak icra takip talebinde bulunulduğu halde İcra ve İflas Kanunu
Yönetmeliği’nin 24. maddesinde öngörülen hususları içerir örnek:3 icra
emri yerine örnek: 4-5 icra emrinin gönderildiği anlaşılmakla, bu yöndeki
şikayetin haklı ve yerinde olduğundan icra emrinin iptaline, ayrıca HMK.
nun 305/2 maddesine göre bu tür ilamların kesinleşmedikçe infaz edilemeyeceği ve bu hususun kamu düzenine ilişkin olup re’sen gözetilmesi
gerektiği” gerekçesi ile takibin iptaline karar vermiştir.
Her ne kadar boşanma kararı ile birlikte verilen çocuk teslimine ilişkin
ilamlar kesinleşmeden takip konusu yapılamaz ise de bu husus ilgilisi
tarafından şikayet konusu yapıldığı takdirde icra mahkemesince incelenebilir.
* Gönderen: Av. Talih UYAR, e-uyar.com
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Somut olayda borçlunun icra mahkemesine bu yönde bir şikayeti bulunmamaktadır.
O halde, mahkemenin örnek: 3 icra emriyerine örnek: 4-5 icra emrinin gönderilmesi gerektiği yönündeki değerlendirmesi yerinde olup, bu
nedenle icra emrinin iptali ile yetinilmesi gerekirken şikayetçi alacaklı
tarafından takibe dayanak ilamın kesinleşmedikçe infaz edilemeyeceğine
yönelik şikayet olmadığı halde bu gerekçe ile takibin iptaline de karar
verilmesi isabetsizdir.
Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile Mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nin 366 ve HUMK'un 428. maddeleri uyarınca
BOZULMASINA karar verilmiştir.

İCRA KELAFETİ • ŞEKİL KOŞULU
ÖZET: Borçlar Kanunu'nun kefalete ilişkin kuralları icra kefaletine de uygulanmalıdır.
Bu kurallara uyulmadan yapılmış olan icra kefaleti geçerli değildir.
Y. 8. HD E.2013/14327 K 2013/12865 T. 23.9.2013
Şikayetçi icra kefili İcra Mahkemesine başvurusunda; 18.03.2013 tarihli haciz sırasında yapılan icra kefaleti işleminin; kendi el yazısı ile kefil
olunan miktarın ve tarihinin yazılı olmaması, eşin rızasının alınmaması
nedenleriyle geçerli olmadığını, kefalet işleminin ve buna bağlı olarak düzenlenen icra emrinin iptalini talep etmiştir. Mahkemece, icra kefaletinin
İİK'nin 38. maddesinde düzenlendiği, Borçlar KAnunu’nun 581 ve devamı
maddelerinde düzenlenen kefalet sözleşmesi şekil şartlarının burda uygulanmayacağı ve icra kefaletinde eşin rızasının aranmayacağı gerekçesiyle,
şikayetin reddine karar verilmiş, hüküm şikayetçi vekili tarafından temyiz edilmiştir.
İİK'nin 38. maddesinde, icra dairesindeki kefaletlerin ilamların icrası
hakkında hükümlere tabi olduğu belirtilmiş, kefaletin şekli hakkında ise,
özel bir düzenleme hükümlerine tabi olduğu belirtilmiş, kefaletin şekli
hakkında ise, özel bir düzenleme getirilmemiştir. Bu nedenle genel yasa
olan 27386 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.07.2012 tarihinde
yürürlüğe giren, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’ndaki kefalete ilişkin,
581 ve takip eden madde hükümlerinin icra kefaletlerinde de uygulanması gerekmektedir.
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Anılan Yasa’nın kefalet aktinin şekil şartlrını düzenleyen 583. maddesinde; Kefalet sözleşmesi, yazılı şekilde yapılmadıkça ve kefilin sorumlu
olacağı azami miktar ile kefalet tarihi belirtilmedikçe geçerli olmayacağı,
kefilin, sorumlu olduğu azami miktarı, kefalet tarihini ve müteselsil kefil
olması durumunda, bu sıfatla veya bu anlama gelen herhangi bir ifadeyle
yükümlülük altına girdiğini kefalet sözleşmesinde kendi el yazısıyla belirtmesinin şart olduğunu, yine 584. maddesinde; eşlerden birinin diğerinin
yazılı rızasıyla kefil olabileceğini; bu rızanın sözleşmenin kurulmasından
önce ya da en geç kurulması anında verilmiş olmasının mecburi olduğu
belirtilmiştir.
Somut olayda, borçlu şirket hakkındaki takip kesinleştikten sonra
18.03.2013 tarihli haciz sırasında, üçüncü kişi E... Y..’in “dosya borcu
olan 93.454,71 TL’ye icra kefili olduğu” hususunu içeren haciz zabtı İcra
Müdürünün el yazısı ile düzenlenmiş olup, Yasa’nın aradığı koşullara uygun değildir.
Bu durumda Mahkemece, yukarıda belirtilen yasal düzenlemeler çerçevesinde şikayetin değerlendirilerek sonuçlandırılması gerekirken, eksik
incelemeyle yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsizdir.
SONUÇ
Şikayetçi vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, Mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nin 366. ve HUMK'un 428. maddeleri
uyarınca BOZULMASINA, taraflarca HUMK'un 388/4. (HMK m.297/ç) ve
İİK'nin 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunabileceğine, 23.09.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

USULİ KAZANILMIŞ HAK • MANEVİ TAZMİNAT
ÖZET: Takip dayanağı ilamın, takip konusu edilen
manevi tazminata ilişkin hüküm bölümünün, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nce onanmasıyla alacaklı
yönünden usuli kazanılmış hak oluşturduğu ve
kesinleştiği, bu nedenle takibin devamında usule
aykırı bir durum bulunmadığı görülmektedir.
Y. 8. HD E 2013/13657, K. 2014/1954, T. 10.02.2014
Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde
temyizen tetkiki davalı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya

Yargıtay Kararları

361

mahallinden Daire’ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tekkik Hakimi
tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR
Fatih 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2000/739 Esas 2009/136 Karar sayılı ilamında, maddi tazminat talebinin reddine, manevi tazminat
talebinin kabulü ile 10.000 TL manevi tazminatın borçlu C.'den tahsili
ile alacaklıya ödenmesine karar verilmiştir. Alacaklı tarafından manevi
tazminatın tahsili amacıyla borçlu aleyhine ilamlı takip başlatılmıştır.
İlamın taraflarca temyiz edilmesi üzerine, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin
16.06.2010 tarih ve 2009/11744 Esas, 2010/7241 Karar sayılı ilamı: (1)
nolu bendinde; davalı C.'nun tüm, davacı alacaklının ise aşağıdaki 2.nolu
bendin dışında kalan temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bendinde ise;
davacının maddi tazminat isteminin tümden reddi nedeniyle hüküm sadece maddi tazminat yönünden alacaklı lehine bozulmuştur.
Yerel mahkemece bozmaya uyulmuş, ancak borçlu doktor hakkıda
adli yargıda tazminat davacı açılamayacağı gerekçesiyle, davanın husumet
nedeniyle reddine karar verilmiştir.
Borçlu bozma sonrası verilen ilamda aleyhine hüküm kurulmadığından bahisle takibin iptali talebinde bulunmuş, Mahkemece, takip konusu
ilamın, bozma sonrası verilen hükümle tümden ortadan kaldırıldığı gerekçesiyle, davanın husumet nedeniyle reddine karar verilmiştir.
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda “usuli kazanılmış hak” kavramına ilişkin açık bir hüküm bulunmamaktadır. Bu kurum, davaların
uzamasını önlemek, hukuki alanda istikrar sağlamak ve kararlara karşı
genel güvenin sarsılmasını önlemek amacıyla Yargıtay uygulamaları ile geliştirilmiş, öğretide kabul görmüş ve usul hukukunun vazgeçilmez, ana
ilkelerinden biri haline gelmiştir. Anlam itibariyle, bir davada, mahkemenin ya da tarafların yapmış olduğu bir usul işlemi ile taraflardan biri lehine doğmuş ve kendisine uyulması zorunlu olan hakkı ifade etmektedir.
Bir mahkemenin Yargıtay Dairesince verilen bozma kararına uyması
sonunda, kendisi için o kararda göterilen şekilde inceleme ve araştırma
yaparak, yine o kararda belirtilen hukuki esaslar gereğince hüküm verme yükümlülüğü doğar. “Usuli kazanılmış hak” olarak tanımlayacağımız
bu olgu mahkemeye, hükmüne uyduğu Yargıtay bozma kararında belirtilen çerçevede işlem yapma ve hüküm kurma zorunluluğu getirmektedir (09.05.1960 gün ve 21/9 sayılı YİBK). Mahkemenin, Yargıtay’ın bozma kararına uyması ile bozma kararı lehine olan taraf yararına bir usuli
kazanılmış hak doğabileceği gibi, bazı konuların bozma kararı kapsamı
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dışında kalması yolu ile de usuli kazanılmış hak gerçekleşebilir. Yargıtay
tarafından bozulan bir hükmün bozma kararının kapsamı dışında kalmış
olan kısımları kesinleşir. Bozma kararına uymuş olan mahkeme kesinleşen bu kısımlar hakkında yeniden inceleme yaparak karar veremez. Bir
başka anlatımla, kesinleşmiş bu kısımlar, lehine olan taraf yararına usuli
kazanılmış hak oluşturur (04.02.1959 gün ve 13/5 sayılı YİBK.)
Yine, Hukuk Genel Kurulu’nun 23.10.2002 tarih ve 2002/11-663 Esas,
2002/847 Karar sayılı ilamında da vurgulandığı üzere bozma kapsamı
dışında kalan hüküm bölümü onanmış sayılır.
Somut olayda takip dayanağı ilamın, takip konusu edilen manevi tazminata ilişkin hüküm bölümünün, Yargıtay 4. Hukuk Dairesince onanmasıyla alacaklı yönünden usuli kazanılmış hak oluşturduğu ve kesinleştiği,
bu nedenle takibin devamında usule aykırı bir durum bulunmadığı görülmektedir.
Bu nedenlerle mahkemece şikayetin reddi yerine, yazılı gerekçeyle kabulü ile takibin iptaline karar verilmesi isabetlidir.
SONUÇ
Alacaklı vekilinin temyiz istemin kabulü ile mahkeme kararının yukarıda açıklanan nedenlerle, 6100 sayılı HMK’nun Geçici 3. maddesinin yollamasıyla 1086 sayılı HUMK'un 428. maddesi uyarınca, BOZULMASINA, taraflarca HUMK'un 388/4. (HMK m.297/ç) ve İ.İ.K.’nun
366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren
ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunabileceğine
10.02.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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KIYI SINIR ÇİZGİSİ • KIYI KENAR ÇİZGİSİ VE GÖL YÖNÜ
ÖZET: Mahkemece yapılacak iş 3621 sayılı Kıyı
Kanunu’nun 5 ve 9 maddeleri uyarınca oluşturulacak bilirkişi heyeti huzuruyla çekişmeli taşınmazın bulunduğu yerde keşif yapılarak dava
konusu taşınmazın tamamının ya da bir kısmının
belirleyecek kıyı kenar çizgisinin göl yönünde
kalıp kalmadığının belirlenmesi, bu saptamanın
infaza elverişli ölçekli krokiye yansıtılması ve hasıl olacak sonuç çerçevesinde bir karar verilmesi
gerekirken yazılı olduğu üzere hüküm kurulması
doğru olmamıştır.
Y. 8. H.D. E.2013/6823, K. 2014/5253, T. 25.03.2014
KARAR
Davacı Hazine vekili 18.03.2005 havale tarihli dava dilekçesinde özetle;
Tuzla ilçesi İçmeler mevkiindeki K. Gölü kıyısında bulunan ve tapuda davalılar adına kayıtlı olan 1477 parsel sayılı taşınmazın kıyı kenar çizgisinin göl yönünde kaldığını açıklayarak davalılar adına bulunan tapu kaydının iptali ile kıyı olarak terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalılara dava dilekçesi yöntemine uygun olarak tebliğ edilmiş, davalılar da davanın reddini savunmuşlardır.
Mahkemece, davanın kesin hüküm nediniyle reddine karar verilmiştir.
Hüküm süresi içerisinde Hazine vekili tarafından dilekçesinde yazılı nedenlerle bozma istekli olarak temyiz edilmiştir.
Toplanan deliller tüm dosya kapsamından; dava konusu 1477 parsel
sayılı taşınmaza ilişkin çap kaydı getirilmiştir. Tarla niteliğiyle 2120 m2
olarak 10.05.1978 tarih ve 150.102003 tarihlerinde intikal suretiyle paylı
olarak davalılar adına kayıtlı olduğu beyanlar hanesinde 10.02.1998 tarihinde birinci derecede doğal sit, 04.06.1999 tarih ve 2034 yevmiye ile
ikinci derecede doğal sit olduğunun yazılı olduğu görülmüştür. İstanbul
Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’nün 7 Aralık 2005 tarih ve 15733
sayılı yazısı kapsamına göre K. Gölü kıyı kenar çizgisinin bakanlıkça
16.05.1997 tarihinde onaylanan kıyı kenar çizgisinin ilgili belediye, Milli
Emlak Müdürlüğü ve Tapu Sicil Müdürlüğü’ne gönderildiği ancak parsel
bazında tapu maliklerine tebliğ edildiğine ve ilgili belediyede ilan edildiğine ilişkin bilgiye rastlanılmadığı bildirilmiştir. Hasımsız veraset belgesi
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dosya içerisindedir. 15.05.1997 tarihli kıyı kenar çizgisi paftası onaylı sureti getirilmiştir. Dava konusu 1477 nolu parselin 30.11.1966 tarihinde
hükmen iktisap suretiyle paylı olarak tescilinin yapıldığı Tuzla Tapu Sicil
Müdürlüğü’nden gelen 01.02.2006 tarihli ve 159 sayılı yazı kapsamından
anlaşılmıştır. Dava konusu 1477 nolu parsele ilişkin tapulama tutanağının onaylı sureti getirilmiştir. İtirazlı olduğu bu yerin Mayız 1937 tarih ve
6 nolu tapu kaydı esas alınarak 22.09.1959 tarihinde 1/4’er paylı olarak
A., H., H., ve Ö. adına tespitlerinin yapıldığı belirlenmiştir. Kartal Tapulama Hakimliği’nin 23.11.1965 tarih 1963/664 Esas, 1965/554 Karar sayılı
karar fotokopisinin onaylı sureti getirilmiştir.
Davacının Maliye Hazinesi, davalıların A.S, H.S., H. ve Ö.S. olduğu,
davanın ise 1477 nolu parselin tespitine itiraz niteliğinde bulunduğu açıklama kısmında ise 1477 nolu parsele revizyon gören Mayıs 1937 tarih ve 6
nolu tapu kaydının adi iskan suretiyle 1760 m2 olarak tevzi edildiği, 360
m2’lik miktar fazlasının Hazineye ait olduğu, bu nedenle fazlalık kısmın
iptal edilmesi talep edilmiştir. Mahkemece, 509 Sayılı Kanun’un 33. maddesinden ve müstekar içtihatlardan hareketle taşınmazın değişmeyen hudutlar içerisinde kaldığı, tarla niteliğinde olduğu anlaşılmakla Hazine’nin
itirazlarının reddine, payları oranında davalılar adına tespit gibi tapuya
tesciline karar verilmiştir. Söz konusu karar temyiz edilmekle Yargıtay’ca
onanarak kesinleştiği anlaşılmıştır.
Açıklanan olgular tarafların ve mahkemenin bilgisi dahilindedir. Uyuşmazlık incelemesi yapılan Kartal Tapulama Mahkemesi kararının eldeki
dosya nedeniyle kesin hüküm oluşturup oluşturmayacağında toplanmaktadır.
Bilindiği üzere HUMK'un 237. maddesi hükmüne göre kesin hükümden söz edilebilmesi için davalıların tarafların konusunun ve hukuki sebebinin aynı olması gerekir. Tapulama Mahkemesi'ndeki davanın davacısı
ile eldeki davanın davacısı Hazine’dir. Davanın konusu, 1477 nolu parseldir. Davalıları ise tespit malikleri ve intikale mirasçılarıdır. Ancak hukuki
sebepten birbirinden farklıdır. Şöyle ki, tapulama mahkemesindeki davanın hukuki sebebi revizyon göre tapu kaydının mikratıyla mı, sınırıyla mı
geçerli olup olmadığına ilişkindir. Somut olayda ise 3621 sayılı Kıyı Kanunu hükümlerine göre kıyı kenar çizgisinin göl yönünde kalıp kalmadığına
yöneliktir. Dolayısıyla kesin hükümden söz etmek mümkün değildir.
Hal böyle olunca mahkemece yapılacak iş 3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun
5 ve 9 maddeleri uyarınca oluşturulacak bilirkişi heyeti huzuruyla çekişmeli taşınmazın bulunduğu yerde keşif yapılarak dava konusu taşınmazın
tamamının ya da bir kısmının belirleyecek kıyı kenar çizgisinin göl yönünde kalıp kalmadığının belirlenmesi, bu saptamanın infaza elverişli ölçekli
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krokiye yansıtılması ve hasıl olacak sonuç çerçevesinde bir karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu üzere hüküm kurulması doğru olmamıştır.
Davacı Hazine vekininin temyiz itirazları açıklanan nedenlerle yerindedir. Kabulüyle hükmün 6100 sayılı HMK'nın geçici 3. maddesinin yollamasıyla 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 bulunabileceğine 25.03.2014 tarihinde oybirliğiyle
karar verildi.

TESPİT DAVASI İLAMLARI • İLAMLI İCRA
ÖZET: Eda hükmünü içermeyen tespite ilişkin
ilamlar icraya verilemez. Sadece ilam metnindeki
vekalet ücreti ve masraflar yönünden ilamlı icra
söz konusu olabilir.*
Y. 8. HD E.2013/23863 K. 2014/14838 T. 8.9.2014
İlamların infaz edilecek kısmı hüküm bölümü olup bu kısmın aynen
infazı zorunludur. İcra Mahkemesi’nce hükmün (infaz edilecek kısmının)
yorum yolu ile değiştirilmesi mümkün olmadığı gii yeniden belirlenmesi
de mümkün değildir (HGK 8.10.1997 tarih 1997/12-517 E, 1997/776 sayılı kararı).
Bu kaule aykırı talepler içeren takipler ilama aykırılık yaratacağından
icra mahkemesinde süresiz olarak şikayet konusu da yapılabilir. (HGK
21.06.2000 Tarih, 2000/12-1002 E).
Somut olayda takip konusu Bakırköy 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin
14.10.2004 tarih ve 2002/20 Esas 2004/371 Karar sayılı itirazın iptaline
ilişkin ilamının hüküm bölümünde, “5.571.000.00 TL ile sınırlı olarak
davalı tarafın icraye yönelttiği itirazın iptaline, takibin bu miktarla sınırlı olarak devamına (tarip tarihinden itibaren yasal faiz uygulanara) ....”
karar verildiği, bu haliyle itiraz edilen takibin devam edeceği miktarın
tespitinin yapıldığı, likit bir miktarın ödenmesi yönünde eda hükmü oluşturulmadığı ve bu haliyle ilamların icra yolu ile ayrı bir takipte infazının
mümkün olmadığı anlaşılmaktadır. Şikayete konu takip dosyasında icra
emriyle: 5.571.000.000 TL alacağın 14.10.2004 tarihinden itibaren faiziyle tahsilinin talep edildiği görülmektedir.
* Gönderen: Av. Talih UYAR, e-uyar.com
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Bu durumda, Mahkemece, takip dayanağı ilamda tahsili istenen alacak
kalemi yönünde eda hükmünün bulunmadığı ilamlı icra takibine konu
idilemeyeceği, ancak önceki takip dosyasına sunularak o dosya üzerinde
takibe devam edilebileceği nazara alınarak, şikayetin kabulü ile takibin
iptaline karar verilmesi yerine, yazılı gerekçeyle şikayetin reddi yönünde
hüküm kurulması isabetsizdir.
Kaldı ki, ilamın eda hükmü içeren kısımları için dahi ayrı takip yapılması 6100 sayılı HMK’nun 24. maddesinde yer verilen tasarruf ilkeleri
(usul ekonomisi) gereği ilk takip üzerinden işlemlere devam olunabileceği
yönündeki Yargıtay uygulamasına da uygun değildir.
SONUÇ
Borçlunun temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının yukarıda
açıklanan nedenle İİK'nin 366 ve HMK’nun 371. maddesi gereğince BOZULMASINA, taraflarca HUMK'un 388/4. (HMK m297/ç) ve İİK'nin 366/3.
maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itiaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunabileceğine 8.9.2014 tarihinde oyirliğiyle karar verildi.

İLAMLI TAKİP
•
BİR İLAMA DAYANILARAK İKİ TAKİP YAPILMASI
•
AVUKATLIK ÜCRETİ
ÖZET: Kötüniyetli olmasa da yasadaki boşluktan yararlanarak bir ilamdaki haklar için ayrı ayrı
takip başlatılarak sebepsiz zenginleşmeye yol
açacak şekilde fazladan avukatlık ücreti talep
edilmesi hakkın kötüye kullanılmasıdır. İlam bir
bütün olup, bir ilama dayanılarak iki ayrı takip yapılması dürüstlük kuralına aykırıdır.
Y. 8. HD E 2014/5221 K 2015/5534 T. 9.3.2015
Borçlu vekili, müvekkili aleyhine ilama dayalı olarak başlatılan takibe
karşı İcra Mahkemesi’ne yaptığı başvurusunda; alacaklı vekili tarafından
aynı ilama dayanılarak lehe hükmedilen asıl alacak ve vekalet ücretinin
ayrı ayrı takiplere konu edildiğini, bunun hakkın kötüye kullanılması anlamına geldiğini ileri sürerek icra emrinin iptalini istemiştir.

Yargıtay Kararları

367

Mahkemece, aynı ilamda hüküm altına alınan alacak kalemleri için tek
ve aynı dosya ile ilamlı icra takibinde bulunulması zorunlu kılan türden
yasal düzenlemenin mevcut olmadığı, borçlunun yalnızca takip dosyalarının birleştirilmesini talep edebileecği gerekçesiyle şikayetin reddine karar
verilmiş, hüküm borçlu vekili tarafındam temyiz edilmiştir.
6100 sayılı HMK’nun Hükmün Kasyamı başlıklı 297. maddesinde;
hükmün sonuç kısmında yargılama giderleri konusunda, taleplerden her
biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların sıra numarası altında gösterilmesi gerektiği belirtilmiştir. Yargılama
Giderlerinin Kapsamı başlıklı 323. maddesinin (ğ) bendinde vekille takip
edilen davalarda vekalet ücretini yargılama giderleri içinde saymıştır. Yargılama Giderlerinden Sorumluluk başlıklı 326. maddesinin 1. fıkrasında
yargılama giderlerinin aleyhine hüküm verilen tarafdan alınmasına karar verileceği belirtilmiştir. Tüm bu düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde ilam taraflara yüklenen borçlar, tanınan haklar, yargılama giderleri
olmak üzere bir bütündür. Vekille temsil edilen davalarda hüküm altına
alınan avukatlık ücreti de yargılama giderleri kapsamındadır.
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Dürüst Davranma ve
Doğru Söyleme Yükümlülüğü başlıklı 29. maddesinde “Taraflar, dürüstlük
kuralına uygun davranmak zorundadırla. Taraflar, davanın dayanağı olan
vakıalara ilişkin açıkmaları gerçeğe uygun ir biçimde yapmakla yükümlüdürler.” Dürüstlük Kuralına Aykırılık Sebebiyle davanın uzamasına veya
gider yapılmasına sebebiyet vermiş olan taraf, davada lehine karar verilmiş
olsa bile, karar ve ilam harcı dışında kalan yargılama giderlerinin tamamı
veya bir kısmını ödemeye mahkum edilebilir.” denilmiştir.
4721sayılı TMK'nın Hukukun Uygulanması ve Kaynakları aşlıklı 1.
maddesinde “Kanun, sözüyle ve özüyle değindeği bütün konularda uygulanır. Kanunda uygulanabilir bir hüküm yoksa, hakim, örf ve adet hukukuna
göre, bu da yoksa kendisi kanun koyucu olsaydı nasıl bir kural koyacak
idiyse ona göre karar verir. Hakim, karar verirken bilimsel görüşlerden ve
yargı kararlarından yararlanır.” Dürüst Davranma Başlıklı 2. maddesinde
“Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük
kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını
hukuk düzeni korumaz.” Hakimin Takdir Yetkisi Başlıklı 4. maddesinde
‘Kanun’un takdir yetkisi tanıdığı veya durumun gereklerini ya da haklı sebepleri gözönünde tutmayı emrettiği konularda hakim, hukuka ve hakkaniyete göre karar verir.” Hukukun Uygulanması başlıklı 33. maddesinde
ise; “Hakim, Türk hukukunu resen uygular.” denilmiştir.
2709 sayılı 1982 Anayasası’nın Hak Arama Hürriyeti başlıklı 36. maddesinde “Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı
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mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.” denilmiştir.
818 sayılı 1982 Borçlar Kanunu’nun 61. maddesini sadeleştiren 6098
sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun Sebepsiz Zengileşmeden Doğan Borç İlişkileri başlıklı 77. maddesinde “Haklı bir sebep olmaksızın, bir başkasının mal varlığından veya emeğinden zenginleşen, bu zenginleşmeyi geri
vermekle yükümlüdür. Bu yükümlülük, özellikle zenginleşmenin gerçerli
olmayan veya gerçekleşmemiş ya da sona ermiş bir sebebe dayanması durumunda doğmuş olur”. denilmiştir.
Somut olayda, alacaklı vekili tarafından borçlu hakkında Alanya 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2005/1245 Esas ve 2013/77 Karar sayılı ilamına
dayanılarak asıl alacak ve işlemiş faiz açısından Alanya 3. İcra Müdürlüğü’nün 2013/3366 sayılı dosyası ile; vekalet ücreti ve yargılama gideri açısından Alanya 3. İcra Müdürlüğü’nün 2013/3362 sayılı dosyası ile iki ayrı
takip başlatıldığı ve her takip dosyasında takip vekalet ücreti talep edilmiş
olduğu görülmüştür.
Mahkemece, aynı ilamda hüküm altına alınan alacak kalemleri için tek
ve aynı dosya ile ilamlı icra takibinde bulunulmasını zorunlu kılan türden
yasal düzenlemenin mevcut olmadığı gerekçesine dayanılmıştır. Ancak,
yasalarda bir ilamla hüküm altına alınan haklarla ilgili olarak ayrı ayrı
takip yapılabileceğine ilişkin hiçbir düzenleme de mevccut değildir. Bu durumda TMK'nın 1, 2, 4 ve 33. maddelerinin, Anayasa’nın 36. maddesinin
Borçlar Kanunu’nun 61 ve Yeni Türk orçlar Kanunu’nun 77. maddesinin,
HMK’nun 29. maddesinin gözönüne alınarak uyuşmazlığın çözüme kavuşturulması gerekir.
Genel olarak icra hukukuna ilişkin itiraz ve şikayetlerde TMK'nın 2.
maddesinin uygulanma kabiliyeti yoktur. Ancak, yukarıda belirtilen diğer
yasa maddeleri gözönüne alındığında bu tip olaylarla sınırlı kalmak üzere
objektif iyi niyet kurallarının gözardı edilmemesi gerekir. Hakkın kötüye
kullanılmasını; hukuken var olan bir hakkın sınırlarını aşarak ya da o
hakkı gerekçe göstererek hukuka aykırı eylemler yapma durumu olarak
veya bir hakkın yasaların tanıdığı yetkilerin sınırları içinde olmakla birlikte, amacından saptırarak kullanılması olarak da açıklayabiliriz. Türk
Medeni Kanunu’nun 2. maddesine göre herkes, haklarını kullanırken ve
borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir
hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz. Yani bir hak
sahibi hakkını kullanırken ve borçlu borcunu öderken objektif iyi niyet
kurallarına uymak, hak kabihi başkasına zarar vermek amacını taşımasa
bile hareketi açıkça iyi niyet kurallarına aykırı ise ve başkasını zarara uğratıyorsa veya hak sahibine sağladığı yarar ile başkasına verdiği zarar arasın-
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daki aşırı dengesizlik varsa bu durumu hakkın kötüye kullanılması olarak
değerlendirebiliriz. Anayasa başta olmak üzere, Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu hak sahibinin hakkını kullanırken objektif iyi niyet kuralları içinde hareket etmesini emretmiş
aksi davranışın hukuk düzeni tarafından korunamayacağını belirtmiştir.
Kötü niyetli olmasa da alacaklı tarafından yasadaki boşluktan yararlanılarak bir ilamdaki haklar için ayrı ayrı takip başlatılarak sebepsiz zenginleşmeye neden olacak şekilde fazladan avukatlık ücreti talep edilmesi
hakkın kötüye kullanılmasıdır. Bu durum hukuk düzeni tarafından karunamaz. Hakim yukarıda belirtilen yasa maddeleri gereğince yasadaki
boşluğu objektif iyi niyet kuralları içinde doldurmak zorundadır. İlam bir
bütün olmasına rağmen yasal ve geçerli bir neden olmaksızın alacaklının
2 ayrı takip başlatmak suretiyle yasalarda belirtilen dürüstlük kuralına
uymadığı, borçlunun zarara uğramasına neden olduğu anlaşılmıştır. Yukarıda belirtilen yasal düzenlemeler karşısında, alacaklının bu davranışı
hukuk düzeni tarafından korunamayacağı için mahkeme tarafından borçlunun bu yöndeki şikayetinin kabulü yerine yazılı gerekçe ile reddi isabetli
olmamıştır.
SONUÇ
Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nin 366. ve 6100 sayılı HMK’nun Geçici 3.
maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK'un 428. maddeleri uyarınca
BOZULMASINA, taraflarca HUMK'un 388/4. (HMK m. 297/ç) ve İİK'nin
366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren
ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunabileceğine,
09.03.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

NAFAKAYA İLİŞKİN İLAMLAR • KESİNLEŞME
ÖZET: Nafakaya ilişkin ilamlar kesinleşmeden icraya verilebilir.*
Y. 8. HD E.2014/3017 K 2015/114 T. 12.1.2015
Borçlu verili, takip konusu nafakaya ilişkin ilamın kesinleşmeden icraya konulduğunu ve icra emriyle birlikte ilamın tebliğ edilmediğini belirterek icra emri tebligatının ve takibin iptalini istemiş, Mahkemece, ilamın
aile hukukuna ilişkin olduğu ve HMK’un 350/2 maddesi gereğince kesin* Gönderen: Av. Talih UYAR, e-uyar.com
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leşmeden takibe konulamayacağı gerekçesiyle şikayetin kabulü ile takibin
iptaline karar verilmiştir.
HMK’nun Geçici 3. maddesi gereğince uygulanması gereken (HUMK’un
445/4 HMK’nun 367/2.) maddesi gereğince, aile ve şahsın hukukuna ilişkin ilamlar kesinleşmeden takip konusu edilemez ise de nafakaya ilişkin
ilamların takibe konulabilmesi için kesinleşmeleri gerekmez. Ayrıca nafaka verilmesine ilişkin bir hükmün temyiz edilmesi ilamın icrasını durdurmayacağı gibi Yargıtay, (teminat karşılığında bile) nafaka ilamının icrasının durdurulmasına karar veremez (İİK m. 36, IV) (B. Kuru, İcra İEflas
Hukuku El Kitabı Ocak 2006, İstanbul, sh. 791) Aksi durumun kabulu
ise nafakanın nevi ve ihdas sebebi ile bağdaşmayacaktır.
Somut olayda borçlu aleyhine yardım nafakasına ilişkin ilam kesinleşmeden takibe başlandığı görülmektedir.
O halde Mahkemece, yukarıda açıklanan yasal düzenlemeler karşısında yardım nafakası ilamının kesinleşmeden takibe konulabileceği nazara
alınarak, diğer şikayet nedenlerinin incelenerek oluşacak sonuca göre bir
karar verilmesi yerine, yazılı gerekçeyle takibin iptaline karar verilmesi
isabetsizdir.
SONUÇ: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile Mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nin 366 ve 6100 sayılı HMK’nun
Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK'un 428. maddesi
uyarınca BOZULMASINA, taraflarca HUMK'un 388/4. (HMK m.297/ç) ve
İİK'nin 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunabileceğine, 12.01.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

MESKENİYET İDDİASI • YETKİLİ MAHKEME
ÖZET: Meskeniyet iddiasının takibin yapıldığı
yerdeki İcra Mahkemesinin incelemesi gerekir.
Y. 8. HD E 2014/4403 K 2015/6531 T. 20.3.2015
Borçlu vekili Sivrihisar İcra Hukuk Mahkemesi’ne yaptığı başvusunda;
müvekkili adına kayıtlı E., İli S... İlçesi Hamamkarahisar Köyiçi Mevkii
2106 parsel üzerine konulan haczin haline münasip meskeni olması nedeniyle kaldırılmasını talep etmiş, Mahkemece, işin esası incelenerek şikayetin kabulü ile haczin kaldırılmasına karar verilmiş, hüküm alacaklı
tarafından temyiz edilmiştir.
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İİK'nin 4. maddesi gereğince takip hangi icra dairesinde başlamış ise
bu takiple ilgili itiraz ve şikayetler de takibin yapıldığı yer İcra Müdürlüğü’nün bağlı bulunduğu İcra Mahkemesinde çözümlenir. Bu husus kamu
düzenine ilişkin kesin yetki niteliğindedir. Yasadaki koşulların oluşması
halinde İİK'nin 79 ve 360. maddeleri bu husustaki yetkiyle ilgili istisnalardır.
Somut olayda Sivrihisar İcda Dairesi’nce taşınmaz üzerine konulmuş
bir haciz bulunmayıp, Samsun 5. İcra Müdürlüğü’nce 2008/7158 Esas
Sayılı asıl takip dosyası üzerinden Sivrihisar Tapu Sicil Müdürlüğü’ne
doğrudan yazılan bila tarihli yazı ile şikayet konusu taşınmazın tapu kaydına haciz uygulanmıştır.
O halde anılan hacze karşı meskeniyet şikayetini incelemeye Samsun
İcra Mahkemesi yetkili olup, mahkemece yetkisizlik kararı verilmesi gerekirken, işin esasının incelenerek yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ
Alacaklı vekilinin temyiz itirazının kabulü ile Mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenle 6100 sayılı HMK’un Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK’un 428 ve İİK'nin 366. maddeleri uyarınca
BOZULMASINA, taraflarca HUMK'un 388/4. (HMK m. 297/ç) ve İİK'nin
366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren
ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunabileceğine,
20.03.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

MESKENİYET İDDİASI • İZLENECEK YOL
ÖZET: Borçlunun “haline münasip” evi haczedilemez. Satışın da bu ilke doğrultusunda yapılması
gerekir.
Y. 8. HD E 2014/18780 K 2015/9617 T. 29.4.2015
KARAR
Borçlu vekili İcra Mahkemesi’ne başvurusunda; müvekkil aleyhine yapılan takipte müekkilinin haline münasip evinin haczedildiğini ileri sürerek, haczin kaldırılmasını talep etmiş, mahkemece, haczedilmek şikayetinin reddine karar verilmiş, hükmün borçlu vekilince temyizi ve Dairemizce temyiz isteminin reddiyle hükmün onanması üzerine, karar düzeltme
isteminde bulunmuşturl.
İİK'nin 81/12. maddesi gereğince, borçlunun “haline münasip” evi hac-
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zedilemez. Bir meskenin borçlunun haline uygun olup olmadığı adı geçenin hacciz anındaki sosyal durumuna ve borçlu ile ailesinin ihtiyaçlarına
göre belirlenir. Buradaki “aile” terimi, borçlu ile birlikte aynı çatı altında
yaşayan, bakmakla yükümlü olduğu kişileri kapsar. İcra Mahkemesince,
borçlunun sözü edilenlerle birlikte yaşaması halinde bunların, yalnız yaşaması halinde ise kendisinin barınması için zorunlu olan haline münasip
meskenin temini için gerekli bedeli bilirkişilere tesbit ettirildikten sonra,
haczedilen yerin kıymetinin bundan fazla olması halinde, satılmasına ve
satış bedelinden yukarıda nitelikleri belirlenen mesken için gerekli olan
miktarın borçluya bırakılmasına, kalanın alacaklıya ödenmesine karar
verilir.
Somut olayda bilirkişi raporunda, meskeniyet iddiasına konu 3 oda 1
salon taşınmazın değerinin 120.000,00 TL olduğu, yalnız yaşayan borçlunun aynı semt ve daha mütevazi semtlerde haline münasip 2 oda 1 salon
meskeni ise, 100.000,00 TL’ye satın alabileceği tespit edilmiştir.
Bu durumda, Mahkemece, şikayetin reddine karar verilmesi yerinde
ise de borçlunun haline münasip ev alabileceği miktarın, mahcuzun değerinden az olduğu nazara alınarak, mahcuzun satılarak borçlunun haline münasip ev alması için gerekli bedelin kendisine artanın alacaklıya
ödenmesine, satışın borçlunun haline münasip ev alabileceği 100.000,00
TL’den az olmamak üzere yapılmasına karar verilmesi gerekirken, yazılı
şekilde şikayetin reddi ile yetinilmesi doğru değildir.
Açıklanan nedenlerle Dairemizce mahkeme kararının bozulması gerekirken onandığı anlaşılmakla, borçlu vekilin karar düzeltme isteminin
kabulu gerekmiştir.
SONUÇ
Borçlu vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin
01.l07.2014 tarih ve 2013/22047 esas 2014/14001 karar sayılı onama
kararının kaldırılmasına, mahkemece kararının yukarıda açıklanan nedenlerle İİK'nin 366 ve 6100 sayılı HMK’nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK'un 428. maddesi gereğince BOZULMASINA,
29.04.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
İŞE İADE DAVASI • FESHE BAĞLI İŞÇİLİK HAKLARI
ÖZET: Kesinleşen işe iade davası sonrasında
davacı işçi tekrar işe başlatılmak için başvuruda
bulunmamışsa, fesih geçerli hale geleceğinden,
feshe bağlı işçilik hakları olan “kıdem ve ihbar
tazminatı ve izin ücreti” alacakları istenebilecektir.
Ancak, davacı işçi tekrar işe başlamak için başvuruda bulunmuş ise işverence tekrar işe başlatılıp başlatılmadığının bilinmesi gerekir. İşçinin
tekrar işe başlatılması halinde feshe bağlı işçilik
hakları olan “kıdem ve ihbar tazminatı ve izin ücreti” alacakları istenemez;
Ancak, feshin gerçekleştiği tarihten sonra açılacak olan yeni bir dava ile feshe bağlı işçilik hakları olan “kıdem ve ihbar tazminatı ve izin ücreti”
alacaklarının talep edilebileceği kuşkusuzdur.
Y. 9. HD E 2013/10093 K.2014/2972 T. 4.2.2014
Davacı işçi, davalı bankara şube müdürü olarak çalıştığını, haksız olarak işten çıkarıldığını, haftalık 45 saatin üzerinde çalıştığını ve yıllık izinlerinin ödenmediğini beyanla davalarının kabulü ile fazla mesai ve yıllık
izin ücretinin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı işveren, şube müdürü olarak çalışan daveacının kendi mesai
saatlerini belirleme yetkisi olduğunu ve işten ayrıldığı tarihte yıllık izin
ücretinin kendisine ödendiğini ve taleplerinin zaman aşımına uğradığını
beyanla davanın rednini savunmuştur.
Mahkemece, davacının mesai saatleri kendi belirleme yetkisi olacak
kadar üst düzey bir çalışan olduğundan fazla mesai ücreti talep etmesinin
mümkün olmadığı gerekçesiyle fazla çalışma ücreti isteğinin reddine, yıllık izin ücreti talebinin kabulüne karar verilmiştir.
Kararı, yasal süresi içinde tarflar tmyiz etmiştir.
1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davacının tüm davalının aşağıdaki bentlerin kap-
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samı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Davacının yıllık izin ücreti bilirkişi tarafından 11.377,66 TL olarak
hesaplanmış, davacı vekili buna göre davasını ıslah etmiştir. Kısa kararda, 11.377,66 TL kabul edildiği halde gerekçeli kararda 11.877,66 TL
olarak alacağın kabulü kısa karar ile gerekçeli karar çelişkisi yarattığından hatalıdır.
3- Davacı işçi 03.05.2011 tarihinde açtığı bu davada yıllık izin ücreti isteğinde bulunmuştur. Davacının iş sözleşmesi 14.01.2011 tarihinde
feshedilmiş, yasal süresi içinde feshin geçersizliğinin tespiti ile işe iadesi yönünde dava açılmıştır. Mahkemece feshin geçersizliğinin tespiti ile
işe iadesine hükmedilmiştir. Davalının temyizi üzerine karar Yargıtay’ca
17.11.2011 tarihinde onanmıştır.
Davacı işçinin kesinleşen iş iade kararı sonrası işe başlamak için başvurup başvurmadığı dosya içeriğinden anlaşılamamaktadır. Davacının
yasal süresi içinde usulüne uygun başvurusu olmamışsa, 14.01.2011 tarihinde yapılan fesih İş Kanunu’nun 21/5. maddesine göre geçerli feshin
sonuçlarını doğuracağından 03.05.2011 tarihinde açılan bu dava ile yıllık
izin ücreti talep edilebilecektir.
Davacının yasal süresi içinde işe başlamak için başvurması halinde,
işverence işe başlatılıp başlatılmadığının belirlenmesi gerekir. İşçinin işe
başlatılması halinde feshe bağlı haklardan yıllık izin ücreti talep edilemez.
İşverence işe başlatılmaması halinde ise işe başlatmama anı fesih tarihi
olacağından, henüz feshin gerçekleşmediği bir aşamada açılan bu dava ile
yıllık izin ücreti talep edilemeyecektir.
Mahkemece açıklanan yönlerden gerekli araştırmaya gidilmeli ve sonucuna göre yıllık izin ücretinin bu dava itibarıyla talep edilip edilemeyeceği
belirlenmelidir.
SONUÇ
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerle BOZULMASINA,
peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 04.02.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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İŞE İADE • İSPAT KÜLFETİ • İSPAT YÖNTEMİ
ÖZET: Geçerli fesih nedeni olduğu iddia edilen
olaylar somut verilerle kanıtlanmadığından, feshin geçersiz olduğu sonucuna varılmalıdır. Zira
feshin geçerli olduğunu ispatlama yükümlülüğü
işverene aittir.
Fesih sonrasında yaşanan olaylara istinat edilerek feshin geçerli olduğu sonucuna varılamaz.
Y. 9 HD E.2014/16671 K 2014/33726 T. 12.11.2014
Geçerli fesih nedeni olarak ortaya konulan vakıaların somut verilerle
kanıtlanmadığı gibi işveren feshinin bu vakıalara dayalı olarak geçerli olduğu yönünde ilk derece mahkemesince herhangi bir saptama bulunmamaktadır.
Eldeki uyuzmazlık işverenin 29/08/2012 tarihinde gerçekleştirdiği feshin geçerli nedene dayanıp dayanmadığının belirlenmesinden ibaret olup
fesih sonrası gelişen olaylar ve yapılan şikayet ve açılan davaların eldeki
uyuşmazlığın niteliğinin değiştirilmesine etkisinden söz edilemez. İşveren
feshi öncesinde, işçiden kaynaklanan davranışların, iş ilişkisini ve iş barışını bozduğu ve işyerinde olumsuzluklara neden olduğu işverence kanıtlamadığından davanın kabulü yerine reddine karar verilmesi hatalıdır.
Belirtilen sebeplerle, 4857 sayılı Kanun’un 20. maddesinin 3. fıkrası
uyarınca, hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki
gibi karar verilmesi gerekmiştir.
SONUÇ
Yukarıda belirtilen sebeplerle;
1- Mahkemenin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
2- İşverence yapılan FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İADESİNE,
3- Davacının kanuni sürede işe başvurmasına rağmen, işverenin süresi
içinde işe başlatmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının
işçinin 4 aylık ücreti olarak belirlenmesine,
4- Davacının işe iade için işverene süresi içinde başvurması halinde
hak kazınılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar doğmuş bulunan
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en çok dört aylık ücret ve diğer haklarının davacıya ödenmesi gerektiğinin
belirlenmesine,
5- Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
6- Davacı vekille temsil edildiğinden, karar tarihinde yürürlükte olan
tarifeye göre 1.500.- TL vekalet ücretinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine
7- Davacı tarafından yapılan 209.60 TL yargılama giderinin davalıdan
alınıp davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde
bırakılmasına,
8. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine,
Kesin olarak 12/11/2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

GECE ÇALIŞMASI • FAZLA ÇALIŞMA
ÖZET: Gece vardiyasında 12 saat çalışan işçinin
1,5 saat dinlenme arası dışında 7,5 saati aşan her
çalışma süresi doğrudan doğruya fazla çalışma
sayılmalıdır.
Y. 9. HD E 2014/13126 K 2015/2016 T. 26.1.2015
A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle fazla mesai ücreti ile ulusal bayram ve genel tatil alacaklarının davalıdan tahsilini talep etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle davanın reddini talep etmiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davalı yasal süresi içerisinde temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan
temyiz itirazları yerinde değildir.
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2- Taraflar arasında davacı işçinin fazla mesai hesabı noktasında uyuşmazlık söz konusudur.
Somut olayda davacı taraf özetle; 12 saat çalışı 24 saat dinlendiğini,
fazla mesai yapmasına rağmen karşılığı olan ücretlerin ödenmediğini iddia
etmiş davalı taraf ise davacının fazla mesai yapmadığını savunmuştur. Taraflar araında davacının 12 saat çalışı0 24 saat dinlendiği uyuşmazlık dışıdır. Dinlenen her iki taraf tanık beyanlarından davacı işçinin 12 saat çalışıp
24 saat dinlendikten sonra takip eden vardiyaya göre ya gündüz vardiyasında yada geçe vardiyasında çalışmasına devam ettiği sabittir. Fakat fazla
mesainin hesaplanabilmesi için davacı işçinin hangi vardiya düzenine göre
çalıştığı yazılı olarak da belli olmadığından günlük ve haftalık çalışma düzeninin ortaya konulması gerekmektedir. Her iki tarafın eyanları ve dinlenen
tanık beyanlarına göre; davacı işçinin ayın ilk haftasında 5 gün çalışmasına göre, 12 saatlik çalışmada 1,5 saatlik ara dinlenme düşüldükten sonra
gece çalışmasında 7,5 saati aşan 3 saatinin doğrudan fazla mesai olarak
sayılması gerekecceği, buna göre davacının 1. hafta çalışmasında iki defa
3 saatlik gece çalışmasından kaynaklanan 6 saatlik fazla mesaisi olduğu,
bunun yanı sıra haftalık çalışmada 45 saati aşan 1,5 saatlik fazla mesaisi
olduğu, toplam 7,5 saat fazla mesaisi olduğu, 2. haftada ise yine haftada 5
gün çalışmasına göre, 3 defa 3 saatlik gece çalışmasından kaynaklanan 9
saatlik fazla mesaisi olduğu, bunun dışında haftalık 45 saati aşan çalışması
bulunmadığı, 3. haftada ise 4 gün çalışmasına göre, 2 defa 3 saatlik gece
çalışmasına göre 6 saatlik fazla mesaisi olduğu, bunun dışında haftalık 45
saati aşan çalışmasının bulunmadığı anlaşılmakla davacının fazla mesai
alacağının bu şekilde hesaplanması gerekirken aylık hesap yapan bilirkişi
raporuna itibarla hüküm kurulması hatalıdır.
3- Hükmedilen alacakların net mi, yoksa brüt mü olduklarının hüküm
fıkrasında gösterilmemesinin infazda tereddüre yol açacağının düşünülmemesi de hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 26.01.2015
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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AYNI EYLEME İKİ CEZA VERİLMESİ
•
TEKNİK EĞİTİM ŞARTI
ÖZET: İşçinih ihtar verilen eylemini tekarlamamasına rağmen o eyleme dayanılarak iş akdinin feshedilmesi bir eyleme iki ceza verilmesi anlamına
gelir ki, bu doğru değildir.
Teknik bir eğitimden geçirilmemiş olan işçinin o
konuda yetersizliğinden söz edilemez.*
Y. 9. HD E 2013/7702 K 2015/4632 T. 9.2.2015
Davacı, iş akdinin işveren tarafından haksız olarak feshedildiğini ileri
sürerek kıdem ve ihbar tazminatları ile fazla mesai, ücret ve asgari geçim
indirimi alacaklarının davalıdan tahsilini talep etmiştir.
Davalı Cevabının Özeti:
Davalı, davacının iş akdinin bomba denemelerinde başarısız olması
ve görev başında uyuduğunun tespit edilmesi nedenleri ile haklı olarak
feshedildiğini savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davalının iş akdini feshinin haklı olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Temyiz:
Kararı taraflar temyiz etmiştir.
Gerekçe:
1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, tarafların aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında
kalan diğer temyiz itirazlarının derdine
2- Yerel mahkemece davalının iş akdini feshinin haklı olduğu gerekçesiyle davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddine karar verilmiş ise de, kabul dosya içeriğine uygun düşmemektedir. Davalı tarafça
fesih nedeni olarak davacının işyerinde iki kez uyuması ve bomba eğitiminde araç içerisindeki bombayı bulamaması gösterilmiştir. Davacının
* Gönderen: Av. Şevket Güney BİGAT
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işyerinde uyuması nedeni ile işverence iki kez ikaz cezası verilmiştir. Aynı
davranışa ihtar cezası verildikten sonra tekrarlanmaması halinde, feshe
konu edilmesi bir eyleme iki ceza verilmesi anlamına gelir ki, bu doğru
değildir. Bomba eğitimi ise teknik bir eğitim olup araç içinde bomba bulamaması nedeni ile iş akdinin feshinin haklı olarak kabulü ağır bir sonuçtur. Davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulü gerekirken
reddi hatalıdır.
3- Bilirkişi raporundan sonra davalı tarafça ibraz edilen 2008/3, 4,
2008/9, 10, 2009/1. aylarına ait imzalı bordrolarda fazla mesai ve asgari
geçim indirimi tahakkuklarının bulunduğu anlaşılmış olup, imzalı bordroların değerlendirilmesi gerektiğinin gözetilmemesi hatalı olup bozmayı
gerektirmiştir.
SONUÇ
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine
09.02.2015 gününde oybirliğiyle karar verilmiştir.

FAZLA ÇALIŞMALAR • HAKKANİYET İNDİRİMİ
ÖZET: Fazla çalışmaların ve genel tatil çalışmalarının tanıkla ispatlanması halinde hesaplanan
alacaklardan takdiri bir hakkaniyet indirimi yapılmalıdır.
Bu indirim hakkın özünü etkileyecek şekilde %50
oranında olmamalıdır.
Yazılı belgelere ve işyeri belgelerine dayanan hesaplamalarda takdiri indirimden söz edilemez.*
Y. 9. HD E 2013/14025 K 2015/8682 T. 2.3.2015
Gerekçe,
1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni
gerektirici sebeplere göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında
kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Fazla çalışmaların ve bayram genel tatil ücret alacaklarının uzun bir
süre için hesaplanması ve miktarın yüksek çıkması halinde Yargıtay’ca
son yıllarda taktiri indirim yapılması gerektiği istikrarlı uygulama halini
* Gönderen: Av. Şevket Güney BİGAT
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almıştır. (Yargıtay 9.HD. 11.2.2010 gün 2008/17772 E, 2010/31982 K:
Yargıtay, 9 HD. 18.7.2008 gün ve 2007/25857 E, 2008/20636 K.) Ancak
fazla çalışmanın tanık anlatımları yerine yazılı belgelere ve işveren kayıtlarına dayanması durumunda böyle bir indirime gedilmemektedir.
Somut olayda, davacı fazla çalışma ve bayram genel tatil ücret alacaklarını tanık deliline dayanarak ispatlamış ve mahkemece kabul edilen bu
alacağa %50 oranında takdiri indirim uygulanarak hüküm altına alınmış
ise de; uygulanan bu indirim oranı Dairemizin istikrar kazanmış uygulamasına göre yerinde değildir. Mahkemece, makul oranda bir indirim
yerine hakkın özünü ortadan kaldıracak şekilde indirim yapılması isabetsizdir.
SONUÇ
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine
02.03.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SEFER BAŞINA PİRİM ALAN ŞOFÖR
•
FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ
ÖZET: Sefer başına prim alarak çalışan şoförün
fazla çalışma ücreti sadece %50 zamlı kısım esas
alınarak hesaplanmalıdır.*
Y. 9 HD E 2014/1379 K 2015/12440 T. 30.3.2015
Davacı - karşı davalı işçi vekili; davacının davalı iş yerinde 25/05/2008
tarihinden 16/10/2010 tarihine kadar mikser şoförü olarak çalıştığını, iş
akdinin haksız feshedildiğini, alacaklarının ödenmediğini iddia ederek,
kıdem ve ihbar tazminatları ile yıllık izin ücreti, genel tatil, hafta tatili,
fazla mesai ve ücret alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini
talep etmiş, karşı davanın reddini istemiştir.
Davalı Cevabının ve İsteminin Özeti:
Davalı vekili; davacının davalı işyerinde 20.06/2008-25/10/2010 tarihleri arasında çalıştığını, davacının 18-19-20/2010 tarihlerindeki işe
devamsızlığı ile ilgili mazeretini sunmasının istendiğini, bunun üzerine
davacının gelerek 25/10/2010 tarihinde istifa dilekçesini ibraz ettiğini savunarak, davanın reddini talep etmiş, karşı davasında ise işverenden ha* Gönderen: Av. Şevket Güney Bigat
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bersiz ücüncü şahsın evine dökülen beton bedeli ile ihbar tazminatının
davalı işçiden tahsilini istemiştir.
Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece asıl davanın kısmen kabulü ile ücret, fazkla mesai ve genel tatil alacaklarının tahsiline, diğer taleplerin ve karşı davanın reddine
hükmedilmiştir.
Temyiz:
Kararı taraflar temyiz etmiştir.
Gerekçe:
1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacı-karşı davalı işçinin tüm, davalı-karşı davacı işverenin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları
yerinde değildir.
2- Davacının işe giriş tarihi 26/06/2008 olup, dosyadaki bilgi ve belgelerden ve taraf tanık beyanlarından davacının sefer başına pirim aldığı
yine davacı tanıklarının davacının ayda 3 gün izin yaptığını açıklamaları
karşısında ayda 1 pazar çalıştığı anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca davacının 26/06/2008 tarihinde işe girdiği, ayda 1 pazar çalıştığı ve fazla
çalışma ücretinin zamsız tutarının ücretin içinde ödendiği kabul edilerek
fazla çalışma ücretinin sadece zamlı kısmı hesaplanıp, hafta tatili alacağı
da ayda 1 gün üzerinden belirlenmelidir.
Yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır.
SONUÇ
Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerden BOZULMASINA,
peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgilisine iadesine, 30/03/2015
gününde oybirliğiyle karar verildi.
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YETKİ TESPİTİ • İŞKOLU ARAŞTIRMASI
ÖZET: Yetki tespiti uyuşmazlıklarında uyuşmazlık
konusu işyerlerinin hangi işkolunda kayıtlı oldukları tespit edildikten sonra hüküm kurulmalıdır.
Y 9. HD E 2015/11256 K 2015/15216 T. 28.4.2015
YARGITAY KARARI
Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davacı şirket tarafından tebüllüğ edilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 30.01.2014 tarihli
yazısında Birleşik Metal Sendikası’nın Adana ve Bolu adreslerinde kurulu
işyerinde çoğunluğun sağlandığına dair olumlu yetki tespit yazısı verildiği
ve bu işyerinde davalı sendikanın işletme toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili olduğunun belirtildiği, ancak olumlu tezpit yazısı, davalı bakanlıkça
hukuka aykırı olarak tanzim edildiği, davalı sendikanın şirket işyerinde
işletme toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili olmadığı, kurulu işyerlerinde
çalışan sayısının 135 olduğu, davalı Sendika’nın yetkisinin iptal edilmesine ve davanın kabulüne karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı Cevabının Özeti:
Davalı Sentika vekili cevap dilekçesinde özetle; davacı işyerinin Adana
ve Bolu işyerinde çalışan 96 işçinin 45’inin üyeliği ile çoğunluğun sağlandığının, bu nedenle davanın reddini savunmuştur.
Davalı Bakanlık vekili cevap dilekçesinde özetle; davalı Bakanlığın
olumlu yetki tespiti yazısının usul ve yasaya uygun olduğu bu nedenle
davanın rednini savunmuştur.
Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacı işyerinin, İstanbul, Ankara, Bolu ve Adana’da bulunan işyerlerinde toplam çalışan sayısının 131 olduğu, davalı sendikaya üye sayısının 45 kişi
olduğu, davacı işyerinin bulunduğu Adana ve Bolu işyerleri ile İstanbul
adresinde bulunan merkez işyerinin ve Ankara adresinde kurulu işyerlerinin bütünlük arz etmeleri sebebiyle işlektme niteliği taşıdıkları, sendikal çoğumluk sayısının 52 olması gerekirken sendikalı çalışan sayısının
45 işçi olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.
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Temyiz:
Kararı davalılardan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temyiz etmiştir.
Gerekçe:
6356 sayılı yasanın 5 Maddesi uyarınca “-(1) Bir işyerinin girdiği işkolunun tespiti Bakanlıkça yapılır. Bakanlık, tespit ile ilgili kararını Resmi
Gazete’de yayımlar. Bu tespitle karşı ilgililer, kararın yayımından itibaren
on beş gün içinde dava açabilir. Mahkeme iki ay içinde kararını verir.
Kararın temyiz edilmesi halinde Yargıtay uyuşmazlığı iki ay içinde kesin
olarak karara bağlar.
(2) Yeni bir toplu iş sözleşmesi için yetki süreci başlamış ise işkolu değişikliği tespiti bir sonraki dönem için geçerli olur. İşkolu tespit talebi ve
buna ilişkin açılan davalar, yetki işlemlerinde ve yetki tespit davalarında
bekletici neden sayılmaz.
(3) İşkolu değişikliği yürürlükteki toplu iş sözleşmesini etkilemez.”
Öncelikle belirtmek gerekir ki, 6356 sayılı Kanun’un 5. maddesinin
2. fıkrasında yer alan düzenlemenin yetki süreci devam ederken ortaya
çıkan ve çözümü aynı maddenin 1. fıkrasında özel olarak düzenlenen işkolu tespit prosedürü ile mümkün olan işkolu uyuşmazlıklarıyla sınırlı
olarak değerlendirilmesi gereklidir.
Davacı işverenin İstanbul ve Ankara’da bulunan işyerlerinin yetki tespit tarihinde hangi işkolunda kayıtlı olduklarının tespiti gerekmektedir.
Mahkemece davacının İstanbul/Beşiktaş’da faaliyet gösteren .............. - 13
sicil numaralı işyeri ile Ankara’da ............ -28 numaralı işyerlerine ait tescil bilgilerini içerir kayıtlar getirtilerek davacı şirketin işletme kapsamına
dahil olduğunu ileri sürdüğü bu işyerlerinin yetki tespit tarihinde Sosyal
Güvenlik Kurumu ve Bakanlık kayıtlarında hangi işkolunda kayıtlı oldurları tespit edilmelidir. İstanbul ve Ankara üyelerinin işletme sayıları Adana ve Balı işyerleri ile aynı iş kolunda olup olmadıkları belirlenmeden, bu
işyerlerindeki üyelerin yetki tespitinde sayıya dahil edilmeleri hatalıdır.
SONUÇ
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, 28/04/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
HİZMET TESPİTİ DAVALARINDA SGK’YA ÖNCEDEN
BAŞVURU ZORUNLULUĞU
•
FERİ MÜDAHİL (SGK)
ÖZET: 6552 Sayılı Kanun'un 11.09.2014 günü yürürlüğe giren 64. maddesiyle 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanun'un 7. maddesine eklenen 4. fıkrada, hizmet akdine tabi çalışmaları nedeniyle
zorunlu sigortalılık sürelerinin tespiti talebi ile
işveren aleyhine açılan davalarda, davanın Kuruma resen ihbar edileceği, ihbar üzerine davaya
davalı yanında feri müdahil olarak katılan Kurumun, yanında katıldığı taraf başvurmasa dahi kanun yoluna başvurulabileceği belirtilmiştir.
Y. 10. HD F 2015/2513, K 2015/1996, T. 12.02.2015
Dava, 506 Sayılı Kanun'un 79/10. maddesine dayalı hizmet tespiti istemine ilişkindir.
Mahkemece, uyulan bozma ilamı sonrasında davanın kabulüne karar
verilmiştir.
Hükmün,davalı taraflar avukatlarınca temyiz edilmesi üzerine, temyiz
isteklerinni süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tekkik Hakimi tarafından
düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
6552 Sayılı Kanun'un 11.09.2014 günü yürürlüğe giren 64. maddesiyle
5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunun 7. maddesine eklenen 4. fıkrada,
hizmet akdine tabi çalışmaları nedeniyle zorunlu sigortalılık sürelerinin
tespiti talebi ile işveren aleyhine açılan davalarda, davanın Kuruma resen
ihar edileeği, ihbar üzerine davaya davalı yanında feri müdahil olarak katılan Kurumun, yanında katıldığı taraf başvurmasa dahi kanun yoluna
başvurulabileceği belirtilmiştir.
6552 Sayılı Kanun ile ilgili olarak öncesinde Türkiye Büyük Millet
Meclisine sunulan hükümet teklifinde, söz konusu düzenleme 54. mad-
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de olarak yer almış, izleyen 55. maddede “5521 sayılı Kanuna aşağıdaki
geçici madde eklenmiştir.” denildikten sonra “7 nci maddeye bu Kanunla
eklenen dördüncü fıkra hükmü, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihden
önce açılmış olan davalarda da uygulanır.” hükmü Geçici 3. madde olarak
öngörülmüş, ancak yasalaşma aşamasında anılan Geçici madde çıkarılıp
6552 sayılı Kanunda bu türden düzenlemeye yer verilmemiştir.
Diğer taraftan, 5521 sayılı Kanunun 15. maddesinde, bu Kanunda
açıklık bulunmayan durumlarda Hukuk Muhakemeleri Usül Kanunu hükümlerinin uygulanacağı, 01.10.2011 günü yürürlüğe giren 6100 sayılı
Hukuk Muhakemeleri Kanununun 66. maddesinde, üçüncü kişinin, davayı kazanmasında hukuki yararı bulunan taraf yanında ve ona yardımcı
olmak maddesinde, mevzuatta, yürürlükten kaldırılan 1086 sayılı Hukuk
Usulü Muhakemeleri Kanuna yapılan yollamaların, Hukuk Muhakemeleri
Kanunun bu hükümlerin karşılığı oluşturan maddelerine yapılmış sayılacağı, 448. maddesinde, bu Kanun hükümlerinni, tamamlanmış işlemleri
etkilememek kaydıyla derhal uygulanacağı açıklanmıştır.
Şu durumda, hizmet tespiti davalarında Kurumun feri müdahilliğine
ilişkin hükmün geçmişe yürütüleceği yönündeki düzenlemenin kanun
koyucu tarafından benimsenmemiş olması, ayrıca ve özellikle yukarıda
değinilen 448. madde kapsamında, Kurum bakımından taraf oluşumu
gerçekleştiğinden tamamlanmamış işlemden söz edilemeyeceğinin de belirgin bulunması karşısında 5521 sayılı Kanunun 7. maddesine eklenen
4. fıkranın 11.09.2014 tarihinden önce açılan davalarda uygulamayacağı
açıktır.
Dosyadaki yazılara, hükmün uyulan bozma ilamına uygun içimde verilmiş olmasına, bozma ile kesinleşen ve karşı taraf yararına kazanılmış
hak durumunu oluşturan yönlerin yeniden incelenmesine hukukca ve yasaca cevap bulunmamasına ve özellikle, 11.09.2014 gününden önce açılan davada davalı Kurumun feri müdahil olarak benimsenmesi olanağının
olmamasına göre yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle usul ve
kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz harcının davalılardan A., M., A.Ş.’den alınmasına, 12.02.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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YURT DIŞI ÇALIŞMASI (ALMANYA)
•
SİGORTALILIK BAŞLANGICI
•
SGK’YA BAŞVURU ZORUNLULUĞU
ÖZET: Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal
Cumhuriyeti arasındaki Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin, konuya ilişkin 29’uncu maddesinin
4’üncü bent hükmü bir kimsenin Türk sigortasına
girmeden önce, Alman Rant Sigortasına girmiş
bulunması halinde, Rant Sigortasına giriş tarihinin, Türk sigortasına giriş tarihi olarak kaul edileceğini elirtmekle birlikte, anılan hükmün uygulanabilirliği, her iki ülke mevzuatına göre dikkate
alınabilecek bir sigortalılık süresinin bulunması
halinde mümkündür.
Y. 10. HD E 2014/2663, K. 2015/2520, T. 19.02.2015
Dava, Alman Rant Sigortasına giriş tarihinin Türkiye’de sigorta başlangıç tarihi olduğunun ve yaşlılık aylığına hak kazandığının tespiti istemlerine ilişkintir.
Mahkemece, ilamında belirtildiği şekilde davanın kabulüne karar verilmiştir.
Hükmün, davalı Kurum vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi tarafından
düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
Alman Rant Sigortasına giriş tarihinin Türkiye’de sigorta aşlangıç tarihi oludğunun ve bağlı olarak yaşlılık aylığına hak kazandığının tespiti
istemli davada; dava dosyası içerisinde tercümesi de bulunan Alman Mercii yazısı ve ekindeki belgede; davacının, Almanya primlerini iade alarak,
yurt dışı çalışmalarını taspiye ettiği belirtilmektedir. Prim iadesi suretiyle
tasfiye edilen yurt dışı hizmetlerindeki anılan tasfiye edilme hali, söz konusu yurt dışı sürelerinin, 3201 sayılı Kanun uyarınca borçlandırılarak,
sigortalının sosyal güvenliği bakımından değerlendirilmesinde, aksine bir
düzenleme bulunmadığından engel değildir. Ancak tasfiye edilen yurt dışı
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hitmetlerin, sigortalılık başlangıcında esas alınabilmesi mümkün de bulunmamaktadır. Zira, Türkiye Cunhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti arasındaki Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin, konuya ilişkin 29’uncu
maddesinin 4’üncü bent hükmü bir kimsenin Türk sigortasına girmeden
önce, Alman Rant Sigortasına girmiş bulunması halinde, Rant Sigortasına giriş tarihinin, Türk sigortasına giriş tarihi olarak kaul edileceğini
elirtmekle birlikte, anılan hükmün uygulanabilirliği, her iki ülke mevzuatına göre dikkate alınabilecek bir sigortalılık süresinin bulunması halinde
mümkündür.
Sigortalı hizmetlerin tasfiye edilmesi halinde, tasfiyeye uğramış hizmetlerin sosyal sigorta hukuku açısından geçerliliğini yitirmiş sayılması
ve artık her iki ülke mevzuatına göre nazara alınabilecek bir sigortalılık
süresi kalmayacağından, Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti arasında aktedilen Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin, konuya ilişkin 29’uncu maddesinin 4’üncü bent hükmü uyarınca, rant sigortasına
giriş tarihinin, Türkiye’de sigorta başlangıçcı olarak sayılması mümkün
olmayacaktır. (Hukuk Genel Kurulu’nun 13.02.2002 gün, 2002/10-21-70
sayılı kararı)
Kuşkusuz bu halde sigorta başlangıcı, 3201 sayılı Kanunun 5’inci madde hükmü çerçevesinde belirlenmesi gerekecektir. Ancak 11.09.2014 tarihli Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6552 sayılı
Kanunun ile 3201 sayılı Kanunda yapılan değişikliklerin ardından davalı
Kurum tarafından çıkarılan 29.09.2014 tarih 2014/27 sayılı Genelge yayınlanmış olup; davacıya anılan Genelge kapsamında Kuruma başvurması için süre verilerek, uyuşmazlığın devam edip etmediği belirlenip sonucuna göre sigorta başlangıç tarihi ve bağlı olarak tahsis koşulları hakkına
bir karar verilmelidir.
Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular gözönünde tutulmaksızın,
eksik incele ve araştırmayla yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma gerekir. O halde, davalı Kurum verilinin bu yönleri
amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ
Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 19.02.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
UÇAKTA BAĞAJA VERİLEN BAVULUN İNİŞTE
BULUNAMAMASI NEDENİYLE UĞRANILAN MADDİ VE
MANEVİ ZARAR
ÖZET: Davacının valizinin kaybı suretiyle oluşan
zarar, hava yolu taşımasında gerçekleştiğinden
tazminat miktarının tayini yönünden Varşova
Konvansiyonu hükümlerinin uygulanılması gereklidir. Varşova Konvansiyonu hükümleri uyarınca taşıyıcıyı sorumlu kılan haller bakımından
üst tavan belirlenmiş, sınırlı sorumluluk ilke olarak kabul edilmiştir. *
Y. 11. HD E 2014/14729, K. 2015/720, T. 21.01.2015
Davacı, Donetsk İstanbul seferini yapan davalıya ait uçak ile yaptığı
seyahat sırasında hastalanarak komaya girdiğini, İstanbul Sabiha Gökçeh Hava limanına varıldığında ambulans ile hastaneye sevki nedeni ile
valizini iade yerinden alamadığını, aynı gün öğleden sonra hastane çıkışı
davalıdan valizinin akibetini sorduğunda valizinin kaybolduğunu bulunamadığının bildirildiğini ileri sürerek, kaybolan valizinde bulunan eşyaların değerinden oluşan 3.875.00 TL maddi, olay nedeni ile çektiği azap,
ızdırap ve üzündü dolayısıyla 5.000,00 TL manevi tazminatın tazminini
talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, 2920 sayılı kanundakonuya ilişkin hüküm bulunmaması
sebebiyle Havayoluyla Uluslararası Taşımacılığa İlişkin Belirli Kuralların
Birleştirilmesine Dair Sözleşme-Montreal Konvansiyonu hükümlerinin
uygulanmasının gerektiğini Konvansiyonun 22.2 maddesine göre, bağaj
taşımacılığında, kontrol edilmiş bagajın taşıyıcının sorumluluğuna verildiği anda, yolcu bagajın ulaşacağı yerde teslimi ile ilgili özel bir fayda beyanında bulunmadığı ve durumun gerektirmesi halinde, ilave bir ödeme
yapmadığı müddetçe, taşıyıcının sorumluluğunun her bir yolcu için 1000
özel çekme hakkı (SDR) ile sınırlandırıldığını, davacının bu sınır dahilinde sadece değerini ispat ettiği ölçüde tazminata hak kazanacağını savunarak, davanın reddini istemiştir.
* (Not: Bu sayıdaki Y. 13. H.D.’nin 2014/2737-18863 sayılı kararına bakınız.)
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Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve dosya kapsamına
göre; davalı taşıyıcının davacıya ait ve teslimi gerçekleşmeyen bagajdan
dolayı sorumluluğunun Varşova Konvansiyonu ve bazı maddeleri tadil
eden 4 no’lu Montreal Protokolü gereği üst tutarı oranıda sınırlandırılması gerektiği, davacının kaybolan eşyaların manevi değeri konusunda herhangi bir delil sunmadığı, davalı şirketin zarar verme kastının bulunmadığı, kasıt ve ihmal içeren bir davranışın olmadığı gerekçesiyle; davanın
kısmen kabulüne, davalının sınırlı sorumlu olması nedeni ile 566,81 TL
maddi tazminatın davalıdan tahsiline, koşulları oluşmadığından manevi
tazminat talebinin reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacı temyiz etmiştir.
1- Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre davacının aşağıdaki bent dışında
kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2- Dava, hava taşıma sözleşmesinden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat istemine ilişkin olup mahkemece yazılı gerekçe ile davanın
kısmen kabulüne karar verilmiştir. (Davacının valizinin kaybı suretiyle
oluşan zarar, hava yolu taşımasında gerçekleştiğinden tazminat miktarının tayini yönünden Varşova Konvansiyonu hükümlerinin uygulanılması
gereklidir. Varşova Konvansiyonu hükümleri uyarınca taşıyıcıyı sorumlu
kılan haller bakımından üst tavan belirlenmiş, sınırlı sorumluluk ilke olarak kabul edilmiştir.
Ancak somut olayda, davalının sınırlı sorumluluğu tespit edilirken
dosyada bulunan bagaj fişinde/valiz takip fişinde yazılı bulunan 17,030 kg
yerine 16 kg üzerinden hesaplama yapılması doğru olmadığı gibi Varşova
Konvansiyonunun 4 nolu Montreal ek protokülüyle değişikliğe uğrayan
24/2 maddesine göre, SDR’nin TL para birimine dünüşümü konusunda
karar tarihine en yakın kurdan hesap yapılması gerekirken, dava tarihindeki kur gözetilerek hesap yapılması doğru olmamış, kararın temyiz eden
davacı yararına bozulması gerekmiştir.
SONUÇ
Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nerdenlerle davacının sair temyiz
itirazlarının reddine, /2) nolu bentte yazılı nedenlerle davacının temyiz
itirazlarının kabulüyle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, ödediği
temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 21/01/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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İMAR BANKASINDAKİ MEVDUAT ALACAKLARININ TAHSİLİ
ÖZET: İdari nitelik taşıyan işlemler nedeniyle
uğranıldığı ileri sürülen zararların giderilmesi
amacıyla FON aleyhine açılan davada, kamu hizmetinin yöntemine ve hukuka uygun yürütülüp
yürütülmediğinin zararın doğumunda hizmet kusuru veya başka nedenle idarenin sorumluluğu
bulunup bulunmadığının idare hukuku ilkelerine
göre, idari yargı yerinde saptanması gerekmektedir.
Y. 11. HD. E. 2015/694, K. 2015/1399, T. 06.02.2015
Davacılar vekili, müvekkillerinin birikimlerini İmar Bankası’nda değerlendirmek istediklerini, daha sonra müvekkillerinin banka yöneticilerinin yönlendirmeleri ve off-shore hesabındaki paraya devlet güvencesi
verilmediği hususunda uyarılmamaları nedeniyle paralarını off-shore hesabına yatırdıklarını, TMSF tarafından söz konusu bankaya el konuludğunu, yatırılan paranın off-shore sanmasına gönderilmeyip davalı banka
hesabında tutultuğunu, yatırılan paranın da müvekkillerine iade edilmediğini, dava dışı banka özen ve sadakat borcunu ihlal ederek müvekkillerini zarara uğratırken devletin de gereken denetimi yerinde ve süresinde
yapmadığı için işu davanın TMSF’ye açılmasının gerektiğini ileri sürerek
60.000 TL’nin faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep
ve dava etmiştir.
Mahkemece tüm dosya kapsamına göre; davacının tüketici olduğu ve
uyuşmazlığın da bankacılık işleminden kaynakladığı, bu durumda 6502
sayılı Kanun’un 3/L ve 83. maddeleri gereğince davaya bakma görevinin
tüketici mahkemesine ait bulunduğu gerekçesiyle davanın görev yönünden reddine karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
Dava, davacıların İmar Bankası’ndaki mevduat alacaklarının tahsili istemine ilişkin olup yukarıda yapılan özetten de anlaşılacağı üzere davacı
taraf, devletin gerekli denetimi yerinde ve süresinde yapmadığı için işbu
davanın TMSF’ye karşı açıldığını ileri sürmüştür. Uyuşmazlık Mahkemesi’nin 27.05.2002 gün 2002/21-22-E-K. sayılı kararında açıklandığı üzere,
kamu tüzel kişiliğini haiz Fon tarafından, kendisine devredilen bankaların mudileri hakkında kamu gücüne dayalı re’sen ve tek yanlı olarak tesis
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edilen ve idari nitelik taşıyan işlemler nedeniyle uğranıldığı ileri sürülen
zararların giderilmesi amacıyla FON aleyhine açılan davada, kamu hizmetinin yöntemine ve hukuka uygun yürütülüp yürütülmediğinin zararın
doğumunda hizmet kusuru veya başka nedenle idarenin sorumluluğu bulunup bulunmadığının idare hukuku ilkelerine göre, idari yargı yerinde
saptanması gerekmektedir. (Dairemizin 04.07.2005 gün 2005/7147 K
sayılı ve 04.12.2006 gün 2006/12680 K sayılı kararları) Yargı yolunun,
dava şartı olması nedeniyle mahkemece re’sen gözetilmesi zorunludur.
Bu nedenlerle, davanın yargı yolu bakımından reddi gerekirken yazılı şekilde davaya bakma görevinin adli yargı içerisinde yer alan tüketici mahkemesine ait bulunduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmesi doğru
görülmemiş, hükmün bozulması gerekmiştir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı TMSF vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün davalı TMSF yararına BOZULMASINA,
06/02/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

TAŞITTA SATIM BEDELİ OLARAK
VERİLEN SENETTE ZAMAN AŞIMII
ÖZET: 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 133/2 maddesinde icra takibi yapılması zamanaşımını kesen
sebepler arasında sayılmış, aynı Kanun’un 135/1
maddesinde zamanaşımının kesilmesinden itibaren yeni bir sürenin başlayacağı belirtilmiştir.
İcra Hukuk Mahkemesince takip dosyasındaki
son işlem tarihi olarak kabul edilen tarih ile dava
tarihi nazara alındığında 10 yıllık zamanaşımı süresinin dolmadığı gözetilerek işin esasına girilip
sonucuna göre bir hüküm tesisi gerekirken yazılı
şekilde davanın zamanaşımından reddine karar
verilmesi doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.
Y. 11. H.D. E. 2014/16601, K. 2015/1575, T. 09.02.2015
Davacı vekili, müvekkilinin alacaklı olduğu bonoya dayalı olarak davalı aleyhine icra takibi başladdığını, davalının başvurusu ile İcra Hukuk
Mahkemesince 3 yıllık süre boyunca işlem yapılmadığı gerekçesiyle icrarın geri bırakılmasına karar verildiğini, icra dosyasındaki en son işlemin
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22.10.2004 tarihinde yapıldığını, müvekkilinin bu tarihten itibaren 10
yıllık süre zarfında genel mahkemelerde davac açılabileceğini, davalının
arkadaşı olan C. ile müvekkilinin özel halk otobüsünün satışı için anlaştığını, satış bedelinin bir kısmı olan 18.500 TL’nin C.'ye iletilmek üzere
davalıya nakit olarak verildiğini, bunun karşılığında davalının 18.500 TL
tutarındaki dava konusu bonoyu düzenleyerek müverkiline teslim ettiğini,
ancak Cengiz’in otobüsün devrine yanaşmadığı gibi ödenen 18.500 TL’nin
de iade edilmediğini, davalının resmi merciiler önünde bu hususu ikrar ettiğini ileri sürerek İİK'nin 33/a maddesi 2’nci fıkrası uyarınca 18.500 TL’nin
vade tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte tahsilini talep ve
dava etmiştir.
Davalı vekili, 3 yıllık zamanaşımı süresinin dolduğunu, senet bedeli
ödendiği halde davacının kötüniyetle takip başlattığını, alım-satım ilişkisine dayanan davacının buna dair bir belge sunamadığını, dava konusu
bono dışında taraflar arasında bir sözleşmenin bulunmadığını savunarak
davanın reddini istemiştir.
Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, alacağa dayanak gösterilen 03.07.2001 tanzim, 18.08.2001 vade tarihli 18.500 TL
bedelli bono hakkında davalı aleyhine 24.04.2002 tarihinde icra takibi başlatıldığı, İcra Hukuk Mahkemesinin İİK’nin 33/a maddesi uyarınca icranın
geri bırakılmasına karar verildiği, kararın 01.11.2013 tarihinde kesinleştiği senetteki keşide tarihinin 03.07.2001, vade tarihinin 18.08.2001 olması
nedeniyle kambiyo senedi vasfını kaybettiği, bu itibarla senetteki alacağın
adi alacak niteliğinde bulunduğu, genel zamanaşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle davanın zamanaşımı nedeniyle reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
Dava, taşıt satımı için verilen bedelin karşılığında düzenlenen bono bedelinin tahsili istemine ilişkindir. Dosya içeriğinden, davacının anılan bonoya dayanarak davalı aleyhine 24.04.2002 tarihinde kambiyo senetlerine mahsus icra takibi başlattığı, Bakırköy 5. İcra Hukuk Mahkemesi’nin
2012/1887-1826 E.K. sayılı dosyasında takip dosyasının 22.10.2004 ila
29.11.2012 tarihlri arasında işlemsiz bırakıldığı gerekçesiyle icranın geri
bırakılmasına karar verildiği, bu kararın 01.12.2013 tarihinde kesinleştiği
anlaşılmaktadır.
818 sayılı Borçlar Kanununun 133/2 maddesinde icra takibi yapılması
zamanaşımını kesen sebepler arasında sayılmış, aynı Kanun’un 135/1 maddesinde zamanaşımının kesilmesinden itibaren yeni bir sürenin başlayacağı belirtilmiştir. İcra Hukuk Mahkemesince takip dosyasındaki son işlem
tarihi olarak kabul edilen tarih ile dava tarihi nazara alındığında 10 yıllık
zamanaşımı süresinin dolmadığı gözetilerek işin esasına girilip sonucuna
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göre bir hüküm tesisi gerekirken yazılı şekilde davanın zamanaşımından
reddine karar verilmesi doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davacı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 09.02.2015 tarihinde obirliğiyle
karar verildi.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
İHALENİN FESHİ • TARAF SIFATI • TAPUDAKİ PAYDAŞ
ÖZET: Payı cebri icraya ve satışa konu olmayan
tapu paydaşının ihalenin feshini isteme hakkı
vardır. Cebri icra satışında önalım hakkı kullanılamaz.
Y. 12 HD E 2005/4680 K 2005/7905 T. 12.4.2005
İİK'nin 134/2. maddesinde ihalenin feshini isteyebilecek kişiler arasında (tapu sicilindeki ilgililer) de gösterilmiştir. Yasa koyucu tapu sicilindeki ilgilinin dava açma hakkı olduğunu belirleyerek bu konuda anılan
hüküm dışında bir kısıtlamaya yer vermemiştir. Medeni Kanunun 733/1.
maddesine göre cebri artırmalarda önalım hakkı da kullanılamayacağına
göre, payı satış konusu olmayan diğer paydaşa fesih isteme hakkı tanınması gerekir. Şikayetçi Metin’in tapu kaydında pay sahibi olduğu anlaşıldığına göre onun payı satılmasa dahi, diğer pay sahibiyle ilgili ihalenin
feshini istemesi anılan madde hükmüne göre mümkündür. Yerleşik Yargıtay uygulaması bu yönde olup, mahkemece şikayetin esası incelenerek
sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi
isabetsizdir.
SONUÇ
Şikayetçi vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının
yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK. 428. maddeleri uyarınca
(BOZULMASINA), 12.4.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İHALENİN FESHİ • BORÇLUNUN EŞİNİN HAKLARI
ÖZET: Borçlunun eşinin ihaleye girip taşınmazı
satın alması başlı başına fesih sebebi değildir.
Y. 12. HD. E 2008/6065 K 2008/8864 T. 28.4.2008
Takip hukuku açısından yenileme dilekçesinin tebliğ edilmemiş olması İİK'nin 134. maddesinde açıklanan ihalenin feshi nedenlerinden sayılamaz.
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Öte yandan, takip dosyasında taraf sıfatı bulunmayan borçlu eşinini
ihaleye girip taşınmazı satın alması da MK.nun hükümleri gözönüne alındığında ihalenini feshini gerektirmez. İhale anında taşınmazı borçlu kadının kocasının alacağını söylemesi ihaleye katılanlar fiilen ilgilemenmediği
sürece ve ihale anında emniyet güçlerine intikal eden ihaleyi engeller nitelikte herhangi bir olay gerçerleşmediği durumlarda ihalede fesat olgusunun gerçekleştiğinden bahis olunamaz. Kaldı ki, fesada ilişkin dinlenen
tek tanığın da ihaleye iştirak etmediği, pey sürmediği de nazara alındığında ihalenin fesat nedeniyle feshine karar verilmesi sonut olayla ve satış
dosyasıyla örtüşmediğinden doğru görülmemiştir
SONUÇ
Alıcı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'un 428. maddeleri uyarıca (BOZULMASINA), 28.04.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İHALENİN FESHİ • İHALE SAATLERİ
ÖZET: İlanda belirtilen başlama ve bitiş saatleri
arasında gerçekleştirilmeyen ihale feshedilmelidir. Ancak, belirtilen zamanda başlayan ihale sürecisinin uzaması mümkündür.
Y. 12. HD. E 2010/30580 K 2001/1869 T 24.2.2011
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Kural olarak ihalenin şartnamede ilen adilen saatlerde başlayıp ve bitirilmesi gereklidir. Ancak, artırmanın devam etmesi halinde ihale saatinin
belirlenen saatten sonraya taşması durumu bu kuralın tarafların menfaatine uygun gelen istisnasıdır. Ne var ki, satış ilanında ihalenin 16.1516.25 saatleri arasında yapılacağı belirtilmesine rağmen, açık artırma
tutanağında ihalenin 15.15-15.26 saatleri arasında yapıldığı tespit edilmiştir. Bu durumda ihale ilan edilen başlama ve bitiş saatleri arasında
gerçekleştirilmediğinden, bu eksiklik başlı başına fesih nedenidir.
O halde mahkemece bu husus re’sen nazara alınarak şikayetin kabulü
ile ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken istemin reddi isabetsizdir.
SONUÇ
Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının
yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.’un 428. maddeleri
uyarınca BOZULMASINA 24.02.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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ÖLÜ KİŞİYE YAPILAN TAKİP • YARGILAMA USULÜ
ÖZET: Ölmüş kişiye takip yapılamaz. Ölmüş kişiye yapılan takip mirasçılara yöneltilemez. Bu husus takibin her aşamasında dikkate alınmalıdır.
Y. 12. HD. E 2013/1514 K 2013/17821 T. 9.5.2013
Takip borçlusu M.’nun dosyada mevcut 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin
26.02.2003 tarih ve 2003/31-181 K. sayılı veraset ilamına göre; 29.04.2001
tarihinde takip açılmadan önce öldüğü anlaşılmaktadır. 4.5.1978 tarih
ve 4/5 sayılı İBK’na göre ölü kişi hakkında takip yapılamaz; açılan takip
mirasçılarına yöneltilemez. Bu hususun kamu düzenine ilişkin olması nedeniyle takibin her aşamasında ve süresiz olarak ileri sürülmesi mümkün
olup, mahkemece kendiliğinden göz önüne alınması gerekir.
Mahkemece şikayetçinin ihalenin feshi isteminin süreaşımından reddi
yerinde ise de, ölü kişiye takip yapılamayacağından açıklanan nedenle
re’sen takibin iptaline karar verilmemesi isabetsizdir.
SONUÇ
Şikayetçinin temyiz itirazlarının kabülü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün
içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.

BONOYA DAYALI TAKİP • YETKİLİ İCRA DAİRESİ
ÖZET: Bononun tanzim yerinin bulunduğu yerde
takip yapılması doğrudur.
Y. 12. HD. E 2014/73 K 2014/3782 T. 13.2.2014
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'nin
366. ve HUMK.’nun 366. ve HUMK.’nun 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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FATURAYA DAYANAN ALACAK • YETKİLİ İCRA DAİRESİ
ÖZET: Faturalardan doğan akdi ilişki borçlu tarafından reddedilmediğine göre, alacaklı para
borcunun tahsili için kendi ikametgahında takip
yapabilir; borçlunun yetki itirazı kaldırılmalıdır.*
Y. 12. HD. E 2014/20865 K 2014/23769 T. 14.10.2014
Karar:
Alacaklı tarafından faturaya dayalı olarak genel haciz yoluyla ilamsız
icra takibine başlandığını, örnek (7) numakralı ödeme emrinin tebliği üzerine borçlunun yasal sürede icra dairesine verdiği dilekçe ile yetkiye ve faize itiraz ettiği, alacaklının itirazın kaldırılması istemi ile icra mahkemesine
başvurduğu anlaşılmıştır.
İİK'nin 50. maddesi uyarınca, para veya teminat borcu için yapılan takiplerde Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun yetkiye dair hükümleri kıyas
yolu ile uygulanır. Ancak takibe esas olan akdin yapıldığı icra dairesi de
yetkilidir.
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 10. maddesine göre ise
sözleşmeden doğan davalar, sözleşmenin ifa edileceği yer mahkemesinde
de açılabilir. Sözleşmenin yerine getirileceği yer, öncelikle tarafların açık
veya zımni isteğine göre tesbit edilir. Sözleşmede karşılıklı olarak değişik
yerlerde yerine getirilecek borçlar varsa (malın teslim edileceği yer-borcun
ödeneceği yer) mal teslimi için açılacak dava teslim yeri mahkemesindeborcun ödenmesi için açılacak dava ise borcun ödeneceği yer mahkemesinde açılabilir. Ancak sözleşmede, açık veya zımni olarak sözleşmenin
yerine getirileceği yerin anlaşılamadığı hallerde yetkili yer, 6098 sayılı Türk
Borçlar Kanunu’nun 89. maddesine göre belirlenir. Yani davanın konusu,
sözleşmeden doğan bir para borcu olup da sözleşmede aksi kararlaştırılmamış ise, borç alacaklının ödeme zamanındaki yerleşim yerinde ödenir. Ancak aranacak ya da aldırılacak borçlar da 6098 sayılı Türk Borçlar
Kanunu’nun 89/1. maddesi uygulanmaz. Ne var ki HMK.nun 10.maddesi
hükmü yalnız hukuken geçerli olan sözleşmelerden doğan davalar hakkında uygulanacağından, geçersiz olan sözleşmelerden doğan davalarda,
sözleşmenin ifa yerinde dava açılamaz (sebepsiz iktisap gibi). Ancak genel
yetkili yer olan davalının ikametgahında dava açılabilir.
Nitekim Hukuk Genel Kurulunun 2001/12-1162-1191 sayılı kararında
da yukarıda açıklanan kurallar benimsenerek “HMK’nun 10. maddesine
göre sözleşmeden doğan davalarda tarafların sözleşmenin yerine getirile* Legalbank Hukuk Sitesinden alınmıştır.
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ceği yer hakkında açık veya zımni isteklerinin anlaşılamadığı hallerde, sözleşmenin yerine getirileceği yerin Borçlar Kanunu’nun 73. maddesine göre
belirleneceği” açıklanmıştır.
Ancak bu gibi hallerde 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 89. maddesinin uygulanabilmesi için de akdi ilişkinin kabul edilmesi gerekmektedir.
Bu kurallar ışığında somut olayın incelenmesinde;
Takip dayanağı faturalarda sözleşmenin icra olunacağı yer yazılı olmadığından ve akdi ilişki de borçlu tarafından reddedilmediğinden, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 89/1 ve H.M.K.’nun 10. maddesi gereğince,
alacaklı, anılan para borcu için kendi ikametgahında takip başlatabilir.
O halde, mahkemece borçlunun yetki itirazının kaldırılmasına, karar
verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile istemin reddi yönünde hüküm tesisi
isabetsiz olup, Dairemizce mahkeme kararının bu nedenle bozulması gerekirken onandığı anlaşılmakla alacaklının karar düzeltme isteminin kabulü
gerekmiştir.
SONUÇ
Alacaklının karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 13.05.2014
tarih, 2014/11475 Esas-2014/1411 Karar sayılı onama ilamının kaldırılmasına, mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nin 366. ve
HUMK'un 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 14.10.2014 gününde
oybirliği ile, karar verildi.

TAŞINMAZ SATIŞI • SATIŞ İLANI • TEBLİĞ KOŞULU
ÖZET: Taşınmaz satışlarında satış ilanının bir örneğinin borçluya tebliğ edilmemiş olması ya da
usulsüz tebliğ edilmiş olması mutlak fesih nedenidir. *
Y. 12. HD. E 2014/16307 K 2014/18205 T. 23.6.2014
Alacaklı tarafından borçlu aleyhine başlatılan ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takipte; borçlu, diğer fesih sebepleri ile birlikte borçluya yapılan kıymet takdir raporu ve satış ilanı tebliğ işlemlerinin usulsüz olduğunu ileri sürerek ihalenin feshi isteminde bulunmuştur.
Tebligat Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 16/2. maddesine
* Kazancihukuk.com Hukuk sitesinden alınmıştır.
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göre; “Bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması
veya teligat yapılamaması halinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi bilinen en son adresi olarak kasul edilir ve tebligat buraya yapılır. Ayrıca başkaca adres araştırması yapılmaz. 79’uncu
maddenin ikinci fıkrasına göre renkli bastırılan tebligat tarfında, adresin
muhatabın adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresi olduğu belirtilerek bu adrese tebligat yapılacağına dair meşruhata yer verilir.” denilmiştir.
Bu yönetmeliğe göre 7201 Sayıl Tebligat Kanunu’nun 21/2. maddesi
gereğince tebligat yapılabilmesi için,
Tebliği çıkaran mercice, tebligat çıkarılan adresin, muhatabın, adres
kayıt sistemindeki adresi olduğuna dair tebliğ evrakı üzerine kayıt düşülmesi zorunludur.
Yani; teligatı çıkaran merci tarafından adres kayıt sistemine ilişkin olarak şerh verilmeden dağıtıcı tarafından 21/2. maddesine göre tebliğ işlemi
yapılamaz.
7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun “Tebliğ imkansızlığı ve tebellüğden
imtina” başlıklı 21/1 maddesinde;
“Kendisine tebligat yapılacak kimse veya yukarıdaki maddeler mucibinde tebligat yapılabilecek kimselerden hiçbiri gösterilen adreste bulunmaz veya tebellüğden imtina ederse, tebliğ memuru tebliğ olunacak
evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta
amir ve memurlarına imza mukabilinde teslim eder ve tesellüm edenin
adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına
yapıştırmakla beraber, adreste bulunmama halinde, tebliğ olunacak şahsa keyfiyetin haber verilmesini de mümkün oldukça en yakın komşularından birine varsa yönetici veya kapıcıya da bildirilir. İhbarnamenin kapıya
yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır” hükmü yer almaktadır.
Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik’in 30. maddesinin birinci faıkrasında;
“Adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresine meşruhat verilerek çıkarılan tebligatlar hariç olmak üzere, muhatap veya muhatap adına tebliğ
yapılabilecek olanlardan hiçbiri gösterilen adreste sürekli olarak bulunmazsa, tebliğ memurunun, adreste bulunmama sebebini bilmesi muhtemel komşu, yönetici, kapıcı, muhtar, ihtiyar heyeti veya meclisi üyeleri,
kolluk amir ve memurlarından araştırarak beyanlarını tebliğ mazbatasına yazıp imzalatması, imzadan çekinmeleri halinde bu durumu yazarak
imzalaması gerekir.” denildiği,

400

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 89 • Sayı: 4 • Yıl: 2015

Tebligat Kanunu’nun “Tebligat Matbatası” başlıklı 23. maddesinin 7.
bendinde 21’inci maddeki durumun tahaddüsü halinde bu hususlara mütaallik muamelenin yapıldığını, adreste bulunmama ve imtina için gösterilen sebebinin tebligat mazbatasına yazılmasını emrettiği,
“Tebliğ mazbatasında bulunması gereken bilgiler ve tanzimi” başlıklı
Tebligat Yönetmeliğinin 35. maddesinin (f) bendinde ise;
30’uncu ve 31’inci maddelerdeki durumların gerçekleşmesi halinde bu
hususlarla ilgili hangi işlemlerin yapıldığını, adreste bulunmama ve kaçınma gibi gösterilen sebebinin tebligat mazbatasına yazılacağının hüküm
altına alındığı; görülmüştür.
Somut olayda, şikayetçi borçlu adına satış ilanı tebligatının “...............
..................” adresine tebliğe çıkarıldığı,
dağıtıcı tarafından 16.04.2013 tarihinde, “Gösterilen adres muhatabın
Adres Kayıt Sistemindeki adresi olup tebliğ imkansızlığı nedeniyle Teb.
K.m. 21/2 gereğince Aydınevler mahallesi muhtarına tebliğ edilmiş olup
2 nolu haber kağıdı muhatabın kapısına yapıştırılmıştır.” kaydı ile tebliğ
işleminin tamamlanmış olduğu,
Tebliği çıkaran mercii tarafından, bu adresin muhatabın adres kayıt
sistemindeki adresi olması nedeniyle tebligatın TK’nın 21/2. maddesine
göre tebliğ edilmesi gerektiğine ilişkin bir şerhin verilmediği anlaşılmıştır.
Bu durumda, tebligat mazbatasını çıkaran mercii tarafından Tebligat
Yönetmeliği’nin 16/2. maddesi kapsamında bir şerh verilmediğine göre;
dağıtıcının kendiliğinden satış ilanı tebliğ işlemini TK''nın 21/2. maddesi uyarınca yapması yukarıda değinilen yasa ve yönetmelik hükümlerine
aykırıdır.
Öte yandan, borçlu adına çıkarılan kıymet takdir raporu tebligatının
“muhatabın adresinin kapalı olduğu, komşu M.,Y.’den sorulduğunda
nerede olduğunun bilinmediği sözlü beyanından anlaşıldığından tebliğ evrakı T.K. 21. madde ğereğince Aydınevler muhtarına 23.10.2012 tarihinde teslim edilmiş olup 2 no’lu haber kağıdı muhatabın kapısına yapıştırılmıştır. En yakın komşu/kapıcı/yöneticiye haber verilmiştir. Beyan veren
komşusu imzadan imtina etti”. kaydı ile tebliğ edildiği görülmektedir.
Bu durumda, kıymet takdir raporu Tebligat Kanunu’nun 21/1. maddesine göre tebliğ edildiği halde muhatabın adreste bulunmama nedeninin
yukarıda belirtilen biçimde araştırılarak tespit edilmediği, borçlunun tevziat saatinden sonra adrese dönüp dönmeyeceğinin belirlenmediği, ayrıca, haber verilen kişinin açık kimliğinin de tebligattaki meşruhatta yazılı
olmadığı anlaşılmaktadır.
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Bu haliyle, kıymet takdir raporu tebliğ işlemi de, 7201 Sayılı Tebligat
Kanunu’nun 21/1. ve 23/7. maddeleri ile Tebligat Yönetmeliği’nin 30. ve
35. maddelerine aykırıdır.
İİK'nin 127 maddesi gereğince;
Taşınmaz satışlarında, satış ilanının bir örneği borçluya tebliğ edilmelidir. Borçluya satış ilanının tebliğ edilmemiş olması veya usulsüz tebliğ
edilmesi ise başlı başına ihalenin feshi sebebidir.
O halde, mahkemece yukarıda açıklanan nedenlerle şikayetin kabulü
ile ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken, istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ
Borçlunun temyiz itirazlarının rısmen kaulü ile mahkemece kararının
yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nin 366 ve HUMK'un 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar
düzeltme yolu açık olmak üzere 23.6.2015 tarihinde karar verildi.

KAMBİYO SENEDİ • ADİ SENET • ZAMANAŞIMI
ÖZET: Kambiyo senedi niteliğini taşımayan çek
adi senet hükmünde olup zaman aşımı süresi on
yıldır.*
Y. 12. HD. E. 2014/27437 K. 2015/892 T.10.1.2015
Takip dayanağı çekin keşide tarihi itibarıyle uygulanması gereken 6762
sayılı TTK’nın 708. maddesi gereğince, çekin yasal süresinde ödenmek
üzere muhataba ibrazı zorunlutur. Aynı Kanun’un 720. maddesine göre
ise; çekin süresinde muhatap bankaya ibraz edildiği muhatap tarafından
ibraz günü de gösterilmek suretiyle çekin üzerine yazılmış olan tarihli bir
beyanla tespit edildiği takdirde, hamil, cirantalar, keşideci ve diğer çek
borçlularına karşı müracaat haklarını kullanabilir.
Öte yandan, icra takibine konu alacak hangi zamanaşımı süresine tabi
ise; icra takibinde de aynı zamanaşımı süresi uygulanır. Alacaklı tarafından, genel haciz yolu ya da kambiyo senetlerine mahsus haciz yollarından herhangi birinin tercih edilmiş olması, dayanak belge çek niteliğini
taşıdığı sürece sonuca etkili olmayıp, her iki halde de zamanaşımı süresi
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre belirlenir. Yine dayanak belgenin,
* Gönderen: Av. Talih UYAR, e-uyar.com
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anılan niteliği haiz olmaması halinde de seçilen takip yoluna bakılmaksızın bu kez 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun'un 146. maddesinde /mülga
818 sayılı BK’un 125. maddesi) düzenlenen 10 yıllık zamanaşımı süresi
uygulanacaktır.
Somut olayda takip dayanağı 25/12/2008 keşide tarihli çekin arka yüzünde İİK’un 708. ve 720. madde koşullarında muhatap bankaya ibraz
edildiğine dair ibraz şerhi bulunmadığından anılan belge kambiyo senedi
vasfı taşımamaktadır. Bu durumda, dayanak belge çek niteliğinde olmayıp, adi senet hükmünde bulunduğundan bu belge, 6098 Sayılı TBK’nun
146. maddesinde (mülga 818 sayılı BK’un 125. maddesi) düzenlenen on
yıllık zamanaşımına tabi olup; sözkonusu senetteki alacak ile ilgili olarak
on yıllık zamanaşımı süresinin dolmadığı açıktır.
Hal böyle olunca, mahkemece, yukarıda açıklandığı üzere takibe dayanak belge yönünden on yıllık zamanaşımının gerçekleşmediği gözetilerek
istemin reddine karar verilmesi gerekirken; yazılı şekilde hüküm tesisi
isabetsizdir.
SONUÇ
Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nin 366. ve HUMK'un 426. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın
tebliğinden itiaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere,
19/01/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İHALENİN FESHİ • KIYMET TAKDİRİ • İHALE SÜRESİ
ÖZET: Kıymet takdiri yapılmasından iki yıl geçirilmesinden sonra yapılan ihale feshedilmelidir.*
Y. 12. HD. E. 2014/33769 K 2015/1059 T.19.1.2015
İİK'nin 128)/a maddesinin 2. fıkrası gereğince kesinleşen kıymet takdiri üzerinden iki yıl geçmedikçe yeniden kıymet takdiri istenmez. Hukuk
Genel Kurulu’nun 26.02.1992 günlü ve 1992/70-130 sayılı kararında, “satışın kıymet takdirinin esas alındığı tarihten iki sene sonra yapılmasının
başlı başına ihalenin fesihi sebebi sayılacağı” kabul edilmiştir. Yine Hukuk
Genel Kurulu’nun aynı kararında, İİK'nin 128/a maddesinde öngörülen
iki yıllık sürenin başlangıcının, bilahare kesinleşmmesi kaydı ile kıymet
takdirinin fiilen yapıldığı tarih (keşif tarihi) olduğu açıkça vurgulanmıştır.
* Gönderen: Av. Talih UYAR, e-uyar.com
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Somut olayda icra mahkemesine itiraz üzerine tesbit edilen ve satışa
esas olan kıymet takdirinin 04.4.2012 tarihinde, satışın ise 16.5.2014 tarihinde yapıldığı, bu haliyle kıymet takdirinin yapıldığı tarih ile satış tarihi
arasında iki yıldan fazla sürenin geçtiği anlaşılmıştır.
Bu durumda mahkemece, kıymet tadirinin yapıldığı tarih üzerinden
iki yıldan fazla süre geçtikten sonra 16.5.2014 tarihinde yapılan ihalenin
feshine karar verilmesi gerekirken anılan husus gözardı edilmek suretiyle
istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ
Şikayetçinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nin 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, 19.01.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

TAŞINMAZ SATIŞI • VEKİLE TEBLİGAT
ÖZET: Taşınmaz satışlarında satış ilanının borçlu
vekiline tebliğ edilmemiş olması başlı başına fesih sebebidir.
Y. 12 HD E. 2015/3821 K. 2015/5054 T. 9.3.2015
7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 11. Avukatlık Kanununun 41. ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 73, 81, 82 ve 83. maddeleri gereğince;
vekil ile takip edilen işlerde tebligat vekile yapılması zorunludur.
Somut olayda, takip dosyası içinde bulunan Bolu İcra Hukuk Mahkemesi’nin 25.11.2013 tarih ve 2013/558 E. 2013/534 K. sayılı kararına
göre, şikayetçi M.A. vekili Avukat E.T.’in 22.11.2013 şikayet yoluyla icra
mahkemesine başvurduğu ve müdürlük işlemlerinin iptalini talep ettiği,
adı geçen avukatın şikayetçi M.A.’ı temsil ettiği ve böylece takibin vekille
sürdürüldüğü anlaşılmaktadır.
İİK'nin 127. maddesi gereğince taşınmaz satışlarında, satış ilanının bir
örneği borçluya tebliğ edilmelidir. Satış ilanının borçlu vekiline tebliğ edilmemiş olması başlı başına ihalenin feshi sebebi olduğundan, mahkemece
şikayetin kabulü ile ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
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SONUÇ
Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının
yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nin 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,
09.03.2015 gününde oybirliği ile, karar verildi.

İHALENİN FESHİ TALEBİ • PARA CEZASI
ÖZET: İşin esasına girilerek yargılama yapılmış
ve ihalenin feshi talebi reddedilmiştir. Bu durumda ihale bedeli üzerinden para cezasına hükmedilmelidir.
Y. 12. HD. E 2015/3482 K 2015/5683 T. 12.3.2015
Alacaklı tarafından ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla başlatılan takipte, borçlunun, usulüne uygun yapılmadığını belirterek ihalenin feshi istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece şikayetin reddine ve
para ceazısına karar verildiği anlaşılmaktadır.
İİK’un 134/2. maddesinde, ihalenin feshi talebinin reddine karar verilmesi halinde, icra mahkemesinin, davacıyı, feshi istenilen ihale bedelinin
%10’u oranında para cezasına mahkum edeceği düzenlenmiştir.
Somut olayda, ihalenin feshi isteminin, işin esasına girilerek reddedilmesi nedeniyle para cezasına hükmedilmesinde yasaya uymayan bir yön
yoktur. Ancak mahkemece, İİK'nin 134/2. maddesi gereğince ihale bedeli
üzerinden para cezasına hükmolunması gerekir.
Bu durumda mahkemece ihalenin feshi istemi reddedilen borçlu
aleyhine ihale bedeli olan 52.000.00 TL yerine muhammen bedel olan
99.750,00 TL üzerinden para cezasına hükmedilmesi isabetsiz olduğundan, kararın bozulması gerekir ise de anılan yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını zorunlu kılmadığından, kararın düzeltilerek
onanması yoluna gidilmiştir.
SONUÇ
Borçlunun temyiz itirazının kısmen kabulü ile Bursa 5. İcra Hukuk
Mahkemesi’nin 13/11/214 tarih ve 2013/1039 E. 2014/644 K. sayılı kararının hüküm bölümünün para cezasına ilikin (2) numaralı bendinin silinmesine, yerine “İİK'nin 134. Maddesi 2 fıkrası gereğince ihale bedeli olan
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52.000,00 TL’nin %10’u olan olan 5.200,00 TL para cezasının davacıdan alınmasına”, cümlesinin yazılmasına, kararın düzeltilmiş bu şekliyle
İİK'nin 366. ve HUMK’un 438. maddeleri uyarınca onanmasına, mahkeme
kararı düzeltilerek onandığından harç alınmasına yer olmadığına, ilamın
tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere
12.03.2015 gününde oybirliği ile, karar verildi.

İHALENİN FESHİ • DÜŞMÜŞ OLAN HACİZ
ÖZET: Düşmüş olan hacze dayanılarak yapılmış
olan kıymet takdiriyle gerçekleştirilen ihale feshedilmelidir.*
Y. 12. HD. E 2015/5245 K 2015/8281 T. 2.4.2015
Alacaklı tarafından başlatılan takibe karşı borçlunun, yapılan ihalenin
usulsüz olduğunu ileri sürerek feshi istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, şikayetin reddine ve para cezasına karar verildiği
anlaşılmakdadır.
Borçlunun taşınmazı üzerine 04/09/2009 tarihinde haciz konulduğu,
alacaklının talebi üzerine 29/05/2013 tarihinde haczin yenilendiği, ihaleye
esas olan kıymet takdirinin 03/07/2012 tarihinde yapıldığı, ihalenin ise
16/01/2014 tarihinde gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır.
Alacaklının haczin yenilenmesi talebi ile hacizden vazgeçme anlamına
geldiğinden 29/05/21013 tarihli haciz sonrası yeniden kıymet takdiri yapılması gerekirken, düşmüş hacze dayalı olarak belirlenen kıymet takdiri
herhangi bir hüküm ve sonuç doğurmaz. Bu hususun mahkemece resen
gözetilmesi gerekir. O halde mahkemece kalkmış (düşmüş) hacze dayalı
kıymet takdiri esas alınarak yapılan ihalenin usulsüz olduğu gözetilerek
ihalenin feshi yerine şikayetin reddine karar verilmesi isabetsiz olup, kararın bu nedenle bozulması gerekirken Dairemizce onandığı anlaşılmakla
borçlunun karar düzeltme isteminin kısmen kabulüne karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ
Borçlunun karar düzeltme isteminin kısmen kabulü ile Dairemizin
03.11.2014 tarih ve 2014/28384 E. - 2014/25760 K. sayılı onama ilamının kaldırılmasına, mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’un
366 ve HUMK’un 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 02.04.2015
gününde oybirliğiyle karar verildi.
* Gönderen: Av. Talih UYAR, e-uyar.com

406

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 89 • Sayı: 4 • Yıl: 2015

BİRDEN FAZLA KİRACI • ZORUNLU DAVA ARKADAŞLIĞI
ÖZET: Tahliye hakkı bölünmeyen haklardan olup,
kiracıların birden fazla olması halinde aralarında
zorunlu takip arkadaşlığı bulunduğundan borçlulardan sadece biri hakkında takip yapılması halinde takip bu haliyle kesinleşse dahi borçlunun
taşınmazdan tahliyesi yapılamaz.*
Y. 12. HD. E. 2015/111 K. 2015/9607 T. 13.4.2015
Alacaklı tarafından borçlu B. hakkında tahliye taahhüdüne dayalı
kiralanan taşınmazın ilamsız icra yolu ile tahliyesi için takip başlattığı,
borçluya örnek 14 nolu ödeme emri gönderildiği, borçlu kiracı vekilinin
icra mahkemesine yaptığı başvuruda, tahliye taahhütnamesinin kiracının
Türkçe bilmediği ve kandırıldığı taahhüdün geçerli olabilmesi için diğer
kiracı W. isimli kişinin de tahliye taahhüdünde bulunması gerektiği, taahhütnamenin geçersizliğini iddia ederek takibin iptalini talep ettiği mahkemece itirazın icra dairesine yapılması gerektiğinden şikayetin reddine
karar verildiği anlaşılmaktadır.
Somut olayda taraflar arasında 22/01/2013 kira başlangıç tarihli kira
sözleşmesi bulunduğu kira sözleşmesinde kiracı olarak B. ve W. olduğu
görülmektedir.
Tahliye hakkı bölünmeyen haklardan olup kiracıların birden fazla olması halinde aralarında zorunlu takip arkadaşlığı bulunduğundan borçlulardan sadece biri hakkında takip yapılması halinde bu takip bu hali ile
kesinleşse dahi borçlunun taşınmazdan tahliyesi yapılamaz.
Borçlunun icra mahkemesine yaptığı başvuru niteliği itibarıyle takibe itiraz değil şikayet olduğu dikkate alındığında mahkemece şikayetin
esasının incelenerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı
gerekçe ile hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ
Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nin 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,
13.04.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
* Gönderen: Kazım Güzelgün İstanbul Anadolu 3. İcra Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü
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İHALENİN FESHİ • ZARAR KOŞULU
ÖZET: Zarar koşulu gerçekleşmemiş ise ihalenin
feshine karar verilemez.
Satış bedelinin muhammen bedelin üstünde olması halinde zarar unsurunun gerçekleştiğinden
söz edilemez.
İşin esasına girmeden karar verilmiş ise para cezası da verilmemelidir.
Y. 12. HD. E. 2015/5217 K. 2015/9908 T. 16.4.2015
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Şikayetçi borçlunun, ihalenin feshi sebebi olarak ileri sürdüğü sair iddialarının yanısıra satış ilanının usulüne uygun tebliğ edilmediğini, ihale
edilen taşınmazın bulunduğu bölgede taşınmaz fiyatlarının çok arttığını,
yeniden kıymet takdiri yapılması gerektiğini belirterek ihalenin feshini talep ettiği, mahkemece, istemin reddine karar verildiği görülmektedir.
İİK'nin 134/8. maddesinde; “İhalenin feshini şikayet yolu ile talep eden
ilgili, vaki yolsuzluk neticesinde kendi menfaatlerinin muhtel olduğunu
ispata mecburdur” düzenlemesi yer almaktadır.
Somut olayda, 230.000,00 TL. muhammen deelli taşınmazın
240.000,00 TL’ye satıldığı ve dolayısıyla satış bedeminin taşınmazın muhammen bedelinin üzerinde olduğu, İİK'nin 128/a maddesine göre kıymet
takdirinden itibaren 2 yıllık sürenin geçmediği, kıymet takdir tebliğinin
usulsüz olduğunun iddia edilmediği gibi, kıymet takdirine usulünce yapılmış bir şikayetin de bulunmadığı anlaşılmaktadır.
O halde yerleşik Yargıtay uygulamasına göre satış bedelinin muhammen bedelin üzerinde olması halinde, ihalede zaran unsurunun gerçekleşmediğinin kabulü gerekir. Ancak İİK'nin 134. maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinde, işin esasına girilmeden ihalenin feshi talebinin
reddi halinde şikayetçi aleyhine para cezasına hükmedilemeyeceği öngörülmektedir. Bu durumda şikayetçinin ihalenin feshi isteminin zarar
unsuru yokluğu nedeniyle ve işin esasına girilmeden reddi gerektiğinden
aleyhine ihale bedelinin %10’u oranında para cezasına hükmedilmesi
isabetsiz olup, mahkeme kararının bu nedenle bozulması gerekir ise de,
anılan yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını zorunlu kılmadığından kararın düzeltilerek onanması gerekmiştir.
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SONUÇ
Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile Büyükçekmece 2.
İcra Hukuk Mahkemesi’nin 21.01.2015 tarih ve 2014/1032 E-2015/69 K.
sayılı kararının hüküm bölümünün (2) numaralı bendinde yer alan; “İhale bedelinin %10’u oranında para cezasının davacıdan alınarak hazineye
gelir kaydına” şeklindeki kısmın karar metninden çıkarılmasına, kararın
düzeltilmiş bu şekliyle İİK'nin 366. ve HUMK'un 438. maddeleri uyarınca ONANMASINA, mahkeme kararı düzeltilerek onandığından harç alınmasına yer olmadığına, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar
düzeltme yolu açık olmak üzere, 16/04/2015 gününde oybirliğiyle karar
verildi.

HACZİN DÜŞMESİ • SATIŞ YAPILMASI • İHALENİN FESHİ
ÖZET: Süresinde satış istenmemiş, haciz düşmüş buna rağmen taşınmaz satışa çıkarılıp da,
tahmini bedelin üstünde satılsa dahi ihalenin feshi gerekir.*
Y. 12. HD. E.2015/7095 K. 2015/10259 T. 20.4.2015
Şikayetçiler tarafından diğer fesih nedenleri ile birlikte İİK'nin 106 ve
110. maddeleri uyarınca 3257 ada 5 parsel sayılı taşınmaz üzerine konulan haciz düştükten sonra yapılmış olan satış talebine istinaden gerçekleştirilen ihalenin feshinin gerektiği ileri sürülerek icra mahkemesine
başvurulduğu görülmektedir.
Bilindiği üzere; İİK'nin 106. maddesi hükmü uyarınca; “Alacaklı, haczolunan mal taşınır ise hacizden itibaren altı ay taşınmaz ise hacizden
itibaren bir yıl içinde satılmasını isteyebilir.” Aynı Kanun’un 110. maddesine göre ise; “Bir malın satılması kanuni müddeti içinde istenmez veya
icra müdürü tarafından verilecek karar gereği gerekli gider onbeş gün
içinde depo edilmezse veya talep geri alınıp da kanuni müddet içinde yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kalkar.”
Hemen belirtmek gerekir ki, yukarıda değinilen maddelerde yer alan
satış isteme süreleri hak düşürücü nitelikte olup, icra müdürü satış talebinin öngörülen süreler içinde yapılıp yapılmadığını re’sen gözetmelidir.
Satış isteme sürelerinin geçmesine rağmen, icra müdürünün satış talebini
kabul etmesi, İİK'nin emredici nitelikteki anılan maddelerine aykırı bir
durum yaratır. Ayrıca bu husus kamu düzeni ile ilgili olup, gözetilmesi
yasa ile hakime yükletilmiş bir görevdir.
* Gönderen: Av. Talih UYAR, e-uyar.com
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Öte yandan, mahkemece, yukarıda açıklanan ilke ve kurallar doğrultusunda İİK'nin 106. ve 110. maddeleri kapsamında inceleme ve değerlendirme yapılmak suretiyle oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile ihalenin feshi isteminin reddi isabetsizdir.
SONUÇ
Borçlu ve 3. kişi F.'nin temyyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nin 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, 20.04.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İHALENİN FESHİ • YARGILAMA USULÜ
ÖZET: İhalenin feshi istemine yönelik şikayet talebi mahkemece re’sen incelenmeli ve taraflar
gelmese de hüküm kurulmalıdır.
Y. 12. HD E 2015/8817 K. 2015/10570 T.21.4.2015
İİK'nin 134/2. maddesi, “... ihalenin feshi talebi üzerine icra mahkemesi takip tarihinden itiaren yirmi gün içinde duruşma yapar ve taraflar
gelmeseler ile icap eden kararı verir...” şeklinde düzenlenmiştir.
Somut olayda, ihalenin feshi şikayetinin taraflarca takip edilmemesi
nedeniyle mahkemece 17.01.2013 tarihli duruşmada, HMK’un 150. maddesi uyarınca dosyanın işlemden kaldırılmasına ve 18.04.2013 tarihinde
de üç aylık yasal süre içerisinde taraflarca davanın yenilenmediği gerekçesiyle HMK’un 150. maddesine dayalı olarak davanın açılmamış sayılmasına karar verildiği görülmektedir. Bu uygulama İİK'nin 134/2. maddesinin
yukarıda açıklanan hükmüne aykırıdır.
O halde, mahkemece şikayetin esası incelenerek oluşacak sonuca göre
bir karar verilmesi gerekirken, somut olayda uygulanma imkanı bulunmayan HMK’nun 150.maddesi uyarınca “dosyanın işlemden kaldırılması”
ve ikinci aşama olarak da, “davanın açılmamış sayılmasına” karar verilmesi isabetsiz olduğundan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kanun
yararına temyiz talebinin kabulüne karar verilmiştir.
SONUÇ
Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı’nın kanun yararına temyiz talebinin kabulü ile 1086 sayılı HUMK'un 427/6. maddesi uyarınca mahkeme kara-
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rının KANUN YARARINA BOZULMASINA, ilamın tebliğinden itiaren 10
gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 21.04.2015 gününde
oybirliğiyle karar verildi.

İHALENİN FESHİ
•
USULSÜZ TEBLİGAT
•
MUHATAPLA BİRLİKTE OTURAN KİŞİLER
ÖZET: Kıymet takdir raporunun ve satış ilanının
ipotek borçlusuna tebliğ edilmemesi ya da usulüne aykırı olarak tebliğ edilmesi ihalenin feshi
sebebidir.
Tebliğ belgesini muhatap adına alan kişinin belirtilen adreste muhatapla birlikte oturan bir kişi
olması gerekir.*
Y. 12. HD. E 2015/8686 K. 2015/10934 T. 22.4.2015
Şikayetçi vekili, kıymet takdiri paropu ve satış ilanının müvekkiline
tebliğ edilmediği ve usulsüz tebliğ edildiğini, satış ilanı tebligatı yapılan
Ersin İnali’yi tanımadığını, bu şahıs ile akrabalık ve yakınlığının bulunmadığını, adı geçenin tebligatıp yapıldığı site yakınlarında oturan bir kimse olduğunu ileri sürerek ihalenin feshine karar verilmesi istemi ile icra
mahkemesine başvurduğu; mahkemece, esas icra dosyasında icra emri
ve kıymet takdiri raporunun da şikayetçinin aynı adresinde soyadı ‘İnali”
olan şahıslara yapıldığını ve bu tebligatlarla ilgili şikayetçinin herhangi bir
usulsüzlük iddiasında bulunmadığını, adresin mernis adresi olup feshi
gerektiren bir neden bulunmadığı gerekçe gösterilerek şikayetin reddine
karar verildiği anlaşılmaktadır.
7201 Sayılı Teligat Kanunu’nun 16. maddesi ile Tebligat Kanununun
Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 25. maddesine göre; “kendisine tebligat yapılacak şahıs, adresinde bulunmazsa tebliğ, aynı konutta oturan
kimselere veya hizmetçilerden birine yapılır.” 4829 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle Tebligat Kanunu’nun 16. maddesinde yer alan “birlikte
oturan ailesi efradı” ibaresi “aynı konutta oturan kişiler” şeklinde değiştirildiğinden, muhatap adına kendilerine tebligat yapılacak aynı konutta
* Gönderen: Kazım Güzelgün İstanbul Anadolu 3. İcra Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü
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oturan kişiler, aile fertleri, yakın ve uzak akrabalar veya hizzmetçilerden
biri olabileceği gibi bu kimseler dışında kalan ancak muhatapla birlikte
oturan diğer kimseler de olabileceklerdir. Muhatapla birlikte oturma şartının gerçekleşmiş sayılabilmesi için muhatapla aynı çatı altında oturmak
yetmeyip, aynı daireyi paylaşmış olmak gerekir.
Tebligat Kanunu ve Tebligat Yönetmeliği, tebliğ belgesindeki işlemin
aksinin iddia edilmesi halinde bunun tahkik şeklini ve yöntemini göstermemiştir. Mahkemece, her somut olayın özelliği, cereyan şekli, gerçekleşen maddi olgular en ufak ayrıntılarına kadar gözönünde bulundurup
iddia tahkik edilmelidir. H.G.K.nun 7.4.1982 tarih ve 1377-337 sayılı kararında da benimsendiği üzere, tebligat parçasında yazılı olan hususun
aksi her türlü delille ispatlanabilir.
Usule aykırı tebliğin hükmü ise 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 32.
maddesinde ve Tebligat Yönetmeliği’nin 53. maddesinde düzenlenmiş;
tebliğ usulüne aykırı yapılmış olsa bile, muhatap tebliğe muttali olmuş
ise geçerli sayılıp, muhatabın beyan ettiği tarihin tebliğ tarihi olarak kabul edileceği belirtilmiştir. Şikayetçinin bildirdiği öğrence tarihi esas olup
aksi karşı tarafça yazılı belge ile ispatlanabilir. Hukuk Genel Kurulunun
12.02.1969 tarih ve 1967/172-107 sayılı kararında da benimsendiği üzere beyan edilen öğrenme tarihinin aksi tanık beyanıyla ispat edilemez.
Somut olayda, icra dosyası kapsamından taşınmaz maliki olan ipotek
borçlusu H.'ye yapılan tebligatların tamanının mernis adresi olan, “......
....................................” adresine yapıldığı anlaşılmaktadır. Aynı adrese
gönderilen satış ilanı tebligat evrakının incelenmesinde; “Muhatabın çarşıda olduğunu beyan eden birlikte sürekli ikamet eden tebliğe ehil yeğeni
E. imzasına tebliğ edildi” şerhi verilerek TK’nın 16. maddesine göre tebliğ edilmek istendiği anlaşılmaktadır. Şikayetçi, tebligat yapılan E’yi tanımadığını, site yakınlarında oturduğunu beyan etmekte olup bu beyanın,
tebligat mazbatasında geçen ve E.’in “yeğeni” olduğu ve birlikte ikamet
ettiklerine yönelik tespitin gerçeğe uygun olmadığı iddiasını da içerdiğinin
kabulü gerekir. İcra dosyasında icra emri ve kıymet takdiri raporunun da
şikayetçinin aynı adresinde soyadı “.......” olan şahıslara yapılması ve bu
tebligatlarla ilgili şikayetçinin herhangi bir usulsüzlük iddiasında bulunmaması borçlunun satış ilanı tebligatının usulsüzlüğünü de ileri süremeyeceği anlamında yorumlanamaz. Kaldı ki, borçlu kıymet takdiri raporun
da kendine tebliğ edilmediğini öne sürdüğü gibi evvelce mahkemece yapıldığı kabul edilen tebligatların hiçbiris satış ilanı tebligatı yapılan “E.”ye
yapılmamıştır.
İİK'nin 127. maddesi gereğince taşınmaz satışlarında, satış ilanının bir
örneği borçluya tebliğ edilmelidir. Borçluya satış ilanının tebliğ edilmemiş
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olması veya usulsüz tebliğ edilmesi Dairemizin süreklilik arzeden içtihatlarına göre başlı başına ihalenin feshi sebebidir.
O halde mahkemece; şikayetçi, tebligat matbatasında belirtilen maddi
olguların aksini iddia ettiğine göre, HGK kararı uyarınca orçlunun ileri
sürdüğü hususlarla ilgili deliller toplanarak ispatlamasına imkan tanınmalı, satış ilanı tebligatı yapılan tarih itibarı ile teligat yapılan adreste
Ersin İnali ile birlikte oturup oturmadıkları, aynı daireyi paylaşıp paylaşmadıkları araştırılmalı ve varılacak sonuca göre bir karar verilmelidir.
Eksik inceleme ile yazılı şekilde sonuca gidilmesi isabetsizdir.
SONUÇ
Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nin 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,
22.04.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ
KAYBOLAN BAVUL NEDENİYLE
KİŞİLİK HAKLARININ ZEDELENMESİ
•
MANEVİ TAZMİNAT
ÖZET: Borçlar Kanunu 58. madde uyarınca manevi tazminata hükmedilmesi için meydana gelen olayda kişilik haklarının zedelenmesi gerekir
olay nedeniyle üzüntü duyulması doğal olup,
kişilik haklarının zedelenmesi sonucunu doğurmaz. Mahkemece, manevi tazminat isteğinin reddine karar verilmesi gerekirken bu kalem isteğinde kabulü usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı
gerektirir.*
Y. 13. HD. E. 2014/2737, K. 2014/18863, T. 12.06.2014
Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda
ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen
hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya
incelendi gereği konuşulup düşünüldü.
KARAR
Davacı, davalıya ait alışveriş merkezinin otoparkına aracını park ettiğini, daha sonra geldiğinde aracını bagajında bulunan çantanın çalındığını
gördüğünü, davalının kusuru olduğunu ileri sürerek 1700 TL maddi, 500
TL manevi tazminatın faizi ile ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Davalı, davacının kusurlu olduğunu, savunarak davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.
1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmasına göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışıda kalan diğer temyiz
itirazlarının reddi gerekir.
* Not: Bu sayıdaki Y.11.H.D.nin 2014/14729-2015/720 sayılı kararına bakınız.
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2- Borçlar Kanunu 58. madde uyarınca manevi tazminata hükmedilmesi için meydana gelen olayda kişilik haklarının zedelenmesi gerekir
olay nedeniyle üzüntü duyulması doğal olup, kişilik haklarının zedelenmesi sonucunu doğurmaz. Mahkemece, manevi tazminat isteğinin reddine karar verilmesi gerekirken bu kalem isteğinde kabulü usul ve yasaya
aykırı olup, bozmayı gerektirir.
SONUÇ
Yukarıda birinci bent gereğince diğer temyiz itirazlarının reddine, ikinci bentte açıklanan nedenle hükmün davalı yararına BOZULMASINA aşağıda dökümü yazılı 122,28 TL kalan harcın temyiz edenden alınmasına,
12.6.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ
•
SÜREYİ KAÇIRIP MÜVEKKİLİN ZARARINA YOLAÇAN VEKİL
ÖZET: Vekil olarak avukat özen ve sadakat yükümlülüğüne uymalıdır. Kusur ile müvekkilinin
zararına neden olan avukatın sorumluluğuna gidilir.*
Y. 13. HD. E: 2014/10183 K.2014/22712 T. 03.7.2014
Davacı şirket, Atatürk Havalimanı’nda 24.5.2006 tarihinde meydana
gelen yangında, dava dışı havayolu şirketinin zarar gördüğünü, kendilerinin bu zararın sigorta ödemesi şeklinde karşılanması için oluşturulan konsorsiyom tarafından yapılan 7.000.000 Euro ödemenin %18’ini
(1.378.099,50 Euro) ödediklerini, bu ödemeler için sigortalıdan temlikname alındığını, olayda sorumluluğu olanlara karşı dava açmak üzere davalı avukata 16.5.2007 tarihinde vekaletname verilidğini, davalının davayı
Küçükçekmece Asliye Hukuk Mahkemesine 23.5.2007 tarihinde açtığını,
işbölümü itirazı üzerine dosyanın Bakırköy nöbetçi Ticaret Mahkemesine
gönderilmesine karar verildiği halde, davalının HMUK’un 193. maddesi
hükmüne göre 10 günlük yasal süresi içerisinde dosyanın gönderilmesi
için başvurmadığını, sonradan gittiği mahkemece, davanın süreye uyulmaması nedeniyle açılmamış sayılmasına karar verildiğini, bu suretle
alacaklarının da zamanaşımına uğrayarak zarara uğradıklarını ileri sürerek, 1.378.099,50 Euronun davalıdan tahsiline karar verilmesini talep
etmiştir.
* Gönderen: Av. H.Gürkan Erdebil

Yargıtay Kararları

415

Davalı, davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı ve davalı
tarafından temyiz edilmiştir.
1- Dosyanın incelenmesinde; Atatürk Havalimanı’nda 24.5.2006 tarihinde meydana gelen yangında, dava dışı havayolu şirketinin zarar gördüğü, bu zararın sigortaca karşılanması için oluşturulan konsorsiyum
tarafından yapılan 7.000.000 Euro ödemenin %18’lik kısmını davacının
ödediği bu ödemeler için sigortalıdan temlikname alarak, olayda sorumluluğu olanlara karşı dava açmak üzere davalı avukata 16.5.2007 tarihinde vekaletname verdiği, davalının davayı Küçükçekmece Asliye hukuk mahkemesine 23.5.2007 tarihinde açtığı, işbölümü itirazı üzerine
dosyanın Bakırköy Nöbetçi Ticaret Mahkemesine gönderilmesine ilişkin
olarak yüze karşı tefhim edilen karara rağmen davalının HMUK’un 193.
maddesi hükküne göre 10 günlük yasal sürede dosyanın gönderilmesi
için başvurmadığı, sonradan gittiği mahkemece, davanın süreye uyulmaması nedeniyle 9.3.2009 tarihinde açılmamış sayılmasına karar verildiği,
karara karşı sanun yollarının kullanıldığı kararın 30.9.2011 tarihinde
kesinleştiği dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Davacı sigorta şirketi,
dava dışı havayolu şirketine konsorsiyum olarak yapılan ödemeden kendi
ödedikleri kısma ilişkin alacak haklarının davalı avukat kusurlu hizmeti
nedeniyle zamanaşımına uğraması gerekçe gösterilerek, zararının davalıdan tahsili için eldeki davayı açmıştır. Davalı avukat savunmasında, davanın zamanaşımına uğradığını, davacının aktif dava ehliyetinin olmadığını, ödemenin konsorsiyum olarak yapıldığını, davanın da konsorsiyum
olarak açılması gerektiğini, kendi açtığı davada, Küçükçekmece Asliye
Hukuk Mahkemesinin, gönderme kararı verirken kanun yolunu “temyiz
yolu açık olmak üzere” verdiği için yanıltıldığını, mahkemelerin kanun yolunu doğru göstermesinin anayasal bir gereklilik olduğunu, kendisinden
istenen zararın gelir kaybı ödemesini de kapsadığını, bu tür bir talebin
avukattan istenemeyeceğini, davaya devam edilseydi bile olumlu bir sonuç çıkmayacağını, emsal dava dosyalarının olumsuz sonuçlandığını, sorumlulara karşı açılan davada temliken alacak talebinden bahsedilmediğini, temliknamenin sonradan alındığını, bunun dava ehliyeti bakımından
olumsuz sonuçları olacağını, davacının sigorta poliçesi ibraz edemediğini,
bu hususlar tartışılmadan davanın bitirildiğini, sonuç itibarıyla ortada
bir zarar ve kusur bulunmadığını savunmuştur. Mahkemece, HMUK 193.
madde kapsamında açılmamış sayılmasına karar verilen davaların tekrar açılmasine bir engel olmadığı, açılıpta zamanaşımı nedeniyle reddine
dair karar verilmiş bir dava bulunmaması nedeniyle ortada bir zarar da
bulunmadığı, emsal davaların da olumsuz sonuçlanması gerekçe gösterilerek davanın reddine karar verilmiştir.

416

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 89 • Sayı: 4 • Yıl: 2015

Taraflar arasındaki uyuşmazlık vekalet sözleşmesinden kaynaklanmaktadır. Vekalet sözleşmesi, Borçlar Kanunu 386. ve devam maddelerinde düzenlenmiştir.
Vekaletin şümulu başlıklı Borçlar Kanunun 388. maddesinde “... Vekalet akdinin şumulü mukavele ile sarahaten tespit edilmemiş ise taalluk
eylediği işin mahiyetine göre tayin edilir. Vekalet, vekilin takabbül eylediği
işin yapılması için icap eden hukuki tasarrufları ifa salahiyetini şamildir.
Hususi bir salahiyeti haiz olmadıkça vekil, dava ikame edemez, sulh
olamaz, tahkim edemez, kambiyo taahhüdünde bulunamaz, bağışlayamaz, bir gayrimenkulü temlik veya bir hak ile takyit edemez.” Borçlar
Kanunu 390. Maddesinde, “vekilin mesuliyeti, umumi surette işçinin mesuluyetine ait hükümlere tabidir.
Vekil, müvekkile karşı vekaleti iyi bir suretle ifa ile mükelleftir. Vekil,
başkasını tevkile mesul veya hal icabını kendi yerine ikameye müsait bulunmadıkça müvekkilin işini kendisi yapmaya mecburdur.” Yine Borçlar
Kanunu’nun 388. maddesi ile avukatın üzerine aldığı işin kapsamı ve şümulünün ne olacağı belirtilmiştir. Borçlar Kanunu’nun 390. maddesi “vekaleti dürüstlükle yerine getirme” başlığı altında vekilin, vekaleti icrada
özen ve sadakat göstermesi borçunu düzenlemiş bulunmaktadır. Görüldüğü gibi vekilin akdi sorumluluğu olan tazminat mükellefiyeti daha çok
onun temel borcu olan dürüstlükle ifa borcundan doğmaktadır. Vekalet
sözleşmesi sonucu itibariyle bir itimat ilişkisi olduğundan vekalet konusunun yerine getirilmesinde vekile düşen başlıca yüküm, onu özen ve sadakatle ifa etmesidir.
Kural olarak meslek sahibi olan kimseler ve bu arada avukatlar, genellikle bilinen ve kabul edilen kural ve usulleri bilmedikleri takdirde
sorumlu olurlar. Avukatın görevi olayları mantıki şekilde değerlendirerek
bütün öngörülmesi gerekli şeyleri dikkate almaktadır. (Süheyl Donay-Hareket 5, 1970, s. 728, vd. makale).
Vekil genellikle üzerine aldığı işi doğruluk kurallarına uygun biçimde
özenle yapmalıdır. Mesleğinin gerektirdiği uzmanlığın bütün gereklerini
kullanmalıdır. Buna rağmen sonucu elde edenezse ancak o takdirde sorumluluktan kurtulmuş olur. İsviçre Federal Mahkemesinni İçtihatlarına
göre bir avukat mesleki içtihat dergilerinde çıkan yeni kararları izlememesinden, başka yerde olması (örneğin hastanede ulunması), bürosunun
iyi örgütlenmemiş olması, yardımcılarının ihmali veya dava süresini korumak için aşvurduğu yolun yeterli olmadığını kestiremeyip ihtiyatsızca
vakit geçirmesi nedeniyle kanuni mehilleri kaçırması yüzünden sorumludur.
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Buna karşılık, avukat takdir ve yoruma bağlı sorunlardaki savunabilir
hukuki görüş tarzından, davanın yürütülmesindeki taktik ve psikolojik
yanılgılarından, ayrıca dosyayı iyi bilmemek ve dosyadaki hususları gözönüne almamak gibi bir kusuru olmadıkça sorumlu tutulmamalıdır (Borçlar Hukuk Özel Borç İlişkileri, Haluk Tandoğan, 1987 baskı, Cilt/2, sayfa/412-413). (Bkz. HGK. 2007/18-198 Esas-2007/199 Karar ve 11.4.2007
Tarihli)
Öncelikle belirtmek gerekir ki, zarara dayanak dava dosyasında,
HMUK’un 193. maddesi uyarınca yüze karşı verilen kararda “temyiz yolu
açık olmak üzere” karar verildiğinin belirtilmesi ile, hakimin mahkeme
kararlarında kanun yolunu göstermemesi ya da yanlış göstermesi sonucu
oluşacak mağduriyet, hukuki bilgisi olmayan vatandaş yönünden mağduriyete sebep olabilir. Avukatlık mesleğini ifa eden davalı için böyle bir
mağduriyet oluştuğundan bahsedilemez. Avukatlık Kanununun 40. maddesinde (Değişik: 2/5/2001 - 4667/27 md.) “İş sahibi tarafından sözleşmeye dayanılarak avukata karşı ileri sürülen tazminat istekleri u hakkın
doğumunun öğrenildiği tarihten itibaren ir yıl ve her halde zararı doğuran
olaydan itibaren beş yıl geçmemekle düşer.” şeklinde düzenlenmiştir. Bu
durumda, ileride açılacak davanın zamanaşımından reddedilmesi ile zararın oluştuğunun kabulü halinde, 40. maddede düzenlenen dava ve talep
sürelerinin aşılması sonucunu doğuracağından, davacı tarafa bu şekilde
bir yükümlülük yüklenemez. O halde, davalı avukatın görevini ihmal suretiyle davacı tarafın zarara uğramasına sebep olduğu gerekçesi ile açılan
tazminat davasında, dayanak dava dosyasında, avukatın süresinde işbölümü gereği görevli ve yetkili Bakırköy Ticaret Mahkemesine başvurması
halinde davacının davayı kazanabilme ihtimalinin olup olmadığı, olmadığı
takdirde bile, sorumlulara karşı başkaca hukuki sebeplerle talepte bulunma hakkı bulunup bulunmadığı hususlarının araştırılması ile sonuca
gidilmesi gerekecektir. Başka bir deyişle, davacı müvekkilin, vekilin eylemi ile zarara uğrayıp uğramadığı, zararın gerçekleşip gerçeklemşmediği
hususunun eldeki davada tartışılarak incelenmesi gerekir. Açılan davanın
bu halde dahi kazanılamayacağı ve davacının haklarını başka bir hukuki
yol ve yöntemle de ileri sürüp elde edemeyeceğinin anlaşılması ve bu zararla davalı vekilin eylemleri arasında illiyet bağının kurulması halinde
ancak mahkemenin gerekçesinde bahsedilen “zarar” kavramının oluştuğunun kabulü gerekir.
Taraflarca delil olarak gösterilen dava dosyalarının incelenmesinde;
İstanbul 8. İdare Mahkemesinin 2010(5-1929 esas ve karar sayılı dava
dosyasında, yangın nedeniyle dava açan diğer sigorta şirketinin, Ulaştırma Bakanlığı ve DHMİ aleyhine açtığı davada, davalıların kusuru olmadığı
gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş, hüküm Bölge İdare Mah-
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kemesinin 23.11.2011 günlü ilamı ile onanmıştır. Yine İstanbul 4. İdare
Mahkemesinin 2007/1796-2010/89 esas ve karar sayılı dosyasında, diğer
havayolu şirketinin İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, DHMİ hakkıda
açtığı davanın bir kusuru olmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar
verilmiş, hüküm Danıştay 10. Dairesinin 3.10.2010 tarihinde onanmıştır. DHMİ çalışanları hakkında açılan ceza davasında da beraat kararı
verilmiş, karar kesinleşmiştir. Yine, dava dışı sigorta şirketleri tarafından
açılan tazminat davalarında da davaların reddine karar verildiği görülmüştür.
Mahkemece, dayanak dava dosyasında, avukatın süresinde işbölümü
gereği görevli ve yetkili Bakırköy Ticaret Mahkemesine başvurması halinde davacının davayı kazanabilme ihtimalinin olup olmadığı ile sorumlulara karşı başkaca hukuki sebeplerle talepte bulunma hakkı bulunup
bulunmadığı, tarafların bu dosyadaki iddia ve savunmaları da özellikle
gözetilerek araştırılmalı, aynı sebeple açılmış tüm dava dosyaları da değerlendirilerek, davacı şirketin, davalı avukatın eylemi nedeniyle zarara
uğrayıp uğramadığı konusunda aralarında sigortacılık konusu ve mevzuatına hakim bilirkişinin de bulunduğu bilirkişi heyetinden taraf ve yargı
denetinime elverişli bilirkişi raporu alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup
bozmayı gerektirir.
2- Bozma sebebine göre davalının tüm, davacının sair temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine gerek görülmemiştir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle kararın davacı yararına BOZULMASINA, 2. bentte açıklanan nedenle davalının tüm, davacının sair temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, 1.100,00 TL duruşma avukatlık parasının davacıdan alınarak davalıya ödenmesine, peşin
alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK'un 440/1 maddesi uyarınca
tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 3.7.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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VEKALET İLİŞKİSİ • TİCARET ŞİRKETİ • DAVADA GÖREV
ÖZET: Ticaret şirketinin avukatına karşı açtığı davaya Tüketici Mahkemesinde değil genel mahkemelerde bakılması gerekir.
Zira, bu olayda şirketin tüketici sıfatı yoktur.
Y. 13 HD. E. 2104/43747 K. 2014/40101 T. 15.12.2014
Davacı vekili, müvekkili şirketin davalı avukata vekalet verdiğini, kendisinin bilgisi haricinde karşı taraf ile sulh anlaşması düzenleyerek müvekkili zarar uğrattığını ileri sürerek toplam 252.000,00 TL maddi tazminat ile 10.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan tahsilini istemiştir.
Davalıya tebligat çıkartılmamıştır.
Mahkemece, 28 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 3. maddesi ile vekalet sözleşmelerin de tüketici işlemi olarak tanımlandığı, 6502 sayılı Yasa’nın 73.
maddesi gereğince davanın Tüketici Mahkemesinde görülmesi gerektiği
gerekçesiyle mahkemenin görevsizliği nedeniyle dava dilekçesinin reddine
karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkıda Kanunun 3. maddesine
göre tüketici; ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi, tüketici işlemi; mal veya hizmet piyasalarında kamu
düzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel
kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simbarlık, sigorta,
vekalet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dahil olmak üzere her türlü
sözleşme ve hukuki işlemi ifade eder.
6502 sayılı yasanın 73. maddesi bu kanunun uygulanması ile ilgili her
türlü ihtilafa tüketici mahkemelerinde bakılacağını öngörmüştür.
Bir hukuki işlemin sadece 6502 Sayılı yasada düzenlenmiş olması tek
başına o işlemden kaynaklanan uyuşmazlığı tüketici mahkemesinde görülmesini gerektirmez. Bir hukuki işlemin 6502 Sayılı yasa kapsamında
kaldığının kabul edilmesi için taraflardan birinin tüketici olması gerekir.
Eldeki davada, davacı şirket, davalı avukatın vekalet görevini kötüye kullanarak bilgisi haricinde karşı tarafla sulh olduğunu ileri sürerek maddi
ve manevi tazminat istemiyle eldeki davayı açmıştır. Davacı, ticari şirket olup 6502 Sayılı yasada tanımlanan tüketici vasfını taşımamaktadır.
Vekalet sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların 6502 Sayılı yasa
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kapsamında olması için mutlaka surette taraflardan en az birisinin tüketici vasfını taşıması gerekir. Somut uyuşmazlıkta davacı şirket, tüketici
yasasında tanımı yapılan tüketici kapsamında olmadığından, taraflar arasındaki ilişkinin 6502 sayılı yasa kapsamı dışında kaldığı anlaşılmaktadır. Taraflar arasındaki uyuşmazlık, Tüketicinin Korunması Hakkındaki
Kanun kapsamı dışında kaldığına göre davaya bakma hususunda genel
mahkemeler görevlidir. Eldeki davada Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında bulunmadığından mahkemenin işin esasına girerek hasıl olacak sonuca uygun karar vermesi gerekir. Mahkemece, değinilen bu yönü gözardı ederek işin esasına girerek sonucuna uygun bir karar
vermesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup,
bozmayı gerektirir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz edilen hükmün BOZULMASINA,
peşin alınan 25,20 TL harcın istek halinde iadesine, HUMK’un 440/III-2
maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 15.12.2014
gününde oybirliği ile karar verildi.

HAKSIZ AZİL • VEKALET ÜCRETİ • ÜCRETİNİN TESPİTİ
ÖZET: Haksız olarak azledilen vekil hak kazandığı ücreti müvekkilinden isteyebilir. Taraflar arasında ücret sözleşmesi bulunmuyorsa, yasanın
belirlediği ölçülere göre ücret tespit edilir.
Ücreti belirleyecek olan değer davada harcı yatırılmış olan değerdir.
Y. 13. HD. E. 2014/17347 K 2015/5496 T. 23.2.2015
Davacı, avukat olduğunu, davalıyı bir icra dosyasında alacaklı vekili
olarak ve buna bağlı tasarrufun iptali davasında davacı vekili olarak temsil ettiğini ancak müvekkili olan davalının karşı taraf ile anlaşarak sulh
olduğunu, 25/08/2010 tarihli azilname ile kendisini haksız olarak vekaletten azlettiğini ileri sürerek ödenmeyen vekalet ücreti alacağının fazlaya
ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik 5.000 TL’sinin faiziyle birlikte davalıdan tahsilini istemiştir.
Davalı, davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, davanın kısmen kabulüne, 5418,70 TL’nin 07/09/2010
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tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin ise reddine karar verilmiş; hüküm, davacı ve davalı yanca temyiz olunmuştur.
1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının tüm temyiz itirazlarının reddi gerekir.
2- Dava, ödenmeyen vekalet ücreti alacağının tahsili talebine ilişkindir.
Davacının davalıyı Gaziosmanpaşa 3. İcra Müdürlüğü’nün 2009/15560
Esas sayılı takip dosyasında alacaklı vekili ve İstanbul 38. Asliye Ticaret
Mahkemesi 2012/94 Esas sayılı dava dosyasında davacı vekili olarak temsil ettiği, davalının karşı yanla anlaşarak sulh olduğu ve Davalı Sevim’in
davacı avukatı 25/08/2010 tarihinde azlettiği, taraflar arasında yazılı vekalet ücret sözleşmesi bulunmadığı dosya kapsamından anlaşılmakta
olup bu hususlar taraflar arasında da çekişmesizdir. Avukatlık Kanunun
164/4 maddesinde “... Avukatlık ücretinin kararlaştırılmamış olduğu veya
taraflar arasında yazılı ücret sözleşmesinin bulunmadığı yahut ücret sözleşmesinin belirgin olmadığı veya tartışmalı olduğu veya ücret sözleşmesinin ücrete ilişkin hükmünün geçersiz sayıldığı hallerde; değerli para
ile ölçülebilen dava ve işlerde asgari ücret tarifelerinin altında olmamak
koşuluyla ücret itirazlarını incelemeye yetkili merci tarafından davanın
kazanılan bölümü için avukatın emeğine göre ilamın kesinleştiği tarihteki
müddeabihin değerinin yüzde onu ile yüzde yirmisi arasındaki bir miktar
avukatlık ücreti olarak belirlenir...” hükmü düzenlenmiştir.
Taraflar arasında yazılı ücret sözleşmesi bulunmadığına göre davacı
avukat anılan yasal düzenleme gereğince dava ve takip dosyasında harcı
yatırılmış değerlerin %10-20’si oranında akdi vekalet ücreti de isteyebilir.
Mahkemenin bu yönü göz ardı ederek yanlış değerlendirme ile yalnızca
karşı yan vekalet ücretini kabul ederek yazılı şekilde hüküm tesis etmiş
olması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.
SONUÇ
Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle davalının tüm itirazlarının reddine 2, bentte açıklanan nedenlerle temyiz edilen kararın davacı yararına BOZULMASINA, aşağıda dökümü yazılı 277,65 TL. kalan
harcın davalıdan alınmasına, 92,50 TL peşin harcın davacıya iadesine,
23.02.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASINDA; SÖZ KONUSU
TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ BÜTÜNLEYİCİ PARÇALAR
ÖZET: Paydaşlığın (ortaklığın) satış suretiyle giderilmesine ilişkin davalarda taşınmaz üzerinde
bulunan bina, ağaç v.s. gibi bütünleyici parçaların (muhdesat) kime ait olduğu konusunda uyuşmazlık olup da bunlar üzerinde bazı paydaşların
(ortaklar) hak iddia etmeleri ve öncelikle bu uluşmazlığın giderilmesini istemeleri halinde paydaşa asliye hukuk mahkemesinde dava açmak
üzere süre verilmelidir. Mahkemece verilen süre
içerisinde dava açıldığı takdirde sonucunun beklenmesi, açılmaz ise o konuda uyuşmazlık yokmuş gibi davaya devam edilmesi gerekir.
Y. 14 HD. E. 2013/9823, K. 2013/11179, T. 09.09.2013
Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 21.09.2011 gününde verilen dilekçe ile ortaklığın giderilmesi istenmesi üzerine yapılan duruşma
sonunda; davanın kabulüne dair verilen 11.12.2012 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı C. vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya
ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü.
KARAR
Dava, ortaklığın giderilmesi istemine ilişkindir.
Mahkemece, taşınmazın satışı suretiyle ortaklığın giderilmesine karar
verilmiştir.
Davalı C. vekili davanın reddini savunmuştur.
Hükmü, davalı C. vekili temyiz etmiştir.
Paydaşlığın (ortaklığın) satış suretiyle giderilmesine ilişkin davalarda taşınmaz üzerinde bulunan bina, ağaç v.s. gibi bütünleyici parçaların (muhdesat) kime ait olduğu konusunda uyuşmazlık olup da bunlarüzerinde bazı paydaşların (ortaklar) hak iddia etmeleri ve öncelikle bu
uluşmazlığın giderilmesini istemeleri halinde paydaşa asliye hukuk mah-
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kemesinde dava açmak üzere süre verilmelidir. Mahkemece verilen süre
içerisinde dava açıldığı takdirde sonucunun beklenmesi, açılmaz ise o
konuda uyuşmazlık yomkuş gibi davaya devam edilmesi gerekir.
Somut olaya gelince; davalı C. vekili 02.12.2012 tarihli oturumda dava
konusu taşınmazın üzerinde bulunan binayı müvekkilinin yaptığını ileri
sürmüş bu konuda açtıkları tespit davasının dava dilekçesi suretini mahkemeye sunmuştur. Mahkemece 11.12.2012 tarihli oturumda incelenen
Bakırköy 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/295 Esas sayılı tespit davasının bu davanın sonucunu etkileyebileceği anlaşılmaktadır. Bu itibarla
davalı C. vekili tarafından açılan Bakırköy 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin
2012/295 Esas sayılı tespit davasının sonucunun beklenmesi gerektiği
halde bu durum gözardı edilerek yazılı şekilde hüküm kurulması doğru
görülmemiş, bu sebeple kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ
Temyiz itirazlarının yukarıda açıklanan nedenlerle kabulü ile hükmün
BOZULMASINA, peşin yatırılan harcın istek halinde yatırana iadesine,
09.09.2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASINDA SATIŞ BEDELİ
ÖZET: Dava konusu edilen ve satışına karar verilen taşınmazın satış bedelinin ne şekilde dağıtılacağının hükümde gösterilmesi gerekirken, bu
hususun gözardı edilmesi doğru değildir.
Y. 14. HD. E. 2013/15328, K. 2014/1474, T. 05.02.2014
Dava, ortaklığının giderilmesi isteğine ilişkindir.
Davalılar, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece satış suretiyle ortaklığın giderilmesine karar verilmiş, hüküm davalı N. vekili ve davalı M. tarafından temyiz edilmiştir.
Paydaşlığın (ortaklığın) giderilmesi davaları paylı ve elbirliği mülkiyeti
hükümlerie tabi mallarda paydaşlar veya ortaklar arasındaki hukuki ilişkiyi sona erdirne, birlikte mülkiyetten ferdi mülkiyete geçmeyi sağlayan
iki taraflı, taraflar için benzer sonuçlar doğuran vakalardır.
Mahkemece paydaşlığın (ortaklığın) satış süretiyle giderilmesine karar
verilmesi halinde satışın nasıl yapılacağının ve satış bedelinin ne şekilde
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dağıtılacağının karar yerinde gösterilmesi gerekir. Satış bedelinin, satışına karar verilen taşınmaz paylı mülkiyet hükümlerine konu ise paydaşların tapudaki payları oranında, elbirliği halinde mülkiyet hükümlerine tabi
olması halinde mirasçılık belgesindeki payları oranında hem paylı, hem
de elbirliği mülkiyet halinin bir arada bulunması halinde ise tapudaki
ve mirasçılık belgesindeki paylar nazara alınarak yine taşınmaz üzerinde
muhdesat var ise oran kurulup kurulmayacağı incelenerek dağıtılmasına
karar verilmesi gerekir.
Somut olayda; dava konusu edilen ve satışına karar verilen taşınmazın
satış bedelinin ne şekilde dağıtılacağının hükümde gösterilmesi gerekirken, bu hususun gözardı edilmesi doğru değildir.
Diğer taraftan yargılama gideri ve vekalet ücretinin payları oranında
taraflara dağıtılmasına karar verilmesi gerekirken davalılardan tahsiline
karar verilmesi ve taşınmazın satış bedeli üzerinden alınacak harcın kimlerden hangi oranda alınacağının hüküm sonucunda gösterilmemesi de
doğru görülmemiş, bu sebeple kararın bozulması geçikmiştir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100
sayılı HMK’ya 6217 sayılı Kanunla eklenen geçici 3. madde hükmü
gözetilerek HUMK'un 428. maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edenlere iadesine,
05.02.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

YARGITAY 16. HUKUK DAİRESİ
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI • HARİTA TESPİTİ
ÖZET: Esaslı sınır incelemesi yapılmadan taşınmaz hakkında karar verilmesi doğru olmamıştır.*
Y. 16 H.D. E.2014/15627 K. 2015/4168 T. 16.04.2015
Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca
incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, gereği düşürüldü.
Davacı, Meşeyolu Köyü çalışma alanında bulunan ve kadastro sırasında tespit harici bırakılan taşınmaz bölümleri hakkında kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanarak tescil istemiyle dava açmıştır. Mahkemece
yapılan yargılama sonunda davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı Ah. vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Mahkemece; yolların herkesin kullanmasına açık ve kamuya ait olduğu, özel mülkiyete konu olamayacakları gerekçe gösterilerek hüküm
kurulmuş ise de; inceleme ve araştırma karar vermek için yeterli değildir. Mahkemece taşınmaz bölümlerinin tescil harici bırakılma nedeni Kadastro Müdürlüğünden sorulmamış, fen bilirkişisinin 21.11.2013 tarihli
haritasında gösterilen (B), (C), (D) ve (E) harfleri ile gösterilen bölümlerin kadim yol olup olmadığı net biçimde açıklığa kavurturulmamış, çekişmeli taşınmaz bölümleri gösterir hava fotoğrafları getirtilerek resmi
niteliktesi bu belgede yol bulunup bulunmadığı araştırılmamış, ziraat bilirkişi raporunda 213 ada 1 parsele komşu olan çekişmeli tespit harici
alanlar yönünden değerlendirme yapmamıştır. Eksik inceleme ile karar
verilemez. O halde, taşınmaz bölümlerinin tespit harici bırakılma nedeni
Kadastro Müdürlüğü’nden sorulmalı dava konusu taşınmaz bölümlerine
ilişkin, dava tarihinden 15-20-25 yıl öncesine ait stereoskopik hava fotoğrafları Harita Genel Komutanlığı4ndan tarihleri açıkça yazılmak suretiyle
istenilerek getirtilip dosyaya konulmalı; bundan sonra ziraat bilirkişi ile
jeodezi ve fotogrametri uzmanı harita mühendisinden oluşacak bilirkişi
heyeti aracılığıyla yapılacak keşifte, belirtilen tarihlerde çekilmiş stereoskopik hava fotoğraflarının stereoskop aletiyle incelemesi yaptırılmalı, temin edilebilen en eski tarihli uydu fotoğrafları değerlendirilmeli, çekişmeli taşınmaz bölümlerinin önceki ve şimdiki niteliğinin, arazinin ekonomik
* Gönderen: Av. İnan YILMAZ, Tunceli Barosu
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amacına uygun olarak tanzim arazisi niteliğiyle zilyetliğine ne zaman başlanıldığının belirlenmesine çalışılmalı, tanık ve yerel bilirkişi ifadeleri de
bilimsel esaslara ve maddi bulgulara dayanılarak hazırlanan söz konusu
bilirkişi raporlarıyla denetlenmeli, taşınmaz bölümlerinin dadastro paftasındaki konumu bilgisayar programı aracılığıyla uydu ve hava fotoğraflarına aktarılmalı, yerel bilirkişi ve tanıklartan taşınmaz bölümlerinin kime
ait olduğu, kimden kime kaldığı, taşınmaz üzerinde sürdürülen zilyetliğin
başlangıç günü, süresi ve sürdürülüş biçimi hakkında ayrı ayrı olaylara
dayalı bilgiler alınmalı, ziraat bilirkişisinden taşınmaz bölümlerinin zirai
faaliyete konu olup olmadığı ve hangi tasarruflar ile sürdürüldüğü, kulanım sınırlarının oluşip oluşmadığı hususları ve de komşu parseller ile
dava konusu taşınmaz arasında nitelik farkı olup olmadığı özellikle belirtilmeli, ortaya çıkacak sonuca göre belgesiz araştırma yapılmalı, bundan
sonra iddia ve savunma çerçevesinde toplanan tüm deliller birlikte değerlendilerek sonucuna göre bir karar verilmelidir. Eksik incelemeyle yazılı
oludğu şekilde hüküm kurulması isabetsiz olup, davacı A. vekilinin temyiz itirazları açıklanan nedenlerle yerinde bulunduğundan kabulüyle hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan temyiz karar harcının talep halinde
temyiz edene iadesine, 16.04.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ
AVANS FAİZİ • SİGORTACIDAN TALEP
ÖZET: TTK’dan kaynaklanan sözleşmelerden doğan alacaklarda avans faizi istenebilir.
Y. 17. HD. E. 2012/10723 K. 2013/6910 T. 13.05.2013
Dava:
Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda;
kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen
hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine
dosya incelendi, gereği düşünüldü:
KARAR:
Davacı vekili, davalıların işleteni, sürücüsü ve trafik sigortacısı olduğu aracın trafik kazası sonucunda tam kusurlu olarak yaya müvekkiline
çarpması sonucu ağır şekilde yaralanmasına neden olduğunu ileri sürerek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla, iş gücü kaybı için
100,00 TL kadar tazminat ve 20.000,00 TL manevi tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiş, 05.04.2012 tarihinde
verilen ıslah dilekçesi ila daimi iş gücü kaybı tazminatını 1.919,31 TL
olarak ıslah ettiğini bildirmiştir.
Davalı sigorta vekili ile diğer davalılar, davanın reddi gerektiğini savunmuşlardır.
Mahkemece, toplanan delillere göre davanın kısmen kabulü ile
1.919,31 TL maddi tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal
faizi ile davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine, davalı sigortanın poliçe limiti ile sorumluluğuna, 3.000,00 TL
manevi tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalılardan müşterek ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine, davalı
sigorta açısından açılan davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı
vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1- Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının
gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılan değerlendirilmesinde usul ve
yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek
gerekmiştir.
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2- Dava, sigorta sözleşmesinden kaynaklanan tazminat istemine ilişkindir.
Taraflar arasındaki ilişkin TTK’da düzenlenen sigorta sözleşmesinden kaynaklandığından ve bu tür sözleşmeler TTK’nın 3. ve 4. maddeleri
hükmü uyarınca tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın mutlak ticari işlerden olduğundan avans faizi istenebilir. Buna göre dava dilekçesinde avans faizine karar verilmesi talep edilmiş olan mahkemece,
talep gibi hükmedilen alacağa avans faizi uygulamasına karar verilmesi
gerekirken, yasal faize karar verilmesi bozma nedeni ise de; bu yanılgının
giderilmesi yargılamanın tekrarını gerektirir nitelikte görülmediğinden
hükmün, 6100 Sayılı HMK’nın geçici 3/2 maddesi delaletiyle 1086 Sayılı
HMK’nın 438/7 maddesi uyarınca düzeltilerek onanmasına karar vermek
gerekmiştir.
SONUÇ
Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin
diğer temyiz itirazlarının REDDİNE, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün (1) numaralı
bendinde yer alan “yasal faizi” ibaresinin hükümden çıkartılarak yerine
“avans faizi” ibaresinin yazılmasına ve hükmün bu haliyle DÜZELTİLEREK ONANMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine, 13.05.2013 gününde oybirliği ile karar verildi.

GÜVENCE HESABI • DESTEKTEN YOKSUNLUK
ÖZET: Kazada hayatını kaybeden desteğin yardımından yoksun kalanların 3. kişi olarak tazminat
talep hakları vardır. Alacaklılık ve borçluluk sıfatının birleştiğinden söz edilemez.*
Y. 17. H.D. E.2014/17172 K. 2014/13644
Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda;
kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün
süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

*

Gönderen; Av. Serap Badur.
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KARAR
Davacılar vekili, müvekkillerinin murisi olan sürücünün zorunlu mali
sorumluluk sigortası bulunmayan .... plakalı araç ile yaptığı tek taraflı
trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini belirterek, 250.000,00 TL destekten yoksun kalma tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmesini
talep etmiştir.
Davalı vekili, davanın reddi gerektiğini savunmuştur. Sigorta tahkim
komisyonunca, toplanan delillere göre davanın reddine karar verilmiştir.
Davacı vekilince, sigorta hakem heyeti tarafından verilen karara itiraz
edilmiş, itiraz üzerine itiraz hakem heyetince itirazın reddine karar verilmiş, karar davacılar vekilince temyiz edilmiştir.
Dava, trafik kazası nedeni ile maddi tazminat istemine ilişkindir.
Sigorta hakem heyetince, davacının üçüncü şahıs sıfatı ile talep ettiği
destekten yoksun kalma tazminatı, Güvence Hesabının sorumluluğunda
olmasına karşın, Güvence Hesabının tazminat ödedikten sonra başvuru
sahiplerinin kazaya kusuru ile sebep olan sürücünün mirasçıları sıfatı ile
rücu etme hakkına sahip olması sebebi ile alacaklı ve borçlu sıfatlarının
birleştiği, BK 135. madde gereğince borcu sona erdiren sebeplerin gerçekleştiği kabul edilerek davanın reddine karar verilmiştir.
Güvence hesaının, hukuken ödediği tazminatı zarara kusuru ile sebebiyet veren başvuru sahiplerinin murisine, dolayısı ile mirasçıları olan
aşvuru sahiplerine rücu etmekle mükellef olduğu, bu nedenle de alacaklılık ve borçluluk sıfatlarının birleştiği gerekçesiyle davanın reddine karar
verilmiş ise de dava konusu olayda, BK 135. madde anlamında alacaklılık
ve borçluluk sıfatlarının birleştiğinden söz edilemez.
Mahkemece, davacıların kazada hayatını kaybeden araç sürücüsünün
desteğinden yoksun kalıp kalmadıkları değerlendirilerek, destekten yoksun kaldıklarının kabulü halinde, güvence hesabı karşısında 3. kişi olarak tazminat talebinde bulunabilecekleri kabul edilerek karar verilmesi
gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması 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 16.10.2014 gününde üye E.'nin karşı oyu ve oyçokluğuyla karar verildi.
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AYNI YANGINDA ZARAR GÖRENLERİN YANGIN
SİGORTASINDAN GARAMETEN YARARLANACAĞI
ÖZET: Davalı sigorta şirketi tarafından sigortalanan işyerinin sebebiyet verdiği yangında pek
çok iş yeri zarar görmüş, diğer işyerleri tarafından aynı yangınla ilgili başka mahkemelerde ir
çok dava açılmış bulunmasına göre, davalı sigortacının olayda zarar görenlere karşı sorumlu
olduğu teminat limitinin garabe hesabı ile zarar
görenlere paylaştırılması, davalı sigorta şirketinin davacıya garameten ödemekle yükümlü olduğu tutarın hüküm altına alınması gerekirken
bu husus nazara alınmadan yazılı şekilde karar
verilmesi doğru görülmemiş, hükmün bozulması
gerekmiştir.
Y. 17. H.D. E. 2014/6680, K. 2015/461, T. 19.01.2015
KARAR
Davacı vekili, yapılan sözleşme uyarınca müvekkilinin ithal ettiği yün
akrilik ve saf yün iplik emtiasının davalı E. Ulus. Dış Tic.Ltd.Şti.’nin işlettiği antrepoda muhafaza edildiğini, diğer davalı sigorta şirketinin de bu
davalının işyeri sigortacısı bulunduğunu, antrepoda 27.06.2007 tarihinde
çıkan yangın sonucu müvekkilinin emtiasının hasara uğradığını, zararının ödenmediğini ileri sürerek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 735.224,48 USD karşılığı 966.338,00 TL zararın davalı E. Ulus. Dış
Tic.Ltd.Şti.’den, bu miktarın 500.000 USD karşılığı 657.200 TL kısmının
müteselsilen olmak üzere davalı E. Sigorta A.Ş.’den dava tarihinden itibaren avans faizi ile birlikte tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı E.. Dış Tic.Ltd.Şti. vekili, yangının çıkmasında müvekkilinin
kusurunun bulunmadığını, yangının dava dışı firmanın gizli kimyasal deposundan kaynaklandığını savunarak davanın reddini istemiştir.
Davalı E. Sigorta A.Ş. vekili, talebin teminat dışı olduğunu, kastın veya
kusurun belirlenmesi gerektiğini, birden ziyade zarar görenin bulunduğunu, garameten sorumluluğun esas olduğunu savumarak davanın reddini
istemiştir.
Mahkemece, toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna dayanılarak, davalı antrepocunun kendisine teslim edilen malları gereği

Yargıtay Kararları

431

gibi muhafaza etmesi gerektiği, BK’un 58. maddesi gereğince sorumlu olduğu gereçesiyle 966.338,00 TL’nin 657.200,00 TL(sinin her iki davalıdan müştereken ve müteselsilen, bakiyesinin davalı E. Ulus Dış Tic.Ltd.
Şti.’den dava tarihinden itibaren avans faiziyle birlikte tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı E. Ulus Dış Tic.Ltd.Şti. vekili ve davalı E. Sigorta
A.Ş. vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1) Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının
gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve
yasaya aykırı bir yön bulunmamasına, davanın mülga 818 sayılı BK.’nın
464/2. maddesi uyarınca açılmış olmasına ve davalı antrepocunun tamamen kuursuz oludğunu ispat edememiş bulunmasına göre davalı E.Uluslararası Nak.Ltd.Şti. vekilinin tüm, davalı E. Sigorta A.Şl. vekilinin aşağıdaki bent dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek
gerekmiştir.
2) Davalı E. Sigorta A.Ş. vekilinin temyiz itirazlarına gelince, dava
yangın sigorta poliçesinden kaynaklanan tazminat istemine ilişkin olup,
davalı sigorta şirketi yangına sebep olan davalı E. Uluslararası Nak.Ltd.
Şti.’nin sigortacısıdır.Aynı yangın nedeniyle davacı dışında hasar gören
diğer işyerleri tarafından başka mahkemelerde açılmış kesinleşmiş veya
derdest davalar bulunmaktadır.
Sorumluluk sigortaları zarar sigortası-meblaj sigortası ayrımında zarar sigortası kapsamında yer almaktadır. Bu nedenle rizikonun gerçekleşmesi halinde bu rizikodan zarar gören üçüncü kişilerin gördükleri gerçek zararlar sigorta limiti dahilinde karşılanır.
Garameten ödeme ilkesi gereğince, bir rizikonun gerçekleşmesi ile zarar görenlerin birden fazla olması ve tazminat alacaklarının da sigorta
sözleşmesinde öngörülen sigorta bedelinden fazla olduğu hallerde, zarar
görenlerden her birinin sigortacıya karşı yöneltebileceği tazminat miktarı
isteminden, sigorta bedelinin tazminat alacaklıları toplamına olan oranına göre indirim yapılmasını öngörülmektedir. Zarar görenlerin birden
fazla olması halinde, bunlar arasında eşitlik esasını dikkate alan bu ilkenin, zarar sigortası olan ihtiyari mali mesuliyet sigortalarında da dikkate
alınması gerekmektedir. Birden fazla kişi zarar görmüşse sigortacı, poliçede gösterilen limitle sorumlu olacağından zarar gören üçüncü kişiler
oranlama yoluyla (garameten-oranlı eşit paylaştırma esasına göre) tazminat isteyebileceklerdir.
Somut olayda, davalı sigorta şirketi tarafından sigortalanan işyerinin
sebebiyet verdiği yangında pek çok iş yeri zarar görmüş, diğer işyerleri tarafından aynı yangınla ilgili başka mahkemelerde ir çok dava açılmış bulunmasına göre, davalı sigortacının olayda zarar görenlere karşı sorumlu
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olduğu teminat limitinin garabe hesabı ile zarar görenlere paylaştırılması,
davalı sigorta şirketinin davacıya garameten ödemekle yükümlü olduğu
tutarın hüküm altına alınması gerekirken bu husus nazara alınmadan
yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş, hükmün bozulması gerekmiştir.
SONUÇ
Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle E. Uluslararası Nak.
Ltd. Şti. vekilinin tüm, davalı E. Sigorta A.Ş. vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle hükmün davalı E.
Sigorta A.Ş. yararına BOZULMASINA, aşağıda dökümü yazılı 49.5050,35
TL kalan onama harcının temyiz eden davalı E. Uluslararası Nak.Ltd.
Şti.’nden alınmasına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı
E. Sigorta A.Ş.’ne geri verilmesine 19.1.2015 gününde oybirliğiyle karar
verildi.

DESTEKTEN YOKSUNLUK
•
KAZANÇ UNSURU • PASİF DEVRE YAŞI
ÖZET: Kazanç belirlenirken desteğin kişisel yetenek ve katkısı gözetilmelidir. 60 yaş sonrası için
de tazminat hesabı yapılmalıdır. Fiili emeklilik yaşına bakılamaz.*
Y. 17. HD E.2013/16165 K.2015/2692 T. 12.02.2015
Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda;
kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün
süresi içinde davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya
incelendi gereği düşünüldü:
KARAR
Davacılar vekili, davalının zorumlu mali sorumluluk sigortacısı olduğu
aracın sebep olduğu kazada müvekkillerinin destiğinin öldüğünü açıklayıp fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydı ile toplam 1.000,00 TL’nin
tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece yapılan yargılama neticesinde, tüm dosya kapsamına göre
davanın kabulü ile davacı için 800,00 TL, N. ve G. için 50,00’şer TL, için
100,00 TL’nin tahsiline karar verilmiş; hüküm, davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
* Gönderen: Av. Ali Yaşar ÖZKAN
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1- Dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir.
Destekten yoksun kalma tazminatı Borçlar Kanununun 45/II. maddesinde düzenlenmiş olup “ölüm neticesi olarak diğer kimseler mütevaffanın yardımından mahrum kaldıkları takdirde onların bu zararını da
tazmin etmek lazım gelir.” şeklinde hükme bağlanmıştır. Yaa metninden
de anlaşılacağı gibi 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 oludğu paranın ödettirilmesidir. Yani haksız bir eylem sonucu desteğini yitiren kimse BK’nun 45/II. maddesine dayanarak uğradığı
zararın ödetilmesini isteyeilir. Davalı destekten yoksun kalmadan ileri
gelen somut zararı gidermek zorundadır. Bu nedenle tazminat hesabından önce zarar tutarını belirlemek gerekir. Bunun yanında amaç zarar
görenin malvarlığındaki eksilmeyi giderme olduğuna göre, ölüm nedeniyle
desteğini yitirenin elde ettiği çıkarlar varsa, bunların da zarar tutarından
indirilmesi gerekir. Aksi halde zarar görenin malvarlığında olaydan önceki duruma göre bir artış meydana gelmiş olur. Buradaki amaç zarar görenin malvarlığını zenginleştirmek değil, desteğini yitiren kişiye ölümden
önceki yaşam düzeyini sürdürebilme olanağı tanımaktır.
Somut olayda; mahkemece hükme eas alınan bilirkişi raporunda mütevaffanın (destek) geliri hesaplanırken, sahibi olduğu ve işlettiği 500 adet
arı kolonisinden elde ettiği gelir dikkate alınarak aylık 2.500,00 TL geliri oludğu, Muğla Arı yetiştiricileri Birliği’nin yazısına göre 500 kovanlık
bir arıcılık kolonisini iki kişilik iş gücünün çalıştırabileceği, bu işçiler
için sigorta ve vergiler dahil aylık toplam 1.964,00 TL ödenmesi gerektiğini, murisin aylık gelirinden işçiler için ödenmesi gereken bu miktar
düşüldüğünde bakiye kalan aylık 536,00 TL kadar davacıların zararı bulunduğunu bildirerek bu miktar üzerinden pesaplama yapılmış ise de,
yukarıdaki açıklamalara uygun olmayan kriterlerle gelir tespit edilmiştir.
Oysa, desteğin kişisel yetenek ve emeğinin yaptığı arı işletmeciliğine katkısı 1.964,00 TL olarak kabul edilerek bu miktar üzerinden destekten
yoksunluk zararı hesaplattırılması iken, yazılı olduğu şekilde eksik incelemeye dayalı olarak karar verilmesi doğru görülmemiştir.
2- Ayrıca hükme esas alınan bilirkişi raporunda desteğin pasif dönemi
için davacılar yararına hesaplama yapılmamıştır. Pasif devre zararının
hesaplanması sırasında esas alınan ücret, bir çalışmanın karşılığı değil,
ekonomik bir değer taşıyan yaşamsal faaliyetlerin sürdürülmesinin karşılığıdır.
Çalışma hayatının aktif çalışma dönemi ve emeklilik dönemini olan

434

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 89 • Sayı: 4 • Yıl: 2015

pasif devre olarak ayrılması ve özel yasalarında çalışma süreleri ayrık
olarak belirtilmemiş (asker, polis vb. gibi) kişiler yönünden 65 yaşın aktif
çalışma devresi, bakiye yaşam süresi varsa bu sürenin de emeklilik ya
da çalışma hayatının sona erdiği pasif dönemini oluşturduğu Dairemiz
ve Yargıtay’ın yerleşik uygulaması ile benimsenmiştir. Destekten yoksun
kalma nedeniyle tazminatın hesabında 60 yaşından sonra pasif devrede
zararın oluşacağı ve bu zararının asgari ücret düzeyinde bir zarar olacağı
gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin temyiz itirazlarının
kabulü ile hükmün BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde
temyiz eden davacılara geri verilmesine 12.2.2015 gününde oybirliğiyle
karar verildi.

DAVA KONUSU ALACAĞIN DEVREDİLMESİ
ÖZET: Dava devam ederken alacak temlik edildiğinde, temlik eden davacının aktif dava ehliyeti
sona ermiş olduğundan; alacağı temellük eden
davadan haberdar edilmeli ve onun huzurunda
dava sonuçlandırılmalıdır.
Y. 17. HD E. 2013/15937 K. 2015/2776 T. 16.2.2015
Bir davada aktif dava ehliyetinin yani dava hakkının yargılamanın sona
erdiği tarihe kadar bulunması gerekir. Somut olayda, yargılama sırasıda
davacı alacağının 400.000 TL kısmını 09/03/2012 tarihinde davada taraf
olmayan S.'ye temlik ettiğine göre, davacının tazminatın 400.000 TL kısmı yönünden aktif dava ehliyeti sona ermiştir. Bu durumda mahkemece
HUMK'un 186. maddesi uyarınca temellük eden Sinan Doğan’ın davadan
haberdar edilip huzuru ile 400.000 TL kısım yönünden davanın sonuçlandırılması gerektiğinden hükmün bozulması gerekmiştir.
SONUÇ
Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan
harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 16/02/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ
TENSİPLE BİRLİKTE İHTİYATI TEDBİR KARARI
ÖZET: Bonoda tahrifat iddiası bulunduğundan
HMK.nun 209. maddesindeki hüküm uyarınca
tedbir kararı verilmesi gerekirken bu yön gözardı
edilerek İİK'nin 72/3. maddesine dayanılarak tedbir kararı verilmesi doğru görülmemiştir.
Y. 19. HD E. 2012/3644, T. 2012/8311, T. 17.05.2012
Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sırasında mahkemece verilen ihtiyatı tedbir isteminin reddine ilişkin ara kararının süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi,
gereği konuşulup düşünüldü.
KARAR
Dava, davacının keşidecisi olduğu davalı emrine düzenlenen 21.08.2011
keşide tarihli 30.09.2011 vadeli 800,00 TL.lik bonunun tahrif edilerek
80.000 Tl. haline getirildiği, bu nedenle 79.200 TL’luk kısım için borçlu
olunmadığının tespiti ile dava kesinleşinceye kadar 6100 sayılı HMK gereğince teminatsız tedbir kararı verilmesi istemine ilişkindir.
Mahkemece tensiple birlikte HMK'nın 209 ve devamı maddelerindeki koşullar oluşmadığından davacının ihtiyati tedbir talebinin reddine,
İİK'nin 72/3. maddesi uyarınca %15 teminat karşılığında icra veznesine
girecek paranın alacaklısına ödenmesi şeklinde tedbir kararı verilmiş, bu
ara karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Bonoda tahrifat iddiası bulunduğundan HMK.nun 209. maddesindeki
hüküm uyarınca tedbir kararı verilmesi gerekirken bu yön gözardı edilerek İİK'nin 72/3. maddesine dayanılarak tedbir kararı verilmesi doğru
görülmemiştir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenle 18.11.2011 tarihli yerel mahkemenin takibin teminatsız olarak durdurulması talebinin reddine ilişkin kararın
BOZULMASINA, peşin harcın itek halinde iadesine, 17.05.2012 gününde
oybirliğiyle karar verildi.
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TAKİP HUKUKU
•
GENEL HÜKÜMLER • DAVADA HAKUKİ YARAR
ÖZET: Takip hukuku bakımından borçlu olunmadığının tespit edilmesi, borçlunun genel hükümlere göre menfi tespit davası açmasına engel değildir.
Y. 19. HD E. 2013/15932 K. 2014/793 T. 8.1.2014
Davacı vekili, davalılardan Ç., Finans Faktoring Hiz. A.Ş.’nin icra takibine konu ettiği iki adet çekteki keşideci imzasının müvekkili şirketin yetkili temsilcine ait olmadığını belirterek çeklerden dolayı davalılara borçlu
olunmadığının tespitine, %40 kötüniyet tazminatının davalı faktoring şirketinden tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davacının icra hukuk mahkemesinde açtığı dava sonucunda çeklerdeki imzaların davacının yetkili temsilcisine ait olmadığı gerekçesiyle takibin durdurulmasına karar verildiğini, davacının dava açmakta hukuki yararın bulunmadığını belirterek davanın reddine karar
verilmesini istemiştir.
Mahkemece, İcra Hukuk Mahkemesince yapılan yargılama sırasında
alınan bilirkişi raporunda çeklerdeki keşideci imzalarının davacı şirketin
yetkisilisine ait olmadığı gereksesiyle icra takibinin durdurulmasına karar verildiği, davacı hakkında mevcut bir takibin kalmadığı, hukuki yarar
yokluğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili
tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, İİK'nin 72. maddesine dayalı “çekler nedeniyle borçlu bulunulmadığının tespiti yani menfi tespit” davasıdır. İcra Mahkemesince, çeklerdeki imzanın keşideci şirket yetkilisine ait olmadığının saptandığı
gerekçesiyle icra takibinin durdurulmasına karar verilmiş olması takip
hukukunu ilgilendirmekte olup davacının maddi hukuk açısından menfi
tespit davası açmasına engel teşkil etmez. Öte yandan takip hukukuna
ilişkin inceleme yapan icra mahkemesinde alınan bilirkişi raporu genel
mahkemeyi bağlamaz. Bu durumda mahkemece yeniden imza örnekleri toplanıp, imzanın davacıya ait olup olmadığı yönünde uzman bilirkişi
raporu alınıp, sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme
sonucunda yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamış, mahkeme kararının bozulması gerekmiştir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, peşin harcın
istek halinde ifadesine, 08.01.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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TACİRLER ARASINDA SÖZLEŞME
•
YETKİ ANLAŞMASI • MÜTESELSİL KEFİL
ÖZET: Tacirler arasındaki sözleşmeyi müteselsil
kefil olarak imzalayan kişi, o sözleşmedeki yetki
anlaşmasıyla da bağlıdır.
Y. 19. HD. E. 2014/11550 K. 2015/1636 T. 10.2.2015
Karar
İhtiyati haciz isteyen vekili, çek, fatura ve faktoring sözleşmesine istinaden ihtiyati haciz talebinde bulunmuş, istem uygun görülerek, mahkemece ihtiyati haciz kararı verilmiştir.
İhtiyati hacze itiraz edenler vekili, müvekkillerinin yerleşim yerinin Ankara olduğunu belirterek, yetkisizlik nedeniyle ihtiyati haczin kaldırılmasını talep etmiştir.
Mahkemece, ihtiyati haiz kararının çek ve faktoring sözleşmesi ile alacak bildirim formu ve faturaya dayalı olarak verildiğini, çekin keşide yeri
Ankara ve muhatap bankanın da Kayseri olması nedeniyle çeke göre mahkemenin yetkili olmadığı, ancak faktoring sözleşmesindeki yetki şartının
bu sözleşmenin tarafı olan A., İnş. Ltd.Şti.’ni bağlayacağı, sözleşmeye kefil
olan ve aynı zamanda çekte ciranta konumunda bulunan B. K. bakımından ise HMK’nun 17. maddesi uyarınca yetki sözleşmesinin tacir sıfatının
bulunmaması nedeniyle geçersiz olduğu gerekçesiyle itiraz eden borçlu
B.K. bakımından yetki itirazının kabulü ile ihtiyati haczin kaldırılmasına, diğer borçlular yönünden yetki itirazının sözleşmedeki yetki şartı nedeniyle reddine karar verilmiş, kararı ihtiyati haciz isteyen vekili temyiz
etmiştir.
Taraflar arasındaki 2.7.2013 tarihli Faktoring sözleşmesinin 29’uncu
maddesinde İstanbul mahkemelerinin yetkili olacağı öngörülmüştür. Yetki kaydı, müteselsil kefil sıfatıyla sözleşmeyi imzalayan BK. tacir olmasa
bile, tacirler arasındaki yetki sözleşmesi 6102 sayılı TTK’nın 7. maddesinde öngörülen teselsül karinesi nedeniyle muteriz BK’ı bağlar. Bu durumda sözleşmenin 29’uncu maddesi uyarınca İstanbul mahkemelerinin
yetkili olduğu gözetilmeden, yetki itirazının kabulü ile B.K. hakkındaki
ihtiyati haczin kaldırılmasına karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenle kararın BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 10.02.2015 gününde oybirliği ile, karar verildi.
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İHTİYATİ HACİZ • İTİRAZ USULÜ
ÖZET: İhtiyati haciz kararı verilip infaz safhasına
geçildikten sonra açılacak olan menfi tespit davasında ileri sürülecek hususlara dayanılarak ihtiyati hacze itiraz edilip haczin kaldırılması talep
edilemez.
Y. 19. HD. E. 2014/15901 K. 2015/3340 T. 10.3.2015
İhtiyaci haciz isteyen vekili, fatura, bono ve faktoring sözleşmesine istinaden ihtiyati haciz talebinde bulunmuş, istem uygun görülerek ihtiyati
haciz kararı verilmiştir.
İhtiyati hacze itiraz eden vekili, salt kambiyo senetlerine dayalı olarak
faktoring şirketi lehine ihtiyati haciz kararı verilemeyeceğini, dosyaya sunulan 06.05.2014 tarihli faktoring sözleşmesi ve faturaların ihtiyati hacze
dayanak alınan senede değil Halkank Çorum Şubesine ait 3923617 ve
3923616 nolu çeklere ilişkin bulunduğunu, sözkonusu çeklerin vadesi
gelmediğinden bahse konu çekleri değil teminat olarak verilen boş senedin doldurularak ihtiyati haciz kararı talep edildiğini, faktoring şirketlerinin bir mal veya hizmet satışından doğan alacakları ancak temlik
alabileceklerini ihtiyati haczin dayanağını oluşturan bonoyu tevsik eden
herhangi bir fatura bulunmadığını elirterek ihtiyati haczin kaldırılmasına
karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece itiraz olarak ileri sürülen hususların açılacak menfi tespit
davasında ileri sürülecek nitelikte olup, İİK'nin 265. maddesindeki şartlar bulunmadığı gerekçesiyle ihtiyati hacze itirazın reddine karar verilmiş,
hüküm muteriz vekilince temyiz edilmiştir.
Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere,
delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, muteriz vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, 10.03.2015 gününde oybirliği ile, karar
verildi.

YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
İŞ KAZASININ TESPİTİ • BEKLETİCİ MESELE
ÖZET: İş kazası olduğu iddia edilen olayın Sosyal
Güvenlik Kurumuna bildirilmediği anlaşıldığından,
öncelikle olayın iş kazası olup olmadığının tespiti
gerekecektir.
Bu nedenle; davacıya iş kazasını SGK’ya ihbar
etmesi, iş kazası olarak kabul edilmemesi halinde
“iş kazasının tespiti” davası için önel verilmeli ve çıkacak sonuca göre yargılamaya devam edilmelidir.
Y. 21. HD. E. 2013/5626 K. 2013/15674 T. 11.9.2013
KARAR
Dava, iş kazası iddiasına dayalı, davacının maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemine ilişkindir.
Mahkeme, davacı yanın davasının kısmen kabulüne, 30.300,00 TL
maddi tazminatın 1.000,00 TL’sinin olay tarihi olan 30/11/2004 tarihinden itibaren 29.300,00 TL’sinin iseıslah tarihi olan 19/10/2012 tarihinden
itibaren işleyecek olan yasal faiz ile birlikte davalıdan alınarak davacıya
verilmesine, 3.750,00 TL manevi tazminatın olay tarihi olan 30/11/2004
tarihinde itibaren başlayacak olan yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, davacının fazlaya ilişkin manevi tazminat talebinin reddine, karar vermiştir.
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmayan zararın ödetilmesine ilişkin davalarda (tazminat davaları) öncelikle haksız zenginleşmeyi
ve mükerrer ödemeyi önlemek için Kurum tarafından sigortalıya bağlanan gelirin peşin sermaye değerinin tazminattan düşülmesi gerektiği Yargıtay’ın oturmuş ve yerleşmiş görüşlerindendir. Diğer yandan, sigortalıya
bağlanacak gelir ve hükmedilecek tazminatın miktarını doğrudan etkilemesi nedeniyle, işçide oluşan meslekte güç kayıp oranının hiçbir kuşku ve
duraksamaya yer vermeksizin kesin olarak saptanması gerekir.
5510 sayılı Yasa’nın 13. maddesinde iş kazasının 4 ncü maddesinin
birici fıkrasının (a) endi ile 5 nci madde kapsamında bulunan sigortalılar
bakımından bunları çalıştıran işveren tarafından, o yer yetkili kolluk kuv-

440

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 89 • Sayı: 4 • Yıl: 2015

vetlerine derhal ve Kuruma en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde iş
kazası ve meslek hastalığı bildirgesi ile doğrudan ya da taahhütlü posta ile
bildirilmesinin zorunlu olduğu, iş kazasının işverenin kontrolü dışındaki
yerlerde meydana gelmesi halinde iş kazasının öğrenildiği tarihden başlayacağı, Kuruma bildirilen olayın iş kazası sayılıp sayılmayacağı hakkında
bir karara varılabilmesi için gerektiğinde, Kurumun denetim ve kontrol
ile yetkilendirilen memurları tarafından veya Bakanlık İş Müfettişleri vasıtasıyla soruşturma yapılabileecği bildirilmiştir.
Öte yandan, 5510 sayılı Yasa’nın 18. maddesinde Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması
şartıyla; iş kazası nedeniyle iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her gün için
geçici iş göremezlik ödeneği verileceği, 19. maddesinde iş kazası sonucu
oluşan hastalık ve özürler nedeniyle Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurulları tarafından verilen raporlara istinaden
Kurum Sağlık Kurulunca meslekte kazanma gücü en az %10 oranında
azalmış bulunduğu tespit edilen sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri
ağlanacağı bildirilmiştir.
Somut olayda iş kazası olduğu iddia olunan olayın Sosyal Güvenlik
Kurumuna bildirilmediği anlaşılmaktadır. Kurumca sigortalıya gelir bağlanabilmesi için öncelikle zararlandırıcı olayın iş kazası niteliğince olup
olmadığının tespiti ön sorundur. İş kazasının tespiti ile ilgili ihtilaf Sosyal
Güvenlik Kurumunun hak alanının doğrudan ilgilendirmekte olup tazminat davasında kurum taraf değildir.
Yapılacak iş; davacıya iş kazasını Sosyal Güvenlik Kurumuna ihbarda
bulunmak, olayın Kurumca iş kazası olarak kabul edilmemesi halinde
Sosyal Güvenlik Kurumuna ve hak alanını etkileyeceğinden işveren aleyhine “iş kazasının tespiti” davası açması için önel vermek, tespit davasını
u dava için bekletici sorun yaparak çıkacak sonuca göre, olayın Kurumca
iş kazası olduğunun kabul edilmesi halinde ise davacıya Kuruma müracaat ederek sürekli iş göremezlik oranının belirlenmesi giderek iş kazası
sigorta kolundan sürekli iş göremezlik geliri bağlanması için önel vermek
ve çıkacak sonuca göre bir karar vermektedir.
Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular nazara alınmaksızın yazılı
şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
O halde davalının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli
ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre sair hususların incelenmesine şimdilik yer olmadığına, da-
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valı yararına takdir edilen 990,00 TL duruşma Avukatlık parasının karşı tarafa yükletilmesine, temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine,
11.09.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

BAKİYE ÖMÜR • PMF TABLOSU
ÖZET: Kural olarak bakiye ömrün tespitinde PMF
tablosu uygulanacaktır.
Ancak, bu konuda açık bir temyiz istemi bulunmuyorsa C50-1980 tablosuna yapılan hesaba dayanan yerel mahkeme ilamı bozulmayacaktır.*
Y. 21 HD E. 2013/22748 K. 2015/5744 T. 19.3.2015
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle, kanuni gerektirici
sebeplere ve özellikle, maddi tazminat hesabı yapılırken, bakiye ömrün
tespitinde P.M.F. - 1931 yaşam tablosu yerine; yerleşik içhihatlara aykırı olacak şekilde CSO-1980 adlı başka bir tablo kullanılmasının, açık
temyiz bulunmadığından, bozma nedeni olarak kabul edilemeyeceğinin
anlaşılmasına göre; taraf verillerinin yerinde bulunmayan bütün temyiz
itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün temyiz kapsam
ve nedenlerine göre taraflar yönünden ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz harcının temyiz eden taraflara yükletilmesine, 19/03/2015 gününde
oybirliğiyle karar verildi.

*

Gönderen, Av. Şevket Güney Bigat

YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
MİNİBÜS ŞOFÖRÜNÜN ÇALIŞMASI
•
ARAÇ MALİKİNİN MİNİBÜSTE BİZZAT ÇALIŞMASI HALİNDE
ESNAF SAYILACAĞI
ÖZET: Farklı taraflı davaların ayrılması gerekir.
Minibüs sahibinin esnaf olup olmadığı konusu
araştırılmalıdır.
Y. 22. HD. E. 2013/16614, K. 2014/24521, T. 18.09.2014
Davacı, kıdem tazminatı, yıllık izin, fazla mesai ücreti ile genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalılar avukatı
tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tekkik Hakimi E.
tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği
konuşulup düşünüldü:
YARGITAY KARARI
Davacı vekili, minübüs şoförü olan davacının iş sözleşmesinin çalıştığı
arabanın satılacağı gerekçesiyle feshedildiğini, işçilik alacaklarının ödenmediğini beyanla, kıdem tazminatı, yıllık izin fazla çalışma ve genel tatil
ücret alacaklarının hüküm altına alınmasını talep etmiştir.
Davalılar vekili, müvekkillerinin hepsinin kendi emekleri ile söz konusu minibüslerde çalıştığını, zaman zaman içşi öğrenmesi ve yardımcı
olması için davacıdan çalışmasının istendiği, ancak iddia edildiği gibi sürekli bir çalışmasının olmadığını beyanla davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, toplanan katımlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, iş
sözleşmesinin feshinin haksız olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.
Karar davalılar vekilince temyiz edilmiştir.
Uyuşmazlık, davalılar arasında zorunlu ya da ihtiyari dava arkadaşlığı
olup olmadığı ile davacıyla aralarındaki ilişkinin 4857 sayılı İş Kanunu
kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ve bu bağlamda iş
mahkemesinin görevi noktasında toplanmaktadır.
Dosya içeriğine göre, davacının minübüs şoförü olup, 34 M ..... plakalı
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araçta 15.01.2011-15.11.2003 tarihleri arasında çalıştığı, aracın sahiplerinin İ., Z., E. oludğu; ayrıca davacının ....... plakalı araçta ise 09.02.200431.10.2006 tarihleri arasıda çalıştığı, aracın sahiplerinin ise N. ile M.
olduğu, her iki aracın sahiplerinin ve davacının bu araçlardaki çalışma
dönemlerinin farklı olduğu hususları göz önünde bulundurularak her iki
araçla ilgili davanın aynı davada görülmesi iş hukuku bakımından davalılar arasında zorunlu ya da ihtiyari dava arkadaşlığı bulunmadığı hususları göz önünde bulundurularak davaların tefrik edilmesi gerekirken
birlikte görülmüş olması bozma nedenidir.
Kabule göre de ruhsat sahibi davalıların, araçlarda kendilerinin çalıştığını iddia ettikleri hususu değerlendirilerek esnaf olup olmadıklarının
araştırılması gerekirken mahkemece yazılı şekilde görev hususu irdelenmeden karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ
Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerden BOZULMASINA,
peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 18.09.2014
günü oybirliği ile karar verildi.
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71 GÜN İŞE DEVAMSIZLIK
•
KEYFİ OLARAK YILLIK İZİN KULLANILDIĞININ BEYANI
•
YILLIK ÜCRETLİ İZİN BELGESİ OLMAMASI
•
FAZLA ÇALIŞMADA TANIK İFADESİ
ÖZET: Davacının devamsızlık yaptığı iddia edilen
tarihlerde işyerine devam ettiği yönünde bir itirazı bulunmadığı gibi babasının vefatı sebebiyle
yıllık ücretli izinli olduğunu beyan ettiği, ancak
dosya içerisinde davacının söz konusu tarihlerde yıllık ücretli izinli olduğuna dair yazılı bir talebi veya yıllık izin belgesi bulunmadığı, davacının iddia ettiği gibi babasının vefatı durumunda
dahi bunun için yasal mazeret izninin verilmesi
gerektiği, davacının tüm yıllık izinlerinin kullandırılmasının söz konusu olamayacağı, bu sebeple
davacının yetmiş bir gün devamsızlık yapmasının
iş sözleşmesinin haklı feshi için davalı işveren
açısından haklı sebep oluşturduğu gözetilmeden
davacının kıdem ve ihbar tazminatı isteklerinin
reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe
ile kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
Y. 22. HD. E. 2014/24691, K. 2014/28336, T. 20.10.2014
Davacı, ücret alacağının ödetilmesine, karşı davada ise ihbar tazminatının tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme, asıl davayı kabul etmiş, karşı davanın ise reddine karar
vermiştir.
Hüküm süresi içinde davalı-karşı davacı avukatı tarafından temyiz
edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi M. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
YARGITAY KARARI
Davacı karşı davalı vekili, müvekkilinin davalı işyerinde 01.10.1997
tarihinden itibaren çalıştığını, son ücretinin net 765,37 TL olduğunu,
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müvekkilinin kullanmamış olduğu yıllık izinlerini babası vefat ettiği için
kullanırken işverenin sebepsiz ve mazeretsiz işe gelmediğinden bahisle iş
sözleşmesini haksız yere feshettiğini beyanla kıdem ve ihbar tazminatı,
fazla mesai, yıllık ücretli izin, işsizlik ücreti ve manevi tazminat alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı karşı davacı vekili, davacı işçinin babasının ölümü üzerine yıllık
ücretli izin kullandığını iddia ettiğini ancak davacının yazılı olarak izin
talebi bulunmadığını, davacının babasının halen sağ olup yaşadığını, davacının devamsızlık yaptığını ve buna dair tutanak düzenlendiğini, kendisine ihtarname gönderilerek iş sözleşmesinin feshedildiğini, bu sebeple davacının kıdem ve ihbar tazminatı alma hakkı bulunmadığını, resmi
tatillerde çalışma yapıldığı zaman çalışanlara bu ücretlerin ödendiğini ve
ücret hesap pusulasında gösterildiğini, bu sebeple davacının fazla mesai
ücreti alacağı bulunmadığını beyanla davanın reddini savunmuş ve davacı
işçinin hiçbir bildirim yapmaksızın devamsızlık sebebiyle iş sözleşmesi
feshedildiğini ileri sürerek karşı dava dilekçesi ile işçiden ihbar tazminatı
telep etmiştir.
Mahkemece, davalı işveren tarafından feshin haklı sebebe dayandığı ispatlanamadığı gerekçesiyle, davacı karşı davalının kıdem ve ihbar tazminatı, fazla mesai ve yıllık ücretli izin alacağı taleplerinin kabulüne, diğer
taleplerin ve karşı davanın reddine karar verilmiştir.
Karar davalı rarşı davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir
1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalı karşı davacının aşağıdaki bendin kapsamı
dışındaki diğer temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2- İş sözleşmesinin, işçinin işyerine devamsızlıkta bulunması sebebiyle
işverence haklı olarak feshedilip feshedilmediği noktasında taraflar arasında uyuşmazlık söz konusudur.
4857 sayılı İş Kanunu’nun 25 II-(g) bendinde, “işçinin işverenden izin
almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü
veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü,
yahut bir ayda üç iş günü işine devam etmemesi” halinde işverenin haklı
fesih imkanının bulunduğu kurala bağlanmıştır.
İşverenin ücretli ya da ücretsiz olarak izin verdiği bir işçinin izin süresince işyerine gitmesi beklenemeyeceğinden, bu durumda bir devamsızlıktan söz edilemez. Ancak yıllık izin zamanını belirlemek işverenin yönetim hakkı kapsamında olduğundan, işçinin kendiliğinden ayrılması söz
konusu olmaz. İşçinin yıllık iznini kullanıldığını belirterek işyerine gelmemesi, işverence izinli sayılmadığı sürece devamsızlık halini oluşturur.
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İşçinin işe devamsızlığı, her durumda işverene haklı fesih imkanı vermemektedir. Devamsızlığın haklı bir sebebe dayanması halinde işverenin
derhal ve haklı sebeple fesih imkanı bulunmaktadır. İşçinin hastalığı, aile
fertlerinden birini ya da yakınlarının ölümü veya hastalığı, işçinin şahitlik
ve bilirkişilik yapması gibi haller, işe devamsızlığı haklı kılan sebeplerdir.
Somut olayda, davacı kullanılmamış olduğu yıllık izinlerini babası vefat ettiği için kullandığı sırada işverenin sebepsiz ve mazeretsiz işe gelmediğinden bahisle iş akdini feshettiğini ileri sürmüş, davalı işveren davacının 01.10.2009-10.12.2009 tarihleri arası mazeretsiz olarak devamsızlığı üzerine iş sözleşmesinin haklı sebeple feshedildiğini savunmuştur.
Mahkemece, davalının ibraz ettiği devamsızlık tutanaklarını düzenleyen
kişileri şahit olarak dinletmediği gerekçesi ile işverenin haklı feshi ispat
edemediği kabul edilmiştir.
Dosyadaki bilgi ve belgelerden, davacının 01.10.2009-20.11.2009 arası işyerine gelmemesi üzerine kendisine davalı tarafından ihtarname keşide edilerek mazeretini bildirmediği takdirde iş sözleşmesinin feshedileceğinin bildirildiği, davacının davalıya gönderdiği 26.11.2009 tarihli cevabı
ihtarnamasinde son dört yıldır kullanamadığı yıllık izinleri kullandığını
beyan ettiği ve bunun üzerine iş sözleşmesinin 10.12.2009 tarihli fesih
bildirimi ile davalı tarafından haklı sebeple feshedildiği anlaşılmaktadır.
Davacının devamsızlık yaptığı iddia edilen tarihlerde işyerine devam
ettiği yönünde bir itirazı bulunmadığı gii babasının vefatı sebebiyle yıllık
ücretli izinli olduğunu beyan ettiği, ancak dosya içerisinde davacının söz
konusu tarihlerde yıllık ücretli izinli olduğuna dair yazılı bir talebi veya
yıllık izin belgesi bulunmadığı, davacının iddia ettiği gibi babasının vefatı
durumunda dahi bunun için yasal mazeret izninin verilmesi gerektiğği,
davacının tüm yıllık izinlerinin kullandırılmasının söz konusu olamayacağı, bu sebeple davacının yetmiş bir gün devamsızlık yapmasının iş sözleşmesinin haklı feshi için davalı işveren açısından haklı sebep oluşturduğu gözetilmeden davacının kıdem ve ihbar tazminatı isteklerinin reddine
karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile kabulü hatalı olup bozmayı
gerektirmiştir.
3- Taraflar arasında davacının fazla mesai yapıp yapmadığı hususu
tartışmalıdır.
Karar esas teşkil eden bilirkişi raporunda davacının fazla mesai ücretinin işyerinde 2000-2005 yılları arası çalıştığını ifade eden davacı şahit
beyanları dikkate alınarak hesaplandığı, zamanaşımı defi sebebiyle davacının 2007 yılından önceki fazla mesai ücretlerinin dikkate alınmadığı
anlaşılmıştır.
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Söz konusu şahitlerin çalıştıkları süre itibariyle davacının 2007-2009
yılları arasında çalıştığı döneme ilişkin işyerindeki çalışma şartlarını bilemeyeceği gözetilmeksizin beyanlarına itibar edilerek fazla çalışmanın ispat edildiği kabulü isabetsiz olup davacının fazla çalışma ücreti alacağının
reddi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olmuştur.
SONUÇ
Temyiz olunan kararın yukarıda belirtilen sebeplerden BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 20.10.2014
tarihinde oybirliğiyle karar verilmiştir.

YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE PAYLAŞIM
ÖZET: Davacı tarafın ilk sözleşmeye göre yapılan
inşaattaki paylaşımın ilk sözleşmeye göre yapılmadığı, yüklenicinin sözleşme hükümlerine aykırı hareket ettiği iddiasına ilişkin uyuşmazlığın
esasına girilmesi ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yanılgılı şekilde varılan sonuç
doğru görülmemiştir.
Y. 23. HD. E. 2014/7370, K. 2014/6224, T. 13.10.2014
KARAR
Davacı vekili, 178 m2’lik arsaya inşaat yapılmak üzere müvekkili ile
daalı M. arasında düzenlenen 13.09.2005 tarihli arsa payı karşılığı inşaat
sözleşmesi uyarınca taşınmazın 4/5 payının adı geçen davalıya devredildiğini, daha sonra davalının komşu parsel ile anlaşma yaparak taşınmazların tevhid edileceğini belirtmesi üzerine taraflar arasında her kat 240 m2
olmak ve 1. katın tamamı olan 3 dairenin davacıya verilmesi şartı ile aynı
Noterliğin 13.09.2007 tarih ve 288832 yevmiye sayılı ek sözleşmesinin
düzenlendiğini, inşaatın ilk sözleşmeye uygun olarak yapıldığını, müvekkilinin davalı yükleniciye ihtarname göndererek, ikinci sözleşme hükümsüz olduğundan ilk sözleşmedeki şekilde %35 paya isabet eden bağımsız
bölümlerin kendisine teslimini istediğini, davalının ise 3 daire 1 dükkan
yerine, 1. kattan 2 ve 3 nolu daireleri davacı adına tescil ettirdiğini ileri
sürerek, müvekkiline isabet eden 1 dükkan ve 3 dairenin müvekkili adına
tapuya tesciline, aksi halde sözleşmenin iptali ile davalı adına devir edilen
tapu hissesinin iptaline ve müvekkili adına tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiş, 18.03.2010 tarihli (harcı alınmış) dilekçesiyle, İ. adına
kayıtlı zemin kat 1 nolu dükkan, H. adına kayıtlı 2. kat 5 nolu bağımbız
bölüm ve F. adına kayıtlı 3. kat 7 nolu bağımsız bölümlerin tapu kayıtlarının iptali ile davacı adına tescilini istediklerini açıklayarak, bu kişileri
davaya dahil etmiştir.
Davalılar M., Ö., M., M. ve E., ikinci sözleşmenin geçersiz olmadığını
savunarak, davanın reddini istemiştir.
Davalı M. ve dahili davalı H. vekili, binada kat mülkiyeti kuruludğunu
savunarak, davanın reddini istemiştir.
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Dahili davalılar İ. ve F. vekili, müvekkillerinin kat mülkiyeti kurulmuş
binada tapu kaydına güvenerek bağımsız bölüm satın aldığını savunarak,
davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve dosya
kapsamına göre; yargılama sırasında 07.05.2012 tarihinde vefat eden
davacının misarçılarının davaya dahil olduğu, davalılar M., Ö., E. ve M.
hakkında açılan davadan feragat ettikleri, davacı ile davalı yüklenici M.
arasında düzenlenen 13.09.2005 tarihli arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi ile sağ taraftaki dünkan ile 1, 2 ve 3. katlarda %50 oranında birer
dairenin %35 pay karşılığı davacıya, diğer bölümlerin davalı yükleniciye ait olacağı belirlentikten sonra 13.09.2007 tarihinde düzenledikleri
ek sözleşme ile, 42 parsel ile komşu parselin tevhit edilerek, her katın
240m2 olarak yapılacağının, davacının %20 hisse karşılığı 1. kattaki 3
adet daireye sahip olacağının, kalan bölümlerin yükleniciye ait olacağının
belirlendiği, yüklenicinin komşu parsel maliki ile anlaşma sağlamadığı
için ilk sözleşme şartlarına göre inşaatın yapıldığı, 1. kattaki 2 dairenin
dairenin davacı adına tescil edildiği, taşınmazda 08.07.2009 tarihinde kat
mülkiyetinin kurulduğu, davacı arsa sahibi ile yüklenici ve diğer taşınmaz
maliklerinin hangi bağımsız bölümün kime ait olacağı ve ne kadar pay
sahibi olacağı konusunda anlaştıkları ve buna göre kat mülkiyetinin kurulduğu, kat mülkiyeti kurulduktan sonra dava açıldığı, davacının tapu
iptal ve tescil talebinin dinlenemeyeceği gerekçesiyle, davalılar M., Ö., E.
ve M. hakkında açılan davanın feragat nedeniyle reddine, diğer davalılar
hakkında açılan davanın reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacı mirasçıları vekili temyiz etmiştir.
1- Dava, davacı ile davalı yüklenici M. arasındaki imzalanan arsa payı
karşılığı inşaat sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil istmine ilişkindir.
Dairemizin 07.04.2014 tarihli geri çevirme kararı sonrasında ilgili Tapu
Müdürlüğü’nden temin edilen bağımsız bölüm listesi, resmi senet ve vekaletname kapsamından kat mülkiyetine geçiş işlemlerinin 09.09.2008
tarih ve 30567 yevmiye sayılı vekaletnameye dayalı olarak arsa sahibi davacı H. vekili M. ve S. tarafından yürütüldüğü anlaşılmıştır. Buna göre,
mahkemenin, kat mülkiyeti kurulmasını “davacı arsa sahibi ile yüklenici
ve diğer taşınmaz maliklerinin hangi bağımsız bölümün kime ait olhacağı ve ne kadar pay sahibi olacağı konusunda anlaştıkları” şeklinde yorumlamasında ve kat mülkiyeti surulmasından sonra açılan davanın bu
anlaşmaya aykırı olarak açıldığı sonucuna varılmasında ve bu nedenle
reddedilmesinde isabet bulunmamaktadır.
Bu durumda, mahkemece, böyle bir anlaşmanın bulunmadığı gözetilerek, davacı tarafın ilk sözleşmeye göre yapılan inşaattaki paylaşımın ilk
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sözleşmeye göre yapılmadığı, yüklenicinin sözleşme hükümlerine aykırı
hareket ettiği iddiasına ilişkin uyuşmazlığın esasına girilmesi ve sonucuna
göre bir karar verilmesi gerekirken, yanılgılı şekilde varılan sonuç doğru
görülmemiştir.
2- Bozma nedenine göre, davacı mirasçıları vekilinin diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir
SONUÇ
Yukarıda (1) numaralı bemtte açıklanan nedenlerle, davacı mirasçıları
vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, davacı yararına BOZULMASINA, (2) numarı bentte açıklanan nedenlerle, diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek
halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar
düzeltme yolu açık olmak üzere, 13.10.2014 tarihinde oybirliğiyle karar
verildi.

YARGITAY CEZA GENEL KURULU
FİKRİ İÇTİMA • HEDEFTE SAPMA
ÖZET: Bir fiil ile birden fazla farklı suçu işleyen
sanığı TCK m. 44 gereği suçların en ağır cezası
verilmelidir.
Y. CGK. E. 2013/9-431 K. 2014/377 T. 16.09.2014
Dava ve Karar:
Sanık T.nın mala zarar verme suçundan 5237 sayılı TCK’nun 151/1
ve 52/2. maddeleri, kasten yaralama suçundan ise aynı kanunun 86/2 ve
52/2. maddeleri uyarınca ayrı ayrı 2400 Lira adli para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin,
1. Asliye Ceza Mahkemesince verilen 16.09.2009 gün ve 544-501 sayılı
hükmün sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen
Yargıtay 9. Ceza Dairesince 30.12.2011 gün ve 8727-30924 sayı ile;
“Oluş ve dosya kapsamına göre sanığın attığı taşın katılanın aracının
camını kırdığı ve araç içerisinde bulunan mağduru yaraladığı, bu nedenle
bir fiil ile kasten yaralama ve mala zarar verme suçlarının oluştuğu, sanığın hukuki durumunun TCK’nun 44. maddesi uyarınca farklı nevi’den
fıkri içtima hükümleri kapsamında değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde uygulama yapılması” isabetsizliğinden bozulmasına karar verilmiş,
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise 24.02.2012 gün ve 123234 sayı
ile;
“5237 sayılı TCK’nun 44. maddesi
“İşlediği bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşmasına sebebiyet veren kişi, bunlardan en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı cezalandırılır.”
hükmünü içermektedir.
Ancak bu hüküm 5237 sayılı TCK’na vazedilirken mülga 765 sayılı
TCK’ndaki 79. maddedeki “İşlediği bir fiil ile kanunun muhtelif ahkamını
ihlal eden kimse o ahkamdan en şedit cezayı tazammun eden maddeye
göre cezalandırılır.” şeklindeki düzenlemeden daha farklı bir biçimde belirlenmiştir.
Eski yasada işlenen fiil kanundaki tanıma uygun olduğu takdirde suç
oluşturmakdaydı, suç oluşturan fiil, ceza kanununa aykırı veya ceza kanununu ihlal eden fiil değildir, aksine davranış normlarına ve dolayısıyla
kişinin yükümlülüklerine aykırı bir fiildir. Bu anlamda artık yeni bir uygulama yerleştirilmesi kanun koruyucunun da iradesine uygun olacaktır.
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Bu konunun daha iyi anlaşılabilmesi için hedefte sapma konusunun irdelenmesi gerekmektedir.
Yeni TCK’nda, mülga 765 sayılı TCK’nun 52. madde de düzenlenen
“Bir kimse bir hata veya sair bir arıza yüzünden cürmü kasdettiği şahıstan başka bir şahsın zararına işlemiş olursa cürümden zarar gören
kimsenin sıfatından neşet eden ve cezayı şiddetlendiren esbab faile tahmih olunmaz. Belki cürüm kastolunan şahsa karşı işlenmiş gibi telakki olunarak fail, cürmün tazammun edebileceği esbabı muafiyeden istifa
eder.”
şeklindeki hedefte sapma ile ilgili olarak özel bir düzenleme bulunmamaktadır.
Hedefte sapma halinde bir yanılgı sözkonusu değildir.
Hareket, neticesini istenen konu üzerinde değil, sapma sonucu bir başka konu üzerinde gerçekleştirmektedir.
Sapma halinde konular farklı nitelikte olabilir. Mesela, camı kırmak
için atılan taş, A.’ya isabet eder, cama değez ama kişi yaralanır.
Bu durumda kişiyi teşebbüs aşamasında kalmış mala zarar verme suçundan ve ayrıca olası kastla ya da taksirle gerçekleştirdiği yaralama suçundan dolayı sorumlu tutmak gerekecektir.
Konular aynı niteliktede olabilir. Mesela A öldürülmek istenirken mermi sekmesi sonucu B ölmüştür.
Bu durumda kişiyi A açısından teşebbüs aşamasında kalmış kasten
öldürme suçundan ve ayrıca B açısından tamanlanmış öldürme suçundan
dolayı sorumlu tutmak lazımdır, ancak hedefte sapma sonucu meydana
gelen ölümden dolayı faili sorumlu tutarken bu ölümle alakalı olarak olası
kastla mı yoksa taksirle mi hareket ettiğinin araştırılması gerekir.
Failin, belli bir şahsı veya bir cizmi ya da yeri hedef alarak silahla ateş
ederken veya bir cisim fırlatırken, silahtan çıkan kurşunun veya fırlattığı
cismin hedef aldığı şeyin yanında ulunan bir başka şeye isabet ederek
onun ölümüne, yaralanmasına veya zarar göreceğine neden olabileceğini
muhtemel addettiği durularda iki farklı suçtan da cezalandırma yoluna
gidilecektir. Aksine bir anlayış içerisinde birçok eylem hakkında fikri içtima hükümleri uygulanması gerekecektir.
Bazı durumlarda fiilin işlenişiyle kastedilen neticenin yanında başka
bir netice daha gerçekleşmiş olabilir. Mesala camı kırmak için fırlatılan
taş, camı kırdıktan sonra içeride oturan şahsı da yaralar, işte bu olayda da
mala zarar verme suçunun yanı sıra kasten yaralama suçuda işlenmiştir.
Tüm bu açıklamalar ışığı altında yerel mahkemenin sonut olayla ilgili olarak iki ayrı suç olarak kabulü sonucu hüküm tesisi yerinde iken,

453

Yargıtay Kararları

Yargıtay 9. Ceza Dairesinin kararı, fikri içtima hükümleri uygulanması
gerekir düşüncesi ile bozması yerinde değildir”
kanun yoluna başvurmuştur.
5271 sayılı CMK’nun 308. maddesi uyarınca inceleme yapan Yargıtay
9. Ceza Dairesince 12.03.2013 gün ve 8285-4333 sayı ile, itiraz nedenlerinin yerinde görülmediğinden bahisle Yargıtay Birinci Başkanlığına
gönderilen dosya, Ceza Genel Kurulunca değerlendirilmiş ve açıklanan
gerekçelerle karara bağlanmıştır.
TÜRK MİLLETİ ADINA
YARGITAY CEZA GENEL KURULU KARARI:
Özel Daire ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı arasında oluşan ve Ceza
Genel Kurulunca çözümlenmesi gereken uyuşmazlık; sanığın, katılanın
arabasına attığı taşın, arabanın arka camını kırdıktan sonra katılanın yanında oturan mağdura isabet ederek basit tıbbi müdaha ile giderilebilecek
nitelikte yaralanmasına neden olduğu olayda, 5237 sayılı TCK’nun 44.
maddesi gereğince fikri içtima şartlarının oluşup oluşmadığının belirlenmesine ilişkindir.
İncelenen dosya kapsamından;
Olay tarihinde katılanın oğlu ile birlikte kendisine ait araçla şehir içinde seyrederken aralarında daha önceden husumet bulunan sanığı görmesi üzerine aracını durdurarak sanıkla konuştuğu sırada, sanığın yerden
attığı taşı katılanın aracına doğru attığı, taşın aracın arka camını kırarak
içeri girdiği ve katılanın yanında oturan mağdurun başına isabet ettiği,
mağrudur basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte yaralanmasına
neden olduğu,
Olay yeri tespit tutanağında; Tofaş marka araçta yapılan kontrolde aracın arka camının kırık olduğu, aracın başka bir yerinde hasar bulunmadığı bilgilerine yer verildiği,
Anlaşılmaktadır.
Katılan H. olay günü arabasını temizlettirmek için petrol istasyonuna
gittiğini, sağlık ocağı yoluna geldiği esnada sanığın karşıdan geldiğini, aracını durdurup arabanın içinden, aralarında gerçekleşen önceki olayları
kastederek, “T. niye küfür ediyorsun” dediğini, sanığın sinkaflı küfürler
ederek yerden aldığı taşı arabaya attığını, arka camı kırarak arabanın
içine giren taşın ön koltukta oturan oğlunun kafasına isabet ettiğini beyan
etmiş.
Sanık T. ise; evine doğru giderken sağlık ocağı kavşağına geldiğinde
karşıdan arabasıyla katılanın geldiğini, kendisini görünce arabasını durdurduğunu, aracından elinde bıçakla inip “Sen bana neden telefon açıyor-
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sun” diyerek üzerine dğru yürüdüğünü, bunun üzerine yolun kenarında
bulunan parke taşını arkasından gelen katılana attığını ifade etmiştir.
5237 sayılı TCK’nun hazırlanmasında “kaç fiil varsa o kadar suç, kaç
suç varsa o kadar ceza vardır” ilkesi esas alınmış, dolayısıyla da gerçek
içtima kuralı benimsenmiştir. Nitekim Adalet Komisyonu raporunda bu
husus; “Ceza hukukunun temel kurallarından birisi, ‘kaç fiil varsa o kadar suç, kaç suç varsa o kadar ceza vardır’ şeklinde ifade edilmektedir.
Bunun istisnaları suçların içtimaı bölümünde belirlenmiştir. Bu istisnalar dışında, işlenen her bir suçla ilgili olarak ayrı ayrı cezaya hümdedilecektir. Böylece verilen her bir ceza, bağımsızlığını koruyacaktır” şeklinde ifade edilmiştir (TBMM Adalet Komisyonu’nun 03.08.2004 gün ve
1/593-60 sayılı Raporu). Bu kuralın istisnalarına ise, 5237 sayılı TCK’nun
“suçların içtimaı” bölümünde, 42 (birleşik suç), 43 (zincirleme suç) ve 44.
(fıkri içtima) maddelerinde yer verilmiştir.
765 sayılı TCK’nda aynı nev’iden fikri içtima ile farklı nev’iden fikri
içtima tek madde halinde 79. madde de düzenlenmiş iken, 5237 sayılı
TCK’nda bu iki hal birbirinden ayrılarak, aynı nev’iden fikri ictima, zincirleme suçun düzenlendiği 43. maddenin 2. fıkrasında, farklı nev’iden fikri
içtima ise kanunun 44. maddesinde dezünlenmiştir.
Farklı neviden fikri içtima 5237 sayılı Kanunun 44. maddesinde; “İşlediği bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşmasına sebebiyet veren kişi,
bunlardan en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı cezalandırılır” şeklinde
düzenlenmiş olup, bu hükmün uygulanabilmesi için işlenen bir fiille birden fazla farklı suçun oluşması gerekmektedir.
Kanun koruyucu, işlediği bir fiilme birden fazla farklı suçu işleyen failin, fiilinin tek olması nedeniyle en ağır ceza ile cezalandırılmasını yeterli
görmüş, bu şekilde “non bis in idem” kuralı gereğince bir fiilden dolayı
kişinin birden fazla cezalandırılmasının da önüne geçilmesini amaçlamış,
“erime sistemi”ni benimsemek suretiyle, bu suçlardan en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı ceza verilmesi ile yetinilmesini tercih etmiştir.
Bu bağlamda, “tek fiil” veya “bir fiil”den ne anlaşılması gerektiğinin
de değerlendirilmesi gerekmektedir. Doğal anlamda gerçekleştirilen her
bedeni hareket ayrı bir hareketi oluşturmakta ise de, hukuki anlamda hareketin tek olması ile ifade edilmek istenen husus, doğal anlamda birden
fazla hareket bulunsa dahi, bu hareketlerin, hukuki nedenlerden dolayı
değerlendirmede birlik oluşturması suretiyle tek hareket olarak kabulüdür. Fikri içtimada da, fiil ya da hareketin tek olması, doğal anlamda
değil, hukuksal anlamda tekliği ifade etmektedir. Bir kısım suçların işlenmesi sırasında doğal olarak birden fazla hareket yapılmakta ise de, ortaya
konulan bu davranışlar suçun kanuni tanımında yer alan hukuki anlam-
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daki “tek bir fiil” oluşturmaktadır. (Mahmut Koca-İlhan Üzülmez, Türk
Ceza Hukuku Genel Hükümler, 6. Bası, Ankara, 2013, s. 484 ve 495)
5237 sayılı TCK’nun genel hükümleri arasında yer alan ikri içtima
kuralları, şartlarının bulunması halinde kural olarak her suç için uygulanabilir ise de, kanun koruyucunun açıkça istisna öngördüğü hallerde
bu kuralın uygulanması imkanı bulunmamaktadır. Nitekim, 5237 sayılı
TCK’nun 212. maddesinde, sahte resmi veya özel belgenin bir başka suçun işlenmesi sırasında kullanılması halinde, açıkça farklı neviden fikri
içtima hükümlerinin uygulanması engellenmiştir.
Bu anlatımlara göre, farklı neviden fikri içtimaın şartları, hareket ya da
fiilin hukuki anlamda tek olması, tek fiille birden fazla farklı suçun işlenmiş olması, işlenen suçlarla ilgili kanunda açıkça fikri içtima hükümlerinin uygulanmasının engellenmemiş olması şeklinde belirlenebilecektir.
Görüldüğü gibi, kanuni istisnalar dışında, hukuki anlamda tek bir fille
birden fazla farklı suçun işlenmesi halinde, bu suçlardan en ağır cezayı
gerektirenin cezasına hükmolunması kanun gereği olup, suçların olası
kastla veya doğrudan kastla işlenmiş olması da varılan bu sonucu değiştirmeyecektir. Öte yandan, 5237 sayılı TCK’nun 151. maddesinde düzenlenen mala zarar verme suçunda da, fikri içtima uygulaması açısından
herhangi bir istisna getirilmemiştir.
Bu açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde;
Yerden aldığı parke taşını katılanın arabasının arka camına doğru atan
sanığın eylemi sonucunda, camın kırılmasına ve içeri düşen taşın arabanın ön koludğunda oturan mağdurun kafasına isabet ederek, yaralanmasına neden olduğu somut olayda, sanığın katılanın arabasına taş atması
eyleminin tek fiil olduğu ve bu suretle, tek olan eylem sonucunda hem
katılana karşı mala zarar verme suçunun, hem de mağdura karşı yaralama suçunun meydana geldiği sabit olup bir fiil ile birden fazla farklı
suçun oluşmasına sebebiyet veren sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nun
44. maddesinin uygulanması ve meydana gelen suçların en ağırından ceza
verilmesi gerekmektedir.
Bu itibarla, sanığın mala zarar verme ve yaralama suçlarından ayrı ayrı
mahkumiyetine ilişkin yerel mahkeme hükmünün Özel Daire tarafından,
sanığın durumunun TCK’nun 44. maddesi uyarınca farklı neviden fikri içtima hükümleri kapsamında değerlendirilmesi gerektiği gerekçesiyle bozulmasına karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmadığından, Yargıtay
Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının reddine karar verilmelidir.
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SONUÇ:
Açıklanan nedenlerle;
1- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının REDDİNE,
2- Dosyanın, mahalline gönderilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, yapılan müzakerede 16.09.2014 gününde oybirliğiyle
karar verildi.

YARGITAY 7. CEZA DAİRESİ
SANIĞIN KATILANIN İŞMERKEZİNDEN TAŞINDIĞINI
BİLDİĞİ HALDE, GELEN TEBLİGATI ALMASI
ÖZET: Yetkilisi olmadığı halde tebligatı alan kişinin eylemi suç teşkil eder.
Y. 7. CD. E. 2013/12930, K. 2014/12212, T. 17.06.2014
Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk
Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;
I- Katılan PTT Genel Müdürlüğü’nün temyizine göre yapılan incelemede;
Sanığa atılı suçun niteliğine göre suçtan doğrudan doğruya zarar görmeyen ve davaya katılma ve hükmü temyize hakkı bulunmayan PTT Genel Müdürlüğü vekilinin vaki temyiz itirazlarının 5320 sayılı yasanın 8/1.
maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’un 317. maddesi uyarınca REDDİNE,
II- Katlan Ş. vekilinin temyizine gelince;
Sanığın, katılanın iş merkezinden taşındığını bildiği halde katılan adına gelen ve almaya ehil olmadığı tebligatı işyeri yetkilisi olarak almak süretiyle Tebligat Kanunu’nun 55/1-c maddesindeki suçu işlemiş olduğu nazara alınmadan sanığın mahkumiyeti yerine yazılı şekilde beraatine karar
verilmesi,
Yasaya aykırı, katılan Ş. vekilinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde
görüldüğünden 5320 sayılı yasanın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'un 321. maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, 17.06.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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YARGITAY 8. CEZA DAİRESİ
CEP TELEFONUNA GİRME • SAHTE MESAJ
ÖZET: Suça konu mesajın gönderilip gönderilmediği araştırılmalıdır.
Y. 8. CD. E.2014/30037, K. 2015/14023 T. 18.03.2015
Dava ve Karar:
Gereği görüşülüp düşünüldü.
YARGITAY 8. CEZA DAİRESİ KARARI:
Bilgisayarın çalışmasını düzenleyen tüm programlara işletim sistemi
denilmekte olup; işletim sistemlerinin sadece bilgisayarlarda değil cep telefonlarında, tablet PC’lerde de kullanılması mümkündür. İşletim sistemleri Windows 8, Android, Linux gibi isimler almaktadır.
Bir bilgisayarın işleyişi ve özellikle de verimliliği, işletim sistemi ile
ilgilidir.
İşletim sisteminin ana görevi, bilgisayarın çalışması için gerekli konutları vermek ve işlevleri sağlamaktır. Donanım ile yazılım arasındaki
bağlantıyı sağlayan işletim sistemi çalışmatığı takdirde bilgisayarın kullanılması, program yüklenmesi olanaksızdır.
En çok kullanılan ve en çok bilinen işletim sistemleri aşağıda örneklendirilmiştir.
• Unix - Unix Çeşitleri
System V, BSD, Solaris, AIX
• Linux - Linux Dağıtımları
Pardus, Ubuntu, Fedora, Debian
• Windows - Windows Sürümleri
Windows 7, Windows 8, Windows Server 2012
• MacOS - MacOS/IOS Sürümleri
OS X, IOS
• Android
Windows: Microsoft şirketinin geliştirdiği Windows (pencereler) kul-
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lanıcıya grafiklerle ve görsel iletilerle yaklaşarak, yazılımları çalıştırmak,
komut vermek gibi klavyeden yazma zorunluluğunu ortadan kaldıran,
dünyada en çok kullanılan işletim sistemidir. En çok kullanılan sürümü
Windows 7 olup özellikle talet PC’ler için Windows 8 geliştirilmiştir.
Apple İOS: İOS eski adıyla (IPhone OS) Apple’in orjinal olarak iPhone
için geliştirdiği ancak daha sonra iPod Touch ve iPad’de kullanılan mobil
işletim sistemidir.
Android: Cep telefonlarında ve tabletlerde en çok kullanılan mobil işletim sistemi olan Android’in en yaygyın sürümleri 2.3 Gingerbread, 4.0
Ice Cream Sandwich, 4.1 Jelly Bean’dir.
Somut olayda; katılanın cep telefonundan çekilmediği halde sanığın;
“Sen H.'yi değil, parayı seviyorsun..., kızım seninle görüşmez, bırak kazımızın peşini, dolanma peşinde, seni uyarıyorum. H.'nin seninle işi olmaz,
bir daha bir araya gelmeniz beni hayattayken imkansız” şeklindeki mesajı
oluşturduğu ve telefonuna geldiği iddiasıyla boşanma dava dosyasında delil olarak ibraz ettiğinden bahisle açılan davada,
Sanık suçlamayı kabul etmemiş;
Bilirkişi raporunda ise iletişim detaylarında suça konu mesajlaşmaya
dair kayıt bulunmadığı, ancak cep telefonlarına özel yazılımlar yüklenerek veya internet vasıtasıyla mesaj oluşturulabileceği belirtilerek mesaj
çekilen ve mesaj alan cep telefonlarının incelenip, iletişim kayıtlarıyla karşılaştırılması gerektiğinin bildirilmesi karşısında;
Cep telefonlarında mobil işletim sistemleri bulunduğu ve program yüklenebilmesinin mümkün olduğu gözetilerek; Taraflara ait cep telefonları
alınıp uzman bilirkişi tarafından incelenip, iletişim kayıtları ile karşılaştırılmak suretiyle program yükleme veya internetten gönderme şeklinde
suça konu mesaj gönderilip gönderilmediğinin araştırılması, sonucuna
göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken,
Cep telefonlarının bilişim sistemine girme ve orada kalma suçunun konusunu oluşturmayacağından bahisle, eksik incelemeye dayanarak yazılı
şekilde hüküm kurulması,
SONUÇ
Yasaya aykırı, katılanın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş
olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi
gereğince BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi.
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YARGITAY 11. CEZA DAİRESİ
TAZYİK HAPSİ • CEZA ZAMANAŞIMI
ÖZET: TCK’da düzenlenen ceza zamanaşımının
kesilmesine dair hükümler tazyik hapsinde uygulanmaz. Hükümlünün zamanaşımı süresinden
önce yakalaması zamanaşımını uzatmaz.
Y. 11. CD E. 2014/17801, K.2014/17713 T. 30.10.2014
Dava ve Karar:
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 24.06.2014 gün
ve 2014-12960/43273 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 14.07.2014 gün e KYB.
2014/250944 sayılı ihbarnamesi ile; Borçlunun ödeme şartını ihlali suçundan tanık A.’ın, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 340.maddesi
uyarınca 3 ayı geçmemek üzere kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına
dair Kadıköy 2. İcra Ceza (kapatılan) Mahkemesinin 07/02/2012 tarihli
ve 2011/457 esas, 2012/41 sayılı kararını müteakip anılan; tazyik hapsi
kararının 14/03/2014 tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımını doldurduğundan bahisle ortadan kaldırılmasına ve infazına yer olmadığına ilişkin İstanbul Anadolu 7. İcra Ceza Mahkemesinin 21/03/2014 tarihli ve
2011/457 esas, 2012/41 sayılı ek kararına yönelik itirazın reddine dair İstanbul Anadolu 8. İcra Ceza Mahkemesinin 01/04/2014 tarihli ve 2014/23
değişik iş sayılı kararını kapsayan dosyanın incelenmesinde; 5237 sayılı
Türk Ceza Kanunu’nun 45. maddesinde, suç karşılığı uygulanacak yaptırımların, hapis ve adli para cezası olarak belirlendiği, diğer taraftan 5275
sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 1. maddesinde bu Kanunun amacının, ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin usul ve esasları düzenlemek olduğunun belirtiltiği, bu haliyle 5275
sayılı Kanun’un ceza ve güvenlik tedbirlerine dair hususları kapsamakta
olup tazyik hapislerine ilişkin bir hususa yer vermediği, keza Ceza İnfaz
Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük’ün 193/3. maddesinde yer alan “Disiplin hapsi ve tazyik hapsi
kararları, tekerrüre esas olmaz, koşullu salıverilme hükümleri uygulanmaz ve adli sicil kayıtlarına işlenmez.” hükmü ile Yargıtay Ceza Genel
Kuruhlunun 14/11/2006 tarihli ve 2006/16-220-231 sayılı ilamı ve Yargıtay 11. Ceza Dairesinin 03/10/2013 tarihli, 2013/17785 esas, 2013/14426
karar sayılı ilamı birlikte değerlendirildiğinde,
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Disiplin ve tazyik hapsinin bir “hapis” cezası olmadığı, 5271 sayılı
Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 2. maddesinde tanımlanan “disiplin hapsi” kavramı içinde kaldığının anlaşılmasına göre, 5237 sayılı Türk Ceza
Kanunu’nun 71. maddesinde düzenlenen ceza zamanaşımının kesilmesine ilişkin hususların disiplin hapsi mahiyetinde olan tazyik hapsi için
geçerli olmadığı,
2004 yılı İcra İflas Kanunu’nun 354/2. maddesinde yer alan ceza zamanaşımı süresinin kesilmesine ilişkin başkaca bir yasal düzenlemenin de
bulunmadığı gözetilerek itirazın kabulu yerine yazılı şekilde itirazın reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza
Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca, anılan kararın bozulması istenilmiş olmakla, Dairemize gönderilen dosya incelenerek gereği
görüşüldü:
YARGITAY 11. CEZA DAİRESİ KARARI
Kadıköy 2. İcra Ceza Mahkemesinin 07/02/2012 tarihli ve 2011/457
esas, 2012/41 sayılı kararı ile sanık Abdülkadir Merrin hakkında borçlunun ödeme şartını ihlali suçundan, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun
340. maddesi uyarınca 3 ayı geçmemek üzere kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına karar verildiği,
hükmün itiraz edilmeden 14.03.2012 tarihinde kesinleştiği,
cezanın infazı için sanığın 05.03.2013 tarihinde yakalanıp, açık cezaevine teslimi için 10 günlük süre verilerek serbest bırakıldığı,
sanığın belirtilen sürede teslim olmadığı, cezasının infazı için
18.04.2012 tarihinde ilamat bürosuna gönderildiği,
Cumhuriyet Savcılığı ilamat bürosunun 19.03.2014 günlü istemi ile
hükümlünün zamanaşımı süresinden önce yakalanmasının ceza zamanaşımını uzatıp uzatmayacağı hakkında mahkemeden bir karar verilmesi
talep edildiği,
İstanbul Anadolu 7. İcra Ceza Mahkemesinin 21/03/2014 tarihli ve
2011/457 esas, 2012/41 sayılı ek kararı ile, 14/03/2014 tarihinden itiaren
iki yıllık zamanaşımını dolduğundan kararın ortadan kaldırılmasına ve
infazına yer olmadığına karar verildiği,
itiraz üzerine mercii İstanbul Anadolu 8. İcra Ceza Mahkemesinin
01/04/2014 tarihli ve 2014/23 değişik iş sayılı kararı ile itirazın reddine
karar verilmiştir.
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 45. maddesinde, suç karşılığı uygulanacak yaptırımların, hapis ve adli para cezası olarak belirlendiği, diğer
tarafdan 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Ka-
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nun’un 1. maddesinde bu Kanonun amacının, ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin usul ve esasları düzenlemek olduğunun belirtildiği,
bu haliyle 5275 sayılı Kanun’un ceza ve güvenlik tedbirlerine dair hususları kapsamakta olup tazyik hapislerine ilişkin bir hususa yer vermediği,
keza Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük’ün 193/4. maddesinde yer alan
“Disiplin hapsi ve tazyik hapsi kararları, tekerrüre esas olmaz, koşullu salıverilme hükümleri uygulanmaz ve adli sicil kayıtlarına işlenmez.”
hükmü ile Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 14/11/2006 tarihli ve 2006/16220-231 sayılı ilamı birlikte değerlendirildiğinde:
Disiplin ve tazyik hapsinin bir “hapis” cezası olmadığı, 5271 sayılı
Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 2. maddesinde tanımlanan “disiplin hapsi” kavramı içinde kaldığının anlaşılmasına göre, 5237 sayılı Türk Ceza
Kanunu’nun 71. maddesinde düzenlenen ceza zamanaşımının kesilmesine ilişkin hususların disiplin hapsi mahiyetinde olan tazyik hapsi için
geçerli olmadığı, 2004 sayılı İcra İflas Kanunu’nun 354/2. maddesinde
yer alan ceza zamanaşımı süresinin kesilmesine ilişkin başkaca bir yasal
düzenlemenin de bulunmadığı gözetilerek,
SONUÇ
Mercii İstanbul Anadolu 8. İcra Ceza Mahkemesinin 01/04/2014 tarihli
ve 2014/23 değişik iş sayılı kararı isabetli olduğu cihetle, ihbarnamedeki
düşünce yerinde görülmediğinden (REDDİNE), dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına (TEVDİİNE), 30.04.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ
VİNÇTEKİ TEKNİK HATANIN ÖLÜME NEDEN OLMASI
•
EKSİK İNCELEME
ÖZET: Kazada kusurlar açıklıkla tespit edilmeden
hüküm kurulamaz.
Y. 12. C.D. E. 2012/1690, T. 2013/1497, T. 18.01.2013
Taksirle öldürme suçundan sanıklar D..ve H.’in beraatine, sanıklar Te.
ve A.’ın mahkumiyetine ilişkin hükümler sanıklar mütafii katılanlar vekili
tarafından temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü;
Kastanomu ili Organize Sanayi Bölgesinde yapımı devam etmekte olan
K. Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait fabrika inşaatında, kamyona
monteli vinç ile kaldırılan 500-600 kg ağırlığındaki sac parçasının, vincin
halatının kopması sonucu işçinin üzerine düşerek ölümüne neden olduğu
olayda, yeni işe aşladığı anlaşılan ölenin görevinin, çalışma mahallinde
vincin kaldıracağı sactan oluşan yükü, vincin sağlam ve hasarsız bir şekilde kaldırmasına yönelik olarak gerekli bağlantıları yapmak, halatları
takmak, kesilecek veya kaynak yapılması gereken yerler var ise bunları
yapmak ve vincin yükü sağlam şekilde kaldıracağı hale getirmek olduğu, sanıkların savunmalarında vincin yeni kiralandığını, yük kaldırma
kapasitesinin 20 ton olduğunu, halatının neden koptuğunu bilmediklerini beyan ettikleri, dosya içerisinde mevcut bilirkişi raporlarında vincin
halatının kopma nedeninin belirlenmediğinin anlaşılması karşısında, bir
kez de İstanbul Teknik Üniversitesi’nin makina mühendisliği kürsüründen seçilecek bilirkişi heyetinden rapor alınarak, vincin halatının kopma
nedeninin belirlenip, vinçte imalat hatasından kaynaklanan bir eksiklip
olup olmadığı ve vinçle çalışma yapılmadan önce vinç operatörü tarafından mı yoksa başka bir kişi tarafından mı kontrol edilmesi gerektiğinin
etraflıca araştırılarak sonucuna göre sanıkların hukuki durumunun belirlenmesi gerektiği gözetilmeksizin eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm
kurulması,
Kabul ve uygulamaya göre de;
1) Taksirli suçlarda uygulama imkanı bulunmadığı gözetilmeden sanıklar hakkında TCK’nın 53/1-2-3 maddeleri gereğince hak yoksunluğuna
hükmedilmmesi,
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2) Taksirli suçlarda iştirak mümkün olmadığı halde, yargılama giderlerinin sanıklardan “sebebiyet verdikleri oranda” tahsili yerine “müteselsilen” alınmasına karar verilmesi,
3) Ölenin mirasçılarının, ölüm nedeniyle doğmuş olan zararlarının tazmini suretiyle giderilmesi koşuluyla ertelenmesine karar verileceği gözetilmeksizin, “manevi zararların” tazmini koşuluyla ertelenmesine karar
verilmesi,
4) 765 sayılı TCK’nın 467 ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun
Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun Geçici 1. maddeleri gereğince, ancak 01.06.2005 tarihinden önce ceza mahkemelerinde açılmış
bulunan davalardaki tazminat istemleri hakkında olumlu veya olumsuz
bir karar verilebileceği gözetilmeden, 09.01.2008 tarihli iddianameyle
açılmış kamu davasında, katılanlar lehine manevi tazminata hükmedilmesi,
Kanuna aykırı, sanıklar müdafiinin ve katılanlar vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olup, hükümlerin bu sebeplerden
dolayı 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta
olan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi gereğince BOZULMASINA,
18.01.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY 23. CEZA DAİRESİ
SGK’DAN MAAŞ ALMAK İÇİN YAPILAN BOŞANMALAR
•
EYLEMİN SUÇ OLUŞTURMADIĞI
ÖZET: Maaş almak için de olsa anlaşmalı boşanmalara ceza tayin edilemez. 5510 sayılı Yasa’nın
56. maddesi yaptırımı bu konuda yeterlidir.
Y. 23. CD E. 2015/1906 K. 2015/605 T. 07.04.2015
Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Suç tarihinin sanık K. tarafından maaşın son kez çekildiği 12/04/2011
olduğu dikkate alınarak karar başlığındaki suç tarihinin buna göre mahallinde düzeltilmesi mümkün görülmüştür.
Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için; failin bir kimseyi kandırabilecek nitelikte hileli davranışlarla hataya düşürüp, onun veya başkasının
zararına, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir. Hile
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nitelikli bir yalandır. Fail tarafından yapılan hileli davranış belli oranda
ağır, yoğun ve ustaca olmalı, sergileniş açısından mağdurun inceleme olanağını ortadan kaldıracak nitelikte bir takım hareketler olmalıdır.
TCK’nın 158/1-e bendinde belirtilen, kamu kurum ve kuruluşlarının
zararına olarak dolandırıcılık suçunun işlenmesi, nitelikli hal kabul edilmiştir. Hangi kurum ve kuruluşların, kamusal nitelik taşıdığı, o kurumun
kadro bakımından bağlı olduğu durumu düzenleyen mevzuata göre belirlenir.
Evli olan sanıkların, sanık K.’un vefat eden babasından kalan yetim
maaşını alabilmek için 16/04/2004 tarihinde muvaazalı olarak boşandıkları halde aynı evde birlikte yaşamaya devam edip, SGK’dan maaş almak
suretiyle haksız menfaat temin etmek suretiyle kamu kurumunu dolandırdıkları iddia edilmiş ise de;
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 1. maddesine göre, sözleşmeye
taraf devlet, hangi yolla olursa olsun sözleşmede öngörülen haklara riayet
yükümlülüğü altındadır. Sözleşmenin 8. maddesine göre ise herkes özel
ve aile yaşamına saygı gösterilmesi hakkına sahiptir.
2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 90. maddesinin 5. fıkrasına göre; usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası Andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasa’ya aykırılık iddiası
ile Anayasa Mahkemesi’ne başvurulamaz. (Ek cümle: 7.5.2004-5170/7
md.) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin
Milletlerarası Andlaşmalarla, kanunların aynı konuda farklı hükümler
içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma
hükümleri esas ahınır.
Buna göre; iç hukukta doğrudan hukuksal sonuçlar yaratan uluslararası sözleşmeler, yasalar üstü bir konumda olduğundan Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi iç hukukumuzun bir parçası olmuştur.
Geniş manada tanımlanan aile kavramı, anne-baba ve ister meşru; isterse gayrı meşru olsun bunların çocukları ile olan ilişkilerini içermektedir. Aile yaşamına saygı hakkı, evlilik birliği sona ermiş olsa bile, çocukla
eşler arasında birlikte yaşama ve kişisel ilişki kurma hakkını da kapsamaktadır.
Herhangi bir mahkeme tarafından mutlak butlanla malul bir karar
olduğuna hükmedilmediği sürece hukuken geçerli olan boşanma kararlarından sonra eski eşlerin bir arada yaşamasını yasaklayan kanuni bir
düzenleme bulunmadığından; boşanmanın hileli davranış olarak kabul
edilmesi mümkün değildir.
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Kaldı ki, Türk Medeni Kanunu’nun 166/3 maddesinde, “evliliğin en
az bir yıl sürmesi ve eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin
davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliğinin temelinden sarsılmış sayılacağı; hakimin tarafların iradelerini serbestçe açıkladıklarına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda
taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması halinde de boşanmaya hükmolunacağı vurgulanmaktadır. Olaya bu açıdan bakıldığında
zikredilen maddeye göre açılan boşanma davalarında yasa, boşanma gerekçesinin doğruluğunu araştırma hususunda boşanma kararını verecek
hakime araştırma yetkisi vermediğinden, maaş almak amacı ile yapılan
boşanmalar dahi hileli davranış olarak vasıflandırılamaz.
Üstelik 5510 sayılı Kanun’un 56. maddesinde bu durumu tespit edilen
kimselerin gelir ve aylığının kesileceği ve ödenmiş tutarların geri alınacağı
düzenlemesine karşın bu hususta cezai düzenlemeye yer verilmemiştir.
Bu açıklamalar çerçevesinde somut olay değerlendirildiğinde; Anayasa, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve kanuni düzenlemeler, boşanma
tarihi ile maaşın alınmaya başlandığı tarih, sanık K.nin boşanma ilamı
doğrultusunda icra takibine başvurarak sanık M.’dan nafaka talep etmiş
olması hususları dikkate alındığında, sanıkların suç kastı ile hareket etmediklerine yönelik kabulde bir isabetsizlik görülmediğinden sair temyiz
itirazlarının reddine, ancak;
1136 sayılı Kanun’un 168. ve hüküm tarihinde yürürlükte bulunan
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 13. maddesinin 5. fıkrası uyarınca,
beraat eden ve kendisini vekille temsil ettiren sanık lehine hükmedilecek
vekalet ücretinin hazine yerine katılan idareye yükletilmesi,
Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün BOZULMASINA, ancak yeniden duruşma yapılmasını gerektirmeyen bu hususun aynı Kanun’un 322. maddesi uyarınca düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, hüküm fıkrasından
vekalet ücretine ilişkin kısmın çıkartılarak yerine “sanık K.’un kendisini
vekil ile temsil ettirdiği anlaşıldığından, hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hükümlerine göre belirlenen vekalet
ücretinin hazineden alınarak sanığa verilmesine” fıkrasının eklenmesi suretiyle hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 07.04.2015 tarihinde
oybirliğiyle karar verildi.

UYGULAMADAN DOSYALAR

UYGULAMADAN DOSYA 1
KATILIM ALACAĞI • KATKI PAYI
•
DEĞER ARTIŞI • AİLE MAHKEMESİ
ÖZET: Kazandırıcı işlem TMK'nın yürürlüğe girdiği 1.1.2002 tarihinden önce yapılmış olsa da,
1.1.2002 tarihinden sonraki talep değer artışı niteliğinde olduğundan davaya Aile Mahkemesinde bakılacaktır.*
YARGITAY KARARI
A. ile R. aralarındaki katılma alacağı ve değer artış davasında mahkemenin görevsizliğine dair İstanbul Anadolu 28. Asliye Hukuk Mahkemesi’nden verilen 20.01.2014 gün ve 20/13 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalı tarafından süresinde istenilmiş olmakla; dosya incelendi,
gereği düşünüldü:
KARAR
Dosya muhtevasına, dava evrakı ile yargılama tutanakları münderecatına ve ilamda belirlenip dayanılan gerektirici sebeplere göre yerinde olmayan temyiz itirazlarının reddi ile Usul ve Kanuna uygun bulunan hükmün
ONANMASINA, 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 bulunabileceğine ve
aşağıda dökümü yazılı 25,20 TL peşin harcın onama harcına mahsubu ile
kalan 2,50 TL’nin temyiz eden davalıdan alınmasına, 04.06.2015 tarihinde oyirliğiyle karar verildi.(Y.8 HD. 2014/8486 E. 2015/12430K.)
Mahkememizde görülmekte bulunan katılım alacağı-değer artış alacağı
davasının yapılan dosya incelemesi sonunda,
YEREL MAHKEME KARARI
Davalı vekili dava dilekçesi ile; müvekkili ve davalının 1992 yılında evlendiklerini, Anadolu 8. Aile (Üsküdar 2. Aile) Mahkemesi’nin 27/02/2013
tarihinde kesinleşen kararı ile boşandıklarını, İstanbul Üsküdar, Altunizade Mahallesi, pafta kayıtlı taşınmazın 23/11/1995 tarihinde müvekkilinin
babasından kalma Üsküdar Koşuyolu Mahallesi, ....................... bulunan
* Gönderen: Nermin Tanıl İstanbul Anadolu 28. Asliye Hukuk Mahkemesi Yargıcı
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2 numaralı dükkanın satılması sonucu, elde edilen bedel kullanılarak satın alındığını ve müşterek konut olarak kullanıldığını, boşanmadan sonra
iyi niyetli girişimlere rağmen davalıdan olumsuz cevap alındığından, taşınmazın tapu kaydına üçüncü kişilere devrinin önlenmesi için teminatsız terbir uygulanarak taşınmazın dava tarihi itibari ile değerinin tespit
edilip, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere mal rejiminin tasfiyesi
müvekkili lehine doğacak katılma ve değer artış alacağı 75.000,TL’nin
yasal faizi ile birlikte tahsili talep edilmiştir.
GEREKÇE:
Davacı tarafça; dava konusu 27 parsel sayılı taşınmazın 1/2 payına
yönelik fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere mal rejiminin tasfiyesi
ve katılma, değer artış alacağının tahsilinin talep edildiği tespit edilmiştir.
Tarafların 20/12/1992 tarihinde evlendikleri, evlilik birliği devam ettiği
sırada 23/11/1995 tarihinde davacının babadan kalma Üsküdar Koşuyolu
Mahallesindeki dükkanının satılarak, elde edilen bedelin davaya konu 27
parsel sayılı taşınmazın alımında kullanıldığı, tarafların İstanbul Anadolu
8. Alie (Kapanan Üsküdar 2. Aile) Mahkemesi’nin 2010/303 - 2012/30
esas ve karar sayılı kararı ile boşandıkları, mal paylaşımına ilişkin usulüne uygun açılmış dava olmadığından karar verilmesine yer olmadığına
ilişkin hüküm kurulduğu, kararın 24/01/2012 tarihinde boşanma ve mal
paylaşımına ilişkin hükümler yönünde onaylandığı tespit edilmiştir.
TMK’nın yürürlüğe girdiği 01/01/2002 tarihine kadar 743 sayılı Türk
Kanuni Medenisi uyarınca eşler arasında mal ayrılığı rejimi mevcut olduğundan 01/01/2002 tarihinden sonra TMK uyarınca, özel seçim yapılmamış ise mal birliği sistemi uygulanacağından, dava konusu taşınmaz
23/11/1995 tarihinde evililik birliğinin devamı sırasında ancak mal ayrılığı rejiminin mevcut olduğu, 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi’nin yürürlükte olduğu dönemde davalı adına satın alındığından, talep eşin mal
varlığına yapılan katkıdan kaynaklanan katkı payı alacağı ve 01/01/2002
tarihinden sonrası için değer artış alacağı niteliğinde olup, bu davaların
görüm ve çözüm yeri 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev
ve Yargılama Usullerine Dair, Kanunun 4. maddesi gereğince Ali Mahkemelerine aittir. Aile Mahkemesi kurulmayan yerlerde HSYK tarafından
belirlenen AHM’lerde davanın Aile Mahkemesi sıfatı ile bakılması gerekir.
İstanbul Anadolu Adliyesi’nde bağımsız Aile Mahkemeleri mevcut olduğundan davaya bakma görevi İstanbul Anadolu Aile Mahkemeleri’ne aittir.
Mahkemenin görevli olması HMK 114/1-c maddesi uyarınca dava şartı
olup, 115. maddesi uyarınca davanın her aşamasında mahkemece re’sen
nazara alınacağı gibi, dava şartları HMK 138 maddesi uyarınca mahkemece öncelikle dosya üzerinden karara bağlanacağından, davanın görevsizlik
dava şartı eksikliğinden usulden reddine karar vermek gerekmiştir.
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Davacı taraf; taşınmaz üzerine tedbir konulmasını talep etmiş ise de,
tedbir yönünden karar verme yetkisi görevli mahkemeye ait olduğundan
talep yönünden karar verilememiştir.
HÜKÜM: Gerekçesi açıklandığı üzere;
Davanın görevsizlik dava şartı eksikliğinden usulden REDDİNE,
Karar kesinleştiğinde ve istek halinde dosyanın görevli ve yetkili
İSTANBUL ANADOLU NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’ne gönderilmesine
Tedbir talebi yönünden görevli mahkemece karar verimesine,
HMK 331/2 maddesi uyarınca harç, masraf ve ücreti vekalet yönünden
görevli mahkemece karar verilmesine,
Süresi içinde başvuru olmadığı takdirde HMK 331/2 maddesi uyarınca
talep halınde açılmamış sayılma kararı ile birlikte yargılama giderleri yönünden karar verilmesine,
Dair, tebliğden itibaren 15 gün içinde temyizi kabil olmak üzere dosya
üzerinde yapılan inceleme sonunda karar verildi. 20/01/2014
(And. 28. Ahm. E. 2014/20 K. 2014/13)

UYGULAMADAN DOSYA 2
TİCARİ DAVA • NİSBİ TİCARİ DAVA
•
SÖZLEŞMEDE İMZA OLMAMASI
ÖZET: Taşınmaz alım satım sözleşmesi mutlak ticari dava değildir. Bu sözleşmenin ticari davaya
konu olabilmesi için her iki tarafın da tacir olması ve uyuşmazlığın ticari işletmeye ilişkin olması
gerekir.
İki sayfadan ibaret sözleşmenin özel şartlar bölümünün bulunduğu sayfada imzası olmayan kişiyi
o sözleşmenin bağladığından söz edilemez.*
Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda
ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddin yönelik olarak verilen
hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya
incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
YARGITAY KARARI
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle sözleşmede kararlaştırılan süre geçtikten sonra gerçekleştiğinin anlaşılmasına göre yerinde olmayan bütüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün
ONANMASINA, aşağıda dökümü yazılı 2,50 TL kalan harcın temyiz
edenden alınmasına, 18/05/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
(Y. 13.HD. E. 2014/22250 K.2015/15482)
Davacı vekili tarafından davalı aleyhine açılmış olan alacak davasının
mahkememizce yapılan açık yargılamasının sonunda,
YEREL MAHKEME KARARI
TALEP:
Davacı vekili dava dilekçesi ile; müvekkili şirketin emlak işi ile uğraşan
kurumsal bir firma oludğunu, davalının, müvekkilinden İstanbul ili kayıtlı Atalar İstanbul adresindeki gayrimenkulünü satması için 15/10/2010
tarihinde gayrimenkul aracılık sözleşmesi düzenleyerek, müvekkilini 120
* Gönderen: Nermin Tanıl İstanbul Anadolu 28. Asliye Hukuk Mahkemesi Yargıcı

Uygulamadan Dosyalar

473

gün süre ile tek yetkili olarak görevlendirdiğini, müvekkilinin 3. kişiye
gayrimenkulu satış amacı ile göstermek için adrese gittiğinde gayrimenkulün satıldığını öğrendiğini, hizmet bedelini ödeyeceğini söyleyerek müvekkilini oyaladığını, davalının yine müvekkilinin adresine gelerek İstanbul ili, Kartal ilçesi, Parsel: 302’de kayıtlı Kartal/İstanblul adresindeki
gayrimenkulu satmak istediğini belirterek, 18/01/2012 tarihinde gayrimenkul aracılık sözleşmesi imzaladığını, 180 gün süre ile tek yetkili olarak yetkilendirdiğini, müvekkilinin gayrimenkulün satışı için sözleşmede
belirtilen tüm faaliyetlere başladığını, ilanları yaptırarak gayrimenkulün
tanıtımını yaptığını, müvekkilinin 3. kişiye gayrimenkulü satış amacı ile
göstermek için adrese gittiğinde gayrimenkulün satıldığını öğrendiğini,
davalı ile görüşülmeye çalışıldığını ancak bir sonuç alınamadığını, davalının sözleşme hükümlerine uygun davranmaması ve müvekkilinin hizmet
bedelini ödememesi nedeniyle Üsküdar 3. Noterliği’nin 11/12/2012 tarih
ve 33183 yevmiye numaralı ihtarname gönderildiğini, ihtarnameye cevap
verilmediğini, 15/10/2010 tarihli Gayrimenkul Aracılık Sözleşmesi gereğince 5.840,00 TL, 18/01/2010 tarihli Gayrimenkul Aracılılık Sözleşmesi
gereğince 16.638,00 TL olmak üzere toplam 22.479,00 TL’nin ihtarnamenin davalıya teliğ tarihi olan 14/01/2013 tarihinden itibaren işleyecek
yasal faizi ile birlikte tahsilini talep etmiştir.
CEVAP
Davalı vekili cevap dilekçesi ile; davacı vekilinin dosyaya konmuş olduğu tellallık sözleşmelerinde davacı firmanın imza ve kaşesinin bulunmadığını, sözleşmelerde yalnızca H. isimli gerçek kişinin imzası bulunduğunu, taşınmaz tellallığı sözleşmelire bağlı alaccaklarda zaman aşımı süresinin 1 yıl olduğunu, açılan davada davacı tarafın alacaklarının zaman
aşımına uğradığını, davacı tarafın tellallık sözleşmesi gereğince üzerine
düşen edimleri yerine getirmediğini, ve sözleşme konusu taşınmazların
satışına aracılık etmediğini, taşınmazların her ikisi de boş durumda olmasına rağmen sözleşmenin tarafı olan H. isimli şahsın ailesinin sağlık
problemleri nedeniyle tanıtım faaliyetlerinde bulunmadığını, dava konusu
taşınmaza ilişkin dava dışı H. ile müvekkili arasında yapılan sözleşmelerin davacı tarafın sisteminde kayıtlı olmadığını 18/01/2012 tarihli sözleşmede belirtilen sürenin 180 gün değil 90 gün olduğunu, taşınmazın
sözleşmede öngörülen 90 günlük süreden çok sonra satıldığını, dava konusu uyuşmazlığını ticari işlemlerden kaynaklı olması sebebiyle dosyanın
görevli Asliye Ticaret Mahkemelerine gönderilmesini, hukumet ve zaman
aşımı itirazlarının kabulünü, davanın reddini savunmuştur.
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GEREKÇE
Davacı tarafça taraflar arasında 15/10/2010 ve 18/01/2012 tarihli taşınmaz satılması hakkında aracılık sözleşmeleri (tellaklık sözleşmeleri)
uyarınca ödenmeyen tellaklık ücretinin tahsilini talep etmiştir.
Davalı taraf dava sonusu uyuşmazlığın ticari işlemlerden kaynaklanması sebebiyle görevli mahkemenin Asliye Ticaret Mahkemesi oludğundan bahisle görev itirazında bulunmuş ise de; TTK 4/c maddesi uyarınca
borçlar kanununun 532-545 maddeleri arasıda düzenlenen alım satım
komisyonculuğuna ilişkin hükümlerden doğan davaların mutlak ticari
dava olduğu belirtilmiş olup, BK 532 ise, alım satım komisyonculuğunu
ücret karşılığı kendi adına, vekalet verenin hesabına kıymetli evrak ve
taşınırların alım satımının üstlendiği sözleşme olarak belirlendiğinden,
15/10/2010 ve 18/01/2012 tarihli sözleşmelerin konusu, gayrimenkul olduğundan bu kapsamda olmadığı gibi, her ne kadar davalı taraf şikrket
olup, alacak işletmeye ait ise de; nispi ticari dava olması için her iki tarafın tacir olup, alacağın ticari işletmeye ilişkin olması gerektiğinden, davamızda davalı özel şahıs olduğundan mevcut haliyle gayrimenkul simsarlığından doğan alacak niteliğinde talep olup, Asliye Hukuk Mahkemesi’nin
görev alanına girdiğinden, görev itirazı yerinde görülmemiştir.
Davalı taraf, zaman aşımı itirazında bulunmuş ise de; gayrimensul
simsarlığı sözleşmelirnden doğan alacak talepleri beş yıllık zaman aşımı
süresine tabi olup, 15/10/2010 ve 18/01/2012 sözleşme tarihleri nazara
alındığında davanın açıldığı, 08/07/2013 tarihi itibariyle, beş yıllık süre
dolmadığından zaman aşımı itirazının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.
Davalı taraf, sözleşmeyi imzalayanın H. olduğunu, davacı tarafın sıfatının bulunmadığını beyan etmiş ise de; sözleşmelerin incelenmesinden
Remax Mentol Gayrimenkul ve Mühendislik Ltd.Şti. başlıklı kağıda Remax ofis genel müdürü/müşteri temsilcisi bölümüne, H. isminin yazıldığı,
birinci sayfanın imzasız, ikinci sayfanın imzalı olduğu tespit edildiğinden
davacı tarafça G.’nin imza yetkisi olmadığından, şirketi temsile yetkili,
M. tarafından imzalandığı, belirtildiğinden, dosyada mevcut ticaret sicili
gazetesinden şirketi temsile yetkili kişinin M.olarak belirtildiği anlaşıldığından, davaya vekaleti de aynı kişi verdiğinden, sıfat yokluğuna ilişkin
itiraz yerinde görülmemiştir.
Davacı tarafın dayanak yaptığı 15/10/2010 ve 18/10/2012 tarihli gayrimenkul aracılık sözleşmeleri tek parça kağıt üzerinde olmasına rağmen
iki sayfadan ibaret olup, genel şartlar bölümü imzalı ancak, özel şartlar
bölümü imzasıdır. Dosyada mevcut ticaret sicili gazetesinin 23/11/2009
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tarih ve 7444 sayılı nüshasında şirketi temsile yetkili kişinin 2010 yılı
itibariyle M. ve E., 2012 yılı itibariyle M. ile T. olduğu, her iki sözleşmenin de tek imzalı olduğu için geçerli olmadığı gibi, yerleşmiş Yargıtay
uygulamaları uyarınca, iki sayfadan ibaret olan sözleşmenin özel şartlar
bölümünün davalı tarafından imzalanmaması sebebiyle ortada davalıyı
bağlayıcı geçerli bir gayrimenkul tellallık sözleşmesi bulunduğundan söz
edilemeyeceğinden, geçerli olmayan sözleşmeye dayanarak tellallık ücreti
istenemeyeceğinden davanın reddine karar vermek gerekmiştir.
HÜKÜM: Gerekçesi açıklandığı üzere:
Davanın REDDİNE,....
(And. 28. Ahm .E: 2013/5 K:2014/92 T:06/03/2014)

UYGULAMADAN DOSYA 3
İŞÇİLİK ALACAKLARI • İŞVERENİN İFLASI
ÖZET: İşçi alacaklarına yönelik dava sırasında işveren iflas ederse İş Mahkemesinde açılmış olan
davaya devam edilir. Dava açılmadan önce işveren iflas etmiş ise, artık İş Mahkemesinde değil
Ticaret Mahkemesinde kayıt kabul davası açılacaktır.*
DAVA:
Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ödenmeyen çalışma ücreti,
fazla mesai ücreti, genel tatil ücreti, yıllık izin ücreti, asgari geçim indirimi
alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, görevsizlik kararı vermiştir.
Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi M. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
YARGITAY KARARI
Dosyadaki yazılara, kararın dayanağı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine
göre, yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz giderinin
temyiz edene yükletilmesine, 22.01.2015 gününde oybirliği ile karar verildi. (Y.9. HD. E. 2014/36493 K. 2015/1865)
Mahkememizde görülen Alacak davasının yapılan açık yargılaması sonunda,
YEREL MAHKEME KARARI
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle, müvekkili davacısın Temmuz
2005 yılından beri davalı şirket nezdinde temizlik, kat personeli ve hasta
bakıcılık görevi ile çalışmaya başladığını ve sigorta kaydının yaklaşık 1
yıl sonra yapıldığını, davacının en son net ücretinin 600,00 TL olduğunu,
davalı şirkette yemek verildiğini ancak servis veya yol parası ödemesi olmadığını, davalı şirket yönetiminin çalışanlarının en küçük hak talebini
baskı ile karşıladıklarını ve çoğu çalışanların ücretlerini asgari ücretin
* Gönderen: Av. Seyit Nusret Öztürk
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dahi altında ödediğini, yüksek sigorta ücreti alanların sigorta bildirimlerinin düşük ücretten yaptığını ve çoğu çalışanın 12 saatten daha fazla çalışmasına rağmen hiçbir fazla mesai ücreti ödenmediğini, davalı işyerinde
yemek hakkı bulunmasına rağmen belirli bir mola saatinin olmadığını
ve çalışanların işler arasında buldukları kısıtlı zamanlarda yemek ihtiyaçlarını gördürklerini, davacıya asgari geçim indiriminin ödenmediğini
ve Nisan, Temmuz, Ağustos ve Eylül 2011 tarihlerine ait ücretlerininin
ödenmediğini, davalı işyeri sahibinin davacıya kimse olmadığı gerekçesi
ile saat 15:00’a kadar kalıp iş yerinde çalışmasını söylediğini, davacının
da una karşı çıkarak kalamayacağını söylediğini, bunun üzerine işyeri sahiinin davacıya hakaret ederek işten çıkarttığını, davacıya işçilik alacaklarının ve tazminatlarının ödenmediğini belirterek fazlaya ilişkin hakları
saklı kalmak kaydı ile 1.000,00 TL kıdem tazminatı, 1.000,00 TL ihbar
tazminatı, 1.000,00 TL ödenmeyen çalışma ücreti, 6.000,00 TL fazla çalışma ücreti, 500,00 TL genel tatil ücreti ve 500,00 TL asgari geçim indirimi alacağının faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep
ve dava etmiştir.
Davalı iflas idaresi vekili cevap dilekçesinde özetle, davanın davalı
müflis şirketin iflasından sonra açıldığını, kural olarak iflasın açılmasından sonra müflis ve masa aleyhine masaya giden haklara ilişkin dava acılamayacağını, davacının öncelikle iflas masasına alacak kaydı yaptırması
gerektiğini ve iflas idaresinin vereceği karara göre sıra cetveline itiraz yani
kayıt kabul davası açılabileceğini, davacı işçinin alacak taleplerinin dayanağı bulunmadığını, davacının müflis şirketten kıdem ihbar tazminatı,
ödenmeyen ücret alacağı gibi işçilik alacaklarının bulunmadığını belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Davacıya ait SGK sicil dosyası ile tarafların ibraz ettiği tüm delliler celp
edilip incelenmiş, davacı tanıkları dinlenmiş, bilirkişi incelemesi yaptırılarak rapor alınmış, davacı vekili bilirkişi raporu hesaplarına uygun olarak ıslah dilekçesi sunmuş, ıslah harcı ise yatırılmamıştır.
Davalı müflis şirket hakkında Kadıköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin
2012/865 esas nolu dosyası üzerinden 31/12/2012 tarihinde iflas kararı
verildiği ve iş bu davanın iflas kararı verilmesinden sonra 11/03/2013 tarihinde açıldığı anlaşılmaktadır.
İcra İflas Kanunu hükümlerine göre, işçi alacaklarına yönelik dava sırasında işverenin iflasına karar verilmesi halinde davanın iflas idaresine
yönelik devam ettirilmesi ile davaya iş mahkemesinde devam edilmekle
birlikte, işverenin işçi alacaklarına ilişkin dava açılmadan önce iflası halinde ise işçinin alacağı için belgeleri ile iflas masasına başvuruda bulunması, alacağın iflas masasına kaydedilmemesi halinde Asliye Ticaret
Mahkemesinde kayıt kabul davası açılması gereklidir.
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Bu itibarla, davalı işveren şirketin iş bu dava öncesi iflasına karar verilmiş olduğundan iflas kararı verilmesinden sonra açılan alacak davasının iflas idaresine yönelik olarak yürütülmesi ile talebin aslında İİK 235.
maddesi gereğince sıra cetveline itiraz (kayıt kabul) davası olduğu ve Asliye
Ticaret Mahkemesinde açılması gerektiği kabul edilerek Mahkememizin
görevsizliğine karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM / Gerekçesi Yukarıda İzah Edildiği Üzere;
Mahkememizin görevsizliğine,
Kararın kesinleşmesinden itiaren 2 hafta içinde talep edilidğinde, dosyanın görevli İstanbul Anadolu Asliye Ticaret Mahkemesine gönderilmesine,
HMK 331/2 maddesi uyarınca süresinde yetkili mahkemeye gönderme
talep edildiği takdirde harç ve yargılama giderlerinin yetkili mahkemece
değerlendirilmesine, süresinde gönderme talep edilmediği takdirde talep
halinde harç ve yargılama giderlerinin mahkememizce belirlenmesine,
Dair, taraf vekillerinin yüzüne karşı, tefhimden itibaren 8 gün içinde Yargıtay yolu açık olarak verildi. Açıkça okunup usulen anlatıldı.
02/10/2014
(And. 11. İş M. E. 2013/114 K. 2014/326)

DANIŞTAY KARARLARI

DANIŞTAY 6. DAİRE KARARI
İDAREYE BAŞVURU • ZIMNİ RET
ÖZET: İdare’nin cevap vermesi ya da zımni ret
süresi içinde cevap vermesi dava açma süresi
içinde idari dava açılmasına engel değildir.*
D.6. Daire 2014/4324 K. 2015/881 T. 17.02.2015
Karar veren Danıştay Altınca Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra 2577 sayılı
İdari Yargılama Usülü Kanunun 54. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendine göre kararın düzeltilmesi istemi yerinde görüldüğünden Dairemizin
12/12/2014 tarihli, E.2013/5565, K.2013/8445 sayılı davanın süreaşımı
yönünden reddine dair kararın onanmasına ilişkin kararı kaldırılarak gereği görüşüldü.
Dava, davacının hissedarı olduğu taşınmazına ilişkin 08.11.2010 t.t.
1/1000 ölçekli İmar Planına yaptığı itirazının reddine ilişkin 14.08.2012
tarihli, 1471 sayılı işlemin, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve dayanağı planlarının iptaline istemi ile açılmış; İdare Mahkemesince, davacının hissedarı oludğu taşınmaza ilişkin 08.11.2010 t.t. 1/1000 ölçekli Çatalca Merkez ve Yakın Çevresi Revizyon Uygulama Planının 11.11.201011.12.2010 tarihleri arasında askı ilanının yapıldığı, davacı tarafından
söz konusu plana 02.12.2010 tarihli, 42999 sayılı evrak numarası ile
davalı kayıtlarına giren dilekçe ile itiraz edildiği, itirazının 09.12.2011 tarihli, 99 sayılı Çatalca Belediyesi Meclisi kararı ile kabul edilidği akabinde
onaylanmak üzere 5393 sayılı Kanunun 14. maddesi uyarınca İstanbul
Büyükşehir Belediye Meclisine gönderildiği, itirazın 14.08.2012 tarihli,
1471 sayılı meclis kararı ile reddine karar işlemin 14.11.2012 tarihinde
tebliği üzerine 10.01.2013 tarihinde bakılan davanın açıldığı, dava konusu imar planına askı süresi içinde yapılan itirazın bir aylık askı süresinin
son günü olan 11.12.2010 tarihini takip eden günden itibaren altmış gün
içinde cevap verilmemek suretiyle 09.2.2011 tarihinde zımni ret işleminin
oluştuğu, müteakip altmış günlük süre içinde en geç 11.04.2011 tarihinde dava açılması gerekirken 10.01.2013 tarihinde açıldığı, diğer yandan
08.11.2010 t.t. 1/1000 ölçekli Çatalca Merkez ve Yakın Çevresi Revizyon
Uygulama İmar Planı yönünden davanın süresinde olmadığından dayanarak imar planında da süre aşımı bulunduğundan, davanın süreaşımı
* Gönderen: Av. Figen ERBEK
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nedeniyle reddine karar verilmiş; bu karar davacı vekili tarafından temyiz
edilmiştir.
Davanın 1/1000 ölçekli plana dair süre aşımından reddine ilişkin kısmı yönünden;
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının “Anayasanın bağlayıcılığı ve üstün
lüğü” başlıklı 11. maddesinde, Anayasa hükümlerinin, yasama, yürütme
ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kuralları olduğu ifade edilmiş; “Hak arama hürriyeti”
başlıklı 36. maddesinde de; “Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı merciileri önünde davacı ve davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.” hükmüne yer verilmiş; Anayasanın “Temel hak ve hürriyetleri korunması” başlıklı 40. maddesine
4709 sayılı Kanunun 16. maddesiyle eklenen ikinci fıkrada ise; “Devlet,
işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorundadır.” kuralı yer almış, bu ek fıkranın
gerekçesinde ise; “Bireylerin yargı ya da idari makamlar önünde sonuna
kadar haklarını arayailmelerine kolaylık ve imkan sağlanması amaçlanmış, son derece dağınık mevzuat karşısında kanun yolu, mercii ve sürelerin belirtilmesi hak arama, hak ve hürriyetlerin korunması açısından
zorunluluk haline gelmiştir.” açıklaması yapılmıştır.
Bu bağlamda, Anayasanın “Milletlerarası andlaşmaları uygun bulma”
başlıklı 90. maddesinin son fıkrasında; “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında
Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. (Ek
cümle; 07.05.2004 günlü, 5170 sayılı Yasanın 7. maddesi) Usulüne göre
yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.”
hükü getirilmiştir Bu hüküm ile usulüne göre yürürlüüğe konulmuş uluslararası andlaşmaların iç hukuk sistemine bu yansıtılma yöntemi belirlenmiştir. Buna göre, bu andlaşmalardan temel hak ve özgürlüklere ilişkin olanlarla yasaların aynı konuda farklı hükümler içermesi durumunda
uluslararası andlaşma kurallarının esas alınması anayasal bir gerekliliktir.
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (Sözleşme, AİHS) 6/1. maddesinde; “Herkes davasının, medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgili uyuşmazlıklar ya da cezai alanda kendisine yöneltilen suçlamaların esası konusunda
karar verecek olan, yasayla kurulmuş, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme
tarafından, kamuya açık olarak ve kabul bir süre içinde görülmesini isteme hakkına sahiptir.” 3 kuralı yer almıştır.
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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 3665/04 başvuru numaralı Mesutoğlu-Türkiye kararında özetle; mahkemeye erişim hakkının mutlak
olmadığını, bazı sınırlamalara tabi olabildiğini, bununla birlikte getirilen
kısıtlamaların, hakkın özünü ortadan kaldıracak ölçüde kişinin mahkemeye erişimini engellememesi gerektiğini, mahkemeye erişim hakkına getirilen bu tür sınırlamaların ancak meşru bir amaç güdüdüğü takdirde ve
hedeflenen amaç ile başvurulan araçlar arasında makul bir orantı olması
halinde Sözleşmenin 6/1. maddesi ile bağdaşabileceğini, bu ilkelerden,
dava açma hakkının doğal olarak yasayla belirlenen şartları olmakla birlikte mahkemelerin yargılama usullerini uygularken bir yandan davanın
hakkaniyetine halel getirecek kadar abartılı şekilcilikten, öte yandan, kanunla öngörülmüş olan usul şartlarının ortadan kalkmasına neden olacak kadar aşırı bir gevşeklikten kaçınmaları gerektiği belirtilmiştir.
Anayasa4nın “Yargı Yolu” başlıklı 125. maddesinin 3. fıkrasında, “idari işlemlere karşı açılacak davalarda süre, yazılı bildirim tarihinden başlar” hükmü yer almaktadır.
Anayasa’nın 74. maddesi, idareye başvurulara “yazılı” yanıt verme yükümlülüğü getirmektedir. 74. maddenin II. fıkrasına göre, 3kendileriyle
ilgili başvurmaların sonucu, dilekçe sahiplerine yazılı olarak bildirilir”.
hükmü yer almaktadır.
Anayasa’nın 35. maddesinde, herkesin mülkiyet ve miras hakkına sahip olduğu, bu hakların ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabileceği belirtilmiştir.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 7. maddesinde, dava
açma süresinin özel kanunlarında aynı süre gösterilmeyen hallerde Danıştayda ve idare mahkemelerinde altmış gün olduğu, ilanı gereken düzenleyici işlemlerde dava açma süresinin ilan tarihini izleyen günden itibaren başlayacağı belirtilmiştir.
2577 sayılı Kanunun “Üst makamlara başvurma” aşlıklı 11. maddesinde:
1. İlgililer tarafından idari dava açılmadan önce, idari işlemin kaldırılması, geri alınması değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan, idari dava
açma süresi içinde istenebilir. Bu başvurma, işlemeye başlamış olan idari
dava açma süresini durdurur.
2. Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır.
3. İsteğin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması halinde dava açma
süresi yeniden işlemeye başlar ve başvurma tarihine kadar geçmiş süre
de hesaba katılır.” hükmü yer almıştır.
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3194 sayılı İmar Kanununun “Planların hazırlanması ve yürürlüğe konulması” başlıklı 8. maddesinin (b) bendinde, “İmar Planları; Nazım İmar
Planı ve Uygulama İmar Planından meydana gelir. Mevcut ise bölge planı
ve çevre düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak, bediye sınırları
içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planları ilgili belediyelerce
yapılır veya yaptırılır. Belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe girer.
Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tespit edilen
ilan yerlerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında bir ay süreyle eş
zamanlı olarak ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. Belediye başkanlığınca belediye meclisine gönderilen itirazlar ve
planları belediye meclisi onbeş gün içinde inceleyerek kesin karara bağlar.” kuralı yer almaktadır. Ayrıca 5393 sayılı Belediye Kanununun 20.
maddesinin 1. fıkrasında, belediye meclisinin, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanacağı, 5675 sayılı Yasanın 3. maddesiyle
eklenen fıkrasında ise; “Belediye başkanı, acil durumlarda lüzum görmesi
halinde belediye meclisini bir yılda üç defadan fazla olmamak ve her toplantı bir birleşimi geçmemek üzere toplantıya çağırır. Olağanüstü toplantı
çağrısı ve gündem en az üç gün önceden meclis üyelerine yazılı olarak
duyurulur ve ayrıca mutat usüllerle ilan edilir. Olağanüstü toplantılarda
çağrıyı gerektiren konuların dışında hiçbir konu görüşülemez.3 kurarı
bulunmaktadır.
Uygulamada, 3194 sayılı Yasanın 8. maddesine göre belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe giren ve askıya çıkarılan planlara yapılan
itirazları ve planları, belediye meclisinin kendisine gönderildiği tarihten
itibaren onbeş gün içinde inceleyerek karar vermesi ve belediye meclisinin yasal olarak olağan ve olağanüstü yapabilecekleri toplantıları dikkate
alındığında, itirazlar hakkında belediye meclisi tarafından 2577 sayılı Yasanın 11. maddesine göre oluşan zımni ret süresi içerisinde karar oluşturulması ve tebliğ edilmesinin özellikle kapsamlı planlarda her zaan için
mükmün olmadığı görülmektedir.
Esasen, 2577 sayılı Yasada yer alan kurallar idari usulü belirleyen
kurallar olmayıp, yargılama usulünün belirlenmesine ilişkin kurallardır.
Yargılama usulünde, dava açılmadan önce, idari yoldan işlemin idare
bünyesinde ilgili yönünden yeniden değerlendirilmesine olanak sağlayan
ve dava açılmasını idarenin bu değerlendirme sonucuna bağlayan ve bunu
dava açma süresi ile ilişkilendiren Yasanın 10, 11, 1y2, 13. maddesindeki
gibi kurallar yer almaktadır. Bu kapsamda yapılacak başvurulara cevap
verilmemesi hali ise, dava açma süresine yönelik olarak oluşturulmuştur.
Yukarıdaki hükümler uyarınca mülkiyet hakkı kapsamında askı tarihleri arasında 2577 sayılı Kanunun 11. maddesi uyarınca imar planlarına
itirazda bulunulması üzerine; anılan itiraza ilişkin aşvurunun Anayasanın
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40. maddesi uyarınca yetkili makama geciktirilmeden ulaştırılması ve 74.
maddesi uyarınca başvurunun sonucunun gecikmeksizin ilgiliye bildirilmesi gerekmekte olup; ilgilinin haklarının zımni ret süresi ile sınırlandırılması yukarıda yer verilen yasal düzenlemelere uygun görülmemiştir.
Dava açma süresi içinde idareye yapılan başvurunun, altmış gün içinde
yanıtlanmaması durumunun zımni ret sayılması, idarenin keyfi olarak
vatandaşın başvurusunu bekletmesine karşı getirilmiş bir güvence olup,
idarenin yanıt verme yükümlülüğünü kaldıran bir durum değildir.
Zımni ret sonunda dava açma hakkını kullanmayan birinin, idarenin
sonradan vermiş olduğu ret cevabı üzerine dava açma hakkını kullanması
Anayasa’nın 74. ve 124. maddelerinin vermiş olduğu hakkın bir gereğidir.
Zımni ret müessesesi idarenin keyfi olarak cevap vermemek suretiyle
dava açma hakkının engellenmesi nedeniyle getirilmiştir. İdari yargıda,
idarenin iptal davası ile denetlenmesi esas olup, İdarenin cevap vermemek suretiyle, hak arama özgürlüğünün kullanılmasına engel olması zımni ret müessesesi ile ortadan kaldırılmıştır.
Zımni ret süresi sonundan itibaren başlayan dava açma süresi geçtikten sonra idareden gelen açık cevap üzerine süresi içinde dava açılabilecek olup, Anayasanın 125. maddesinin üçüncü fıkrası gereği bu duruma
herhangi bir yasal engel bulunmamaktadır.
2577 sayılı Kanunun “Üst makamlara aşvurma” başlıklı 11. maddenin 3. bendinde “isteğin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması halinde”
dava açma süresinin yeniden işlemeye başlayacağı düzenlenmiştir. Burada “reddedilme” ve ya “reddedilmiş sayılma” durumu söz konusudur.
Buradan anlaşılması gereken; idare dava açma süresi içinde yapılan başvuruya açıkça ret cevabı vereilir. Bu cevap dava açma süresini başlatır.
Bu cevabın altmış günlük dava açma süresi içinde verilmemesi nedeniyle
oluşan zımni retten sonra idarenin vermiş olduğu açık ret cevabının dava
açma hakkı vermeyeği şeklinde hükmü yorumlamak, hükmün bir kısmını uygulanamaz hale getirmektir. Böyle yorumlandığında hükmün “veya”
bağlacından önceki kısmının anlamı kalmamaktadır. İdari işleme karşı
dava açmada nönce idareye başvuran kişilere, Anayasanın 74. maddesine
göre idarenin yanıt veresi zorunlu olduğundan, idarenin açık yanıtının
zımni ret süresi içinde gelmesi gerektiğine dair bir sınırlama madde metninde yer almamaktadır. Madde metni bu yorumda bulunmayacak kadar
açıktır.
Dava açma süresi içinde yapılan başvuruya idarenin altmış gün içinde
cevap vermemesi nedeniyle oluşan zımni retten sonra dava açma hakkı
oludğunu bilmeyen, idareye olan güven nedeniyle idarenin cevap verme-
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sini bekleyen kişiye zımni ret süresinden sonra idarece verilen ret cevabı
üzerine dava açma hakkı veren 2577 sayılı pasanın 11. maddesi hak arama özgürlüğünün bir gereğidir.
Buna göre, idarenin Anayasadan doğan yükümlülüğünü zamanında yerine getirmeyere,k 2577 sayılı Kanunun 11l. maddesinde belirtilen sürenin geçmesinden sonra başvurunun ilgili makama ulaştırılmasından veya
başvurunun sonucunun süresinden sonra ilgiliye bildirilmesinden düğan
sorumluluğu başvuru sahibine yüklemek mümkün değildir. Başvuruya,
yetkili organ tarafından sonradan verilen cevap üzerine, ilgilisinin cevabın
tebliğinden itibaren süresi içerisinde dava açabileceği açıktır.
Aksine bir yaklaşım idarenin zımni ret süresi geçtikten sonra ve bu
sürenin geçtiğini bile bile kendiliğinden tesis etmiş olduğu bu işlemi, dava
konusu edilebilecek nitelikte işlem olma özelliğinden çıkarır ki, bir hukuk devletinde bu yaklaşımın, mülkiyet hakkına ilişkin işlemin sonuçları
da dikkate alındığında kabülü uygun görülmemiştir.
Bu değerlendirmeler ışığında, ilgilinin imar planlarına askı süresi içerisinde yapmış olduğu itirazın yanıtlanmayarak reddi üzerine süresi içerisinde dava açabileceği gibi, zımni ret işlemi yerine idarece sonradan tesis
edilecek ve idarenin gerçek iradesini ortaya koyan işleme karşı da dava
açma süresi içerisinde dava açabilmesi mümkündür.
Uyuşmazlığa konu olayda, taşınmazı ile ilgili olarak imar planına askı
tarihleri içinde itiraz eden davacının; davalı idare tarafından itirazın reddine dair işlemin kendisine bildirilmesi üzerine, dava açma süresi içerisinde görülen davayı açtığı anlaşıldığından, davanın süre aşımı nedeniyle
raddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir.
Davanın 1/1000 ölçekli uygulama imar planının yanı sıra bu plana dayanak teşkil eden planların süre aşımı nedeniyle reddine ilişkin kısmi
yönünden;
Planlar arasındaki hiyerarşi kapsamında nazım imar planından sonra
yapılacak olan uygulama imar planın da hem nazım imar planına hem de
daha üst ölçekli planlara uygun yapılması gerektiği, Planlama sürecinde
nazım imar planının öncelikle yapılarak arazinin genel kullanış biçimi,
nüfus yoğunluğu, yapı yoğunluğu, ulaşım gibi konuların belirleneceği,
bu plandan sonra da üst ölçekli planların ana kararlarının uygulanması
amacıyla ayrıntılı olarak hazırlanan nazım plana göre daha çok bilgi ve
detay içeren ve inşaat ruhsatı, parselasyon gibi sübjektif uygulama işlemlerine esas olan uygulama imar planının yapılacağı hususları gözönünde bulundurulduğunda; imar planları arasındaki bu hiyerarşik ilişkinin
diğer düzenleyici işlemlerden farklı olduğu ve uygulama imar planları-
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nın üst ölçekli nazım imar planların uygulanması amacıyla tesis edildiği,
dolayısıyla üst ölçekli plan varsa alt ölçekli planın (düzenleyici işlem olmakla birlikte) uygulama işlemi niteliğinde oludğu ve bunun sonucunda
da nazım imar planı veya uygulama imar planı yapıldıktan sonra henüz
sübjektif işlem tesis edilmemiş olsa dahi uygulama imar planı ile birlikte
üst ölçekli dava açılabileceği, aksi halde 1/1000 ve 1/5000 ölçekli planların uygulama programlarını direkt etkilemesine karşın bu planların iptali
için açılan davalarda işin esasısın incelenmesi suretiyle yargısal denetim
yapılamayacaktır.
Dosyanın incelenmesinden, davacı tarafından hangi dayanak planın
iptali isteminde bulunulduğu belirtilmemiş olup, öncelikle bu hususun
belirlenmesi suretiyle, dayanak plan hakkında da bir karar verilmesi gerekirken dayanak plan yönünden de süre aşımı nedeniyle davanın reddine karar verilmesinde hukuki isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, İstanbul 4. İdare Mahkemesince verilen
23/01/2013 tarihli, E. 2013/74, K. 2013/126 sayılı kararının BOZULMASINA, dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 17/02/2015 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.
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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

6.74

Temmuz

5.33

9.59

9.88

3.23

9.26

6.43

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 0.25 -1.43 -0.90 0.76 0.31 -0.51

Temmuz -0.03 -0.31 0.99

0.73 -0.32 -0.41 -0.23 0.31 0.45 0.09

Ağustos 1.76

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
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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 5.49 3.43 1.95 4.00 5.70 4.76

Temmuz 6.18 -0.56 3.48

5.89 5.15 3.00 1.71 4.32 6.18 4.85

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 6.73 6.24 8.87 8.30 9.16 7.20

Temmuz

10.34 6.13 6.61 9.46 5.62 6.31 9.07 8.88 9.32 6.81

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 6.74 6.47 8.89 7.47 8.31 8.28

Temmuz

9.59 9.88 3.23 9.26 6.43 6.37 9.11 7.47 8.35 8.07

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

01.07.2015

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

01.07.2015

YILLAR

2013

5.980,00

12.690,00

21.220,00

2.080,00

2015

Hazırlayan
Av. Celil ÇELİK
Bayrampaşa Belediyesi
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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

3.438,22
3.709,98

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

01.07.2015
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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

01.07.2015

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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01.07.2015

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

3.438,22
3.709,98

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)
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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

01.07.2015

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

01.07.2015

Yararlı Bilgiler
505

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

3.438,22
3.709,98

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.

01.07.2015
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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
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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
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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.
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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
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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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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

ZAMANAŞIMI BAŞLANGICI – ZAMANAŞIMI SÜRESİ –
FAİZ BAŞLANGICI

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
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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

ZAMANAŞIMI BAŞLANGICI – ZAMANAŞIMI SÜRESİ –
FAİZ BAŞLANGICI

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

514
İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 89 • Sayı: 4 • Yıl: 2015

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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DÜZENLEME

YÜRÜRLÜK

-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.
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-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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*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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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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-2942 sayılı
kanunun 6487
sayılı kanunun
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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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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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TAPU DAİRELERİ İŞLETMELERİNDE
YARARLI BİLGİLER
(TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)
BAÞVURU VE ÝZLENEN YÖNTEM
Tapu Müdürlüklerine Baþvuru Þekli :
1- Taþýnmaz Maliki veya Temsilcisinin Müracaatý
Tapu Müdürlüklerinde iþlem yaptýrmak isteyen taþýnmaz maliki veya
yetkili temsilcisi iþlem için gerekli evraký hazýrlayarak müdürlüklerimizde
mevcut olan sýramatik cihazlarýndan sýra numarasý alýrlar.
2- Ýnternet Baðlantýlý Baþvuru
Taþýnmaz maliki veya yetkili temsilcisi e-devlet (http://turkiye.gov.tr)
veya Genel Müdürlüðümüz (http://onlinerandevu.tkgm.gov.tr) sisteminden
yapýlacak iþlem için almýþ olduðu þifre ile birlikte sýra numarasýný alýr. Ýnternet
üzerinden baþvurunun yararý randevu saatinde sistem otomatik olarak bu sýra
numarasýna öncelik vereceðinden doðrudan ön baþvuru bölümüne
yönlendirerek gereksiz zaman kaybýnýn ve yýðýlmalarýn önüne geçilmiþ
olacaktýr.
Her iki baþvuru þeklinde sýra numarasý alýndýktan sonra iþlem
yaptýrmak isteyen kiþi Müdürlüklerimizdeki Ön baþvuru Bölümünde yetkili
personele yapmak istediði iþlemi bu rehberde her iþlem için gerekli olduðu
belirtilen belgeleri ibraz ederek bildirir.

Yararlı Bilgiler
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Ön baþvuru masasýnda görevli personel gelen baþvuruyla ilgili olarak;

TAKBÝS sisteminden taþýnmazla ilgili bilgileri kontrol eder.

Ýþlemin yapýlmasýný engelleyici bir durum ya da evrak eksikliði yoksa

baþvuru belgesini iki suret hazýrlayarak, talep sahibinin cep telefonu
numarasýný ve imzasý almak suretiyle kayýt altýna alýr. Baþvuru belgesinin bir
sureti talep sahibine verir.

Eksik evrak ya da iþlemin yapýlmasýna engel bir kýsýtlama bulunmasý
halinde iþleme baþlanýlmayýp, baþvuru belgesine eksiklikler/engeller yazýlýr.
Bu durumda baþvuru belgesinin bir sureti ile ibraz edilen belgeler eksikliklerin
giderilmesi için talep sahibine geri verilir.

Bu aþamadan sonra baþvuru sahiplerine Tapu Müdürlükleri dýþýndaki
iþlerini takip etmek üzere serbest bir zaman tanýnýr ya da istekleri halinde
Müdürlüklerimizdeki bekleme salonlarýnda misafir edilirler.

Talep sahiplerinin iþlemi Kurumumuzca sahiplenerek çalýþmalara
baþlanýr. Devam eden her iþlemden SMS yolu ile baþvuru sahibi bilgilendirilir.

Baþvuru belgesi kayýt altýna alýnan müracaat müdürlükte iç iþleyiþi
saðlayan personel tarafýndan birim amiri ya da yardýmcýsýna getirilir.

Birim amiri gelen müracatýn evrakýný kontrol ederek iþlemi hazýrlayacak
olan personele havale eder.
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Ýþlem havalesi kendisine gelen personel yapýlacak olan iþleme ait tapu

kütüðü üzerinde gerekli kimlik kontrollerini tamamlayarak iþlem sahibine ön
baþvuru masasýnda bildirmiþ olduðu cep telefonu numarasýndan SMS
göndererek iþlemin durumu hakkýnda bilgi verir.
ÖRNEK

1000 baþvuru numaralý iþleminize evrak kontrolleri yapýlarak baþlanýlmýþtýr.

Görevli personelimizin hazýrlamýþ olduðu iþlemin birim amirince
kontrolünün yapýlmasýndan sonra iþleme ait tapu harçlarýný Harç takip
sistemi ile internet baðlantýlý olarak ilgili bankaya gönderir.

Ýþlem sahibine tapu harçlarýnýn ilgili bankaya gönderildiði , harçlarýný
ön baþvuru esnasýnda kendisine verilen baþvuru formundaki numara ile
yatýrabileceði ve hangi saatte müdürlüðe imzaya geleceðine dair SMS
gönderilir.

ÖRNEK
1000 baþvuru nolu iþleminizle ilgili 1650 TL tapu harcýný ve 135 TL döner sermaye
ücretini baþvuru istem belgesinin arka yüzünde yazan ilgili bankaya yatýrarak banka
dekont asýllarý ve nüfus cüzdan asýllarýnýzla birlikte saat 14:30'da Müdürlüðümüzde
imzaya hazýr olunuz. Randevu saatine uymamanýz durumunda imzalarýnýz bir sonraki iþ
günü ayný saatte alýnacaktýr.

Ýþlem sahibi SMS aldýktan sonra ilgili bankaya giderek hiçbir makbuz
olmadan baþvuru numarasý ile tapu harçlarýný yatýrarak iþleme dahil olan
tüm taraflarla birlikte kendisine bildirilen saatte Tapu Müdürlüðünde imzaya
hazýr olur.

Görevli personelimiz tüm taraflarý akit masasýna davet ederek
hazýrlanan resmi senede/tescil istem belgesine imzalarý alarak iþlemi
sonlandýrýr.

Yararlı Bilgiler
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Taraflar arasýnda okuma-yazma bilmeyenlerin olmasý durumunda iki

tanýk, Saðýr-dilsiz veya Türkçe bilmeyen kiþilerin olmasý halinde de iki tanýk
ve yeminli tercümanýn düzenlenen resmi senede/tescil istem belgesine iþtiraki
etmeleri saðlanarak imzalarý alýnýr.

TKGM Modernizasyon Projesi kapsamýnda özellikle il merkezlerinden
baþlayarak bu uygulama süratle yaygýnlaþtýrýlmaktadýr. Henüz bu ön baþvuru
sisteminin uygulamaya alýnmadýðý Müdürlüklerimizde farklý olarak SMS ile
bildirimde bulunulmayýp talep sahiplerinin baþvurudan sonra görevli
personelimizle görüþerek tapu harçlarýna iliþkin düzenlenen tahakkuk fiþinin
doðrudan teslimi yapýlmaktadýr. Diðer aþamalardaki iþleyiþte herhangi bir
farklýlýk bulunmamaktadýr.
TAPU MÜDÜRLÜKLERÝNDE ÝBRAZ EDÝLECEK BELGELERÝN ÖZELLÝKLERÝ

A- Kimlik belgesi:
Tapu Sicil Tüzüðüne göre tapu müdürlüklerinde kimlik belgesi olarak
kullanýlabilecek olan belgeler;

Fotoðraflý nüfus cüzdaný

Pasaport

Avukat kimliði

4203/5211 Sayýlý Yasalara tabii gerçek kiþiler için Türk
Vatandaþlýðýndan Çýkma Belgesi (pembe kart/mavi kart) ile birlikte uyruðuna
geçtiði ülke makamlarýnca verilmiþ kimlik belgesi.

Bu belgeler dýþýnda baþka bir belgenin(sürücü belgesi, memur kimlik
kartý …vb) kimlik belgesi olarak kullanýlmasý söz konusu deðildir.

Ayrýca belgesinde bulunmasa dahi tüm tapu iþlemlerinde gerçek
kiþilerin TC Kimlik numaralarýnýn, Tüzel kiþilerde Vergi Kimlik Numarasýnýn
ibrazý zorunludur.
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B- Fotoðraf:

Son 6 ay içinde çekilmiþ,

Vesikalýk

6x4cm ebadýnda orijinal fotoðraf olmalýdýr. (Fotokopi fotoðraflarýn

iþlemlerimizde kullanmasý mümkün deðildir)

Ayrýca özellikle iþlem yoðunluðu fazla olan Müdürlüklerimizde
vatandaþlarýmýzýn iþ ve iþlemlerini hýzlandýrmak ve fotoðrafla ilgili
olabilecek sýkýntýlarýnýn ortadan kaldýrmak amacýyla Genel
Müdürlüðümüzce “Fotokabin Ýþletme Ýþbirliði Protokolü” yapýlarak foto
kabin hizmeti uygulamaya konulmuþtur.
C-Yetki Belgesi:
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi þirketler için


Ticaret Sicil Memurluðunca düzenlenmiþ,

Taþýnmaz mala iliþkin yetkinin ve yetkililerin kimlik bilgilerinin açýkça yer

aldýðý,


Ýþlemin yapýldýðý yýla ait olmalýdýr.

Yararlı Bilgiler
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D- Vekaletname:
Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinde yapýlacak her hangi bir iþlem için hak
sahibi tarafýndan verilen vekaletnamenin þekli ve içeriðinde aþaðýdaki
hususlarýn bulunmasý gerekmektedir.

Noterlikçe veya Konsolosluklarca “Düzenleme” þeklinde yapýlmalýdýr.

Vekaletname, nüfus cüzdaný veya pasaporta göre düzenlenmiþ
olmalýdýr.

Vekaletname üzerinde vekalet verenin yakýn tarihte çekilmiþ vesikalýk
fotoðrafý yapýþtýrýlmýþ olmalýdýr.

Vekaletnamede, yapýlacak iþleme vekalet verenin verdiði yetki,
duraksamaya yol açmayacak þekilde açýkça belirtilmelidir (Örneðin; satýþ,
baðýþlama, trampa, taksim, ifraz, intikal gibi iþlemlerde mutlaka vekilin açýkça
yetkili olduðu vekaletname metninde belirtilmelidir).

Vekaletname tevkilen (Birinci vekil yetkisini baþkasýna devretmiþse)
düzenlenmiþ ise, ilk vekaletnamede vekilin bu devir yetkisine sahip olduðu
açýkça belirtilmiþ olmalý ve bu yetki ikinci vekaletnamede açýkça belirtilmelidir.
Ýþlem sýrasýnda her iki vekaletnamede ibraz edilmelidir

Vekaletnamelerde düzeltmeler varsa, bu konudaki çýkýntýlar ve
düzeltmeler vekaletnameyi düzenleyen merci tarafýndan imza ve mühür ile
onaylanmýþ olmalýdýr.

Yabancý ülkelerde düzenlenen vekaletnamelerde ayrýca aþaðýdaki
hususlar göz önünde bulundurulmalýdýr.
1. Yabancý ülkelerdeki Türk Elçilik ve Konsolosluklarýnca düzenlenen
vekaletnameler Türkiye'de vekaletnameye iliþkin hükümlere tabidir.
2. Yabancý devletlerin yetkili makamlarýnca kendi kanunlarýna göre
düzenlenen vekaletnameler ise düzenlendiði ülkenin yetkili makamlarýnca 5
Ekim 1961 tarihli La Haye sözleþmesine göre tasdik edilip, “Apostille”
(Convention de La Haye du Octobre 1961) ibaresini taþýyan vekaletnamelerde
o yerdeki Türk Konsolosluðunun tasdiki aranmadan iþlem yapýlacaktýr.
(Türkçe tercümelerinin de ibrazý gerekir.)
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“Apostille” tasdiki bulunmayan vekaletnamelerde ise, ilgili noter
imzasýnýn baðlý bulunduðu makam tarafýndan, bu mercinin imza ve mührünün
de o yerdeki Türk Konsolosluðunca tasdik edilmiþ olmasý aranýlacaktýr.
Ancak, muhtemel sahteciliklerin ve dolayýsýyla Hazine sorumluluðunun
ve zararýnýn önlenmesi bakýmýndan, yurt dýþýndaki elçilik veya
konsolosluklarýmýz veya yabancý ülkelerin yetkili makamlarýnca ve yurt
içindeki noterliklerce düzenlenen vekaletnamelerin tanzim þekli ve içeriði
ile yetkilinin imzasý ve mühürün doðruluðu yönünden tereddüt edilerek
kanaata varýlamamasý durumunda, tereddüt edilen hususlar da açýklanmak
suretiyle konu, bölge müdürlükleri yoluyla Merkez'e intikal ettirilecektir
E- Zorunlu Deprem Sigortasý :

Tapu Müdürlüðünde iþleme konu taþýnmazýn ev, bina, mesken,
konut…vb niteliðinde olmasý

634 Sayýlý Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamýnda mesken, konut..vb ile
ticarethane, büro, iþ yeri, dükkan vasýflý baðýmsýz bölümlerin ayný ana
gayrimenkulde bir arada olmasý durumunda

Ýþleme konu taþýnmazýn cinsinin arazi veya arsa olmasýyla birlikte
beyanlar hanesinde bina ve evin muhdesat olarak belirtilmesi halinde

587 Sayýlý Kanun Hükmünde Kararname ile Zorunlu Deprem Sigortasý
yapma ve yaptýrma yükümlülüðü taþýnmaz mal maliki ile intifa hakký
sahiplerine getirildiðinden, tapu kütüðü üzerinde tescili veya terkini gerektiren
tüm tapu iþlemlerinde yetkili sigorta þirketleri ve acenteler tarafýndan yapýlmýþ
bulunan Zorunlu Deprem Sigortasý poliçelerinin ibraz edilmesi zorunludur.
NOT: Tüm tapu iþlemlerinde, Tüzel kiþilerin vergi numarasý, gerçek kiþilerin
T.C. Kimlik Numarasý ibraz etmesi bir zorunluluktur.
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Yararlı Bilgiler

SATIÞ
Gerekli Belgeler

Açýklama

Kimlik Belgesi

Taraflara ve varsa temsilcilerine
ait

Fotoðraf

Satýcýnýn 1 adet
Alýcýnýn 2 adet

Ýþlemde temsil var ise temsile
iliþkin belge

Vekaletname, vasi kararý, yetki
belgesi …vb

Emlak Beyan deðerini gösteren belge

Taþýnmazýn bulunduðu
Belediyeden alýnýr

Satýþa konu taþýnmaza ait Tapu senedi

Var olmasý halinde istenir

Ýþlemin Mali Yönü
492 HK/(IV)20-a
Ýlgili belediyece bildirilen emlak beyan deðerinden az olmamak
üzere, satýþ için beyan edilen deðer üzerinden satýcý ve alýcý için ayrý
ayrý binde 16,5 oranýnda tapu harcý tahsil edilir.
Döner Sermaye Döner Sermaye Ýþletmesince her yýl belirlenen tarifeye göre ücret
alýnýr
Tapu Harcý

Diðer Vergiler

Var olmasý halinde taþýnmaz malýn veraset ve intikal vergisi ile
vakýf taviz bedeli iliþiði kestirilir
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BAÐIÞ (HÝBE)
Gerekli Belgeler

Açýklama

Kimlik Belgesi

Taraflara ve varsa temsilcilerine
ait

Fotoðraf

Baðýþlayanýn 1 adet
Baðýþý kabul edenin 2 adet

Ýþlemde temsil var ise temsile
iliþkin belge

Vekaletname, vasi kararý, yetki
belgesi …vb

Emlak Beyan deðerini gösteren belge

Taþýnmazýn bulunduðu
Belediyeden alýnýr

Baðýþa konu taþýnmaza ait Tapu senedi

Var olmasý halinde istenir

Ýþlemin Mali Yönü
Tapu Harcý

492 HK/(IV)4-a
Ýlgili belediyece bildirilen emlak beyan deðerinden az olmamak
üzere beyan edilen deðeri üzerinden binde 59,4 oranýnda tapu
harcý, baðýþý kabul edenden tahsil edilir

Döner Sermaye

Döner Sermaye Ýþletmesince her yýl belirlenen tarifeye göre ücret
alýnýr

Diðer Vergiler

Var olmasý halinde taþýnmaz malýn veraset ve intikal vergisi ile
vakýf taviz bedeli iliþiði kestirilir
Baðýþ iþleminden sonra, veraset ve intikal vergisi yönünden Tapu
Müdürlüðünce vergi dairesine duyuruda bulunulur.

NOT
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Yararlı Bilgiler

TRAMPA
Gerekli Belgeler

Açýklama

Kimlik Belgesi

Taraflara ve varsa temsilcil erine
ait

Fotoðraf

Her tarafa 2 adet

Ýþlemde temsil var ise temsile
iliþkin belge

Vekaletname, vasi kararý, yetki
belgesi …vb

Emlak Beyan deðerini gösteren belge

Taþýnmazýn bulunduðu
Belediyeden alýnýr

Trampaya konu taþýnmazlara ait Tapu se nedi

Var olmasý halinde istenir

Ýþlemin Mali Yönü
Tapu Harcý

492 HK/(IV)20-a
Ýlgili belediyece bildirilen emlak beyan deðerinden az olmamak
üzere ilgililerce beyan edilecek deðerleri üzerinden, her iki
taraftan ayrý ayrý binde 16,5 oranýnda tapu harcý, tahsil edilir.

Döner Sermaye

Döner Sermaye Ýþletmesince her yýl belirlenen tarifeye göre ücret
alýnýr

Diðer Vergiler

Var olmasý halinde taþýnmaz malýn veraset ve intikal vergisi ile
vakýf taviz bedeli iliþiði kestirilir
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ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA AKDÝ
Gerekli Belgeler

Açýklama

ÝÞLEM TAPU MÜDÜRLÜÐÜNDE YAPILACAK ÝSE
Kimlik Belgesi

Taraflara, tanýklara ve varsa
temsilcilerine ait

Fotoðraf

Bakým alacaklýsýnýn 1 adet
Bakým borçlusunun 2 adet

Ýþlemde temsil var ise temsile iliþkin belge

Vekaletname, vasi kararý, …vb

Emlak Beyan deðerini gösteren belge

Taþýnmazýn bulunduðu Belediyeden
alýnýr

Ýþleme konu taþýnmaza ait Tapu senedi

Var olmasý halinde istenir

ÝÞLEM NOTER VEYA SULH HAKÝMLÝÐÝNDE YAPILMIÞ ÝSE
Ölünceye kadar bakma sözleþmesi

Sözleþmede bakým borçlusuna tescil
isteme yetkisi verilmiþse

Tescile yönelik mahkeme kararý veya
Bakým alacaklýsýnýn (taþýnmazý temlik
edenin) talebi

Sözleþmede bakým borçlusuna tescil
isteme yetkisi verilmemiþse

Kimlik Belgesi

Taraflara ve varsa temsilcilerine ait

Fotoðraf

1 adet

Ýþlemde temsil var ise temsile iliþkin belge

Vekaletname…vb

Emlak Beyan deðerini gösteren belge

Taþýnmazýn bulunduðu Belediyeden
alýnýr

Ýþleme konu taþýnmaza ait Tapu senedi

Var olmasý halinde istenir
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Yararlı Bilgiler

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA AKDÝ

Ýþlemin Mali Yönü
Tapu Harcý

Döner Sermaye

492 HK/(IV)20-a
Ýlgili belediyece bildirilen emlak beyan deðerinden az
olmamak üzere beyan edilecek deðeri üzerinden, bakým
borçlusu ve bakým alacaklýsýndan ayrý ayrý binde 16,5
oranýnda tapu harcý tahsil edilir.
Döner Sermaye Ýþletmesince her yýl belirlenen tarifeye göre
ücret alýnýr.

Diðer Vergiler 1

Var olmasý halinde taþýnmaz malýn veraset ve intikal vergisi ile
vakýf taviz bedeli iliþiði kestirilir.

Diðer Vergiler 2

Kanuni Ýpotek Tesisi t alebinde bulunulur ise; teminat
gösterilecek miktar üzerinden binde 3,96 oranýnda harç ve
binde 8,25 oranýnda damga vergisi tahsil edilir.
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MÝRAS YOLUYLA ÝNTÝKAL ÝÞLEMLERÝ
Gerekli Belgeler

Açýklama

ELBÝRLÝÐÝ HALÝNDE MÜLKÝYET (HÝSSE BELÝRTÝLMEDEN) ESASINA GÖRE
Kimlik Belgesi

Taraf veya varsa temsilcisine ait

Fotoðraf

1 adet

Ýþlemde temsil var ise temsile iliþkin belge

Vekaletname, vasi kararý, …vb

Veraset belgesi

Sulh Hukuk Mahkemesinden alýnan
aslý veya onaylý örn eði

Ýþleme konu taþýnmaza ait Tapu senedi

Var olmasý halinde istenir

PAYLI HALÝNDE MÜLKÝYET (HÝSSE BELÝRTÝLEREK) ESASINA GÖRE
Kimlik Belgesi

Taraflara ve varsa temsilcilerine ait

Fotoðraf

1 adet

Ýþlemde temsil var ise temsile iliþkin belge

Vekaletname, vasi kararý, …vb

Veraset belgesi

Sulh Hukuk Mahkemesinden alýnan
aslý veya onaylý örneði

Ýþleme konu taþýnmaza ait Tapu senedi

Var olmasý halinde istenir

Ýþlemin Mali Yönü
Tapu Harcý

492 HK/(IV)3-b
Tapu harcý yoktur .

Döner Sermaye

Döner Sermaye Ýþletmesince her yýl belirlenen tarifeye göre
ücret alýnýr

Diðer Vergiler 1

Taþýnmaz malýn veraset ve intikal vergisi iliþiði ile var olmasý
halinde vakýf taviz bedeli iliþiði kestirilir
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Yararlı Bilgiler

TAKSÝM (PAYLAÞMA)

Gerekli Belgeler

Açýklama

Kimlik Belgesi

Taraflara ve varsa temsilcilerine ait

Fotoðraf

1’er adet

Ýþlemde temsil var ise temsile iliþkin belge

Vekaletname, vasi kararý, …vb

Emlak Beyan deðerini gösteren belge

Taþýnmazýn bulunduðu Belediyeden
alýnýr

Ýþleme konu taþýnmaza ait Tapu sen edi

Var olmasý halinde istenir

(Var olmasý durumunda)

Sözleþmede her bir mirasçýya tescil
isteme yetkisi verilmiþse her biri
kendisine düþen taþýnmazýn tescilini
isteyebilir. Aksi takdirde tüm
mirasçýlarýn talebi veya mahkeme
kararý gerekir

Paylý mülkiyete dönüþmemiþ taþýnmaz
mallarda mirasçýlar arasýnda noterce
düzenlenmiþ fotoðraflý miras taksim
sözleþmesi
Encümen kararý ve Deðiþiklik dosyasý

Ýfrazen taksim iþlemlerinde Kadastro
Müdürlüðünce kontrol edilmiþ
deðiþiklik dosyasý ile mücavir alan
içinde Belediye encümen kararý ,
mücavir alan dýþýnda Ýl Ýdare Kurulu
Kararý gerekir.
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TAKSÝM (PAYLAÞMA)

Ýþlemin Mali Yönü
492 HK/(IV)3-a
Tapu Harcý 1
(Mirasýn Taksimi)

Tapu Harcý 2

Tapu Harcý 3

Tapu Harcý 4

Döner Sermaye
Diðer Vergiler

Ýlgili belediyece bildirilen emlak beyan deðerinden az
olmamak üzere beyan edilecek deðeri üzerinden, Terek eye
dahil taþýnmaz mallarýn kanuni ve atanmýþ mirasçýlar arasýnda
aynen veya ifrazen yapýlacak taksiminde binde 19,8 oranýnda
tapu harcý tahsil edilir.
492 HK/(IV) 6-b
Ýlgili belediyece bildirilen emlak beyan deðerinden az
olmamak üzere beyan edilecek deðeri üzerinden, Ýmar
parselasyon planlarý uygulama sonucu þuyulanan parsellerin
pay sahipleri arasýnda rýzaen veya hükmen taksiminde binde
9,9 oranýnda tapu harcý tahsil edilir.
492 HK/(IV) 6-a
Ýlgili belediyece bildirilen emlak beyan deðerinden az
olmamak üzere beyan edilecek deðeri üzerinden binde 9,9
oranýnda tapu harcý tahsil edilir.
492 HK/(IV) 6-c
Yukarýdaki fýkralar dýþýnda kalan ve müþterek mülkiyete konu
olanlarýn rýzaen veya hükmen pay sahipleri arasýnda aynen
veya ifrazen taksiminde Ýlgili belediyece bildirilen emlak
beyan deðerinden az olmamak üzere beyan edilecek deðeri
üzerinden binde 3,96 oranýnda tapu harcý tahsil edilir.
Döner Sermaye Ýþletmesince her yýl belirlenen tarifeye göre
ücret alýnýr.
Var olmasý halinde taþýnmaz malýn veraset ve intikal vergisi ile
vakýf taviz bedeli iliþiði kestirilir.
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Yararlı Bilgiler

ÝPOTEK (*)
Gerekli Belgeler

Açýklama

Kimlik Belgesi

Taraflara ve varsa temsilcilerine
ait

Fotoðraf

1’er adet

Ýþlemde temsil var ise temsile iliþkin belge

Vekaletname, yetki belgesi …vb

Ýþleme konu taþýnmaza ait Tapu senedi

Var olmasý halinde istenir

Ýþlemin Mali Yönü

Tapu Harcý

492 HK/(IV)7-a,b
Ýpotekle saðlanan borç miktarý (kredi tutarý) üzerinden binde
3,96 oranýnda ipotek borçlusundan tahsil edilir.

Damga Vergisi

488 DVK/(I)1-a
Ýpotek miktarý üzerinden binde 8,25 oranýnda ipotek
borçlusundan tahsil edilir.

Döner Sermaye

AÇIKLAMA
(Harç Muafiyeti)

Döner Sermaye Ýþletmesince her yýl belirlenen tarifeye göre ü cret
alýnýr

5035 Sayýlý yasa ile Bankalar, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve
Kefalet Kooparatifleri, yurtdýþý kredi kuruluþlarý ile
uluslararasý kurumlarca kullandýrýlan kredilerle ilgili
olarak teminat gösterilen gayrimenkulleri n ipotek
iþlemlerinde

Zirai krediler, esnaf kredileri , finansal kiralama nedeniyle
tesis edilecek ipotekler de tapu harcý ve damga vergisi
muaftýr.
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ÝNTÝFA HAKKI
Gerekli Belgeler

Açýklama

Kimlik Belgesi

Taraflara ve varsa
temsilcilerine ait

Fotoðraf
Ýþlemde temsil var ise temsile iliþkin belge

1’er adet
Vekaletname, vasi kararý, yetki
belgesi …vb

Emlak Beyan deðerini gösteren belge

Taþýnmazýn bulunduðu
Belediyeden alýnýr

Ýþleme konu taþýnmaza ait Tapu senedi

Var olmasý halinde istenir

Ýþlemin Mali Yönü
Tapu Harcý 1

Tapu Harcý 2

Döner Sermaye

492 HK/(IV)20-e
Ýlgili belediyece bildirilen emlak beyan deðerinden az olmamak
üzere beyan edilen deðeri üzerinden lehine intifa hakký
tanýnandan binde 16,5 oranýnda tapu harcý tahsil edilir.
492 HK/(IV)4-a
Ýlgili belediyece bildirilen emlak beyan deðerinden az olmamak
üzere beyan edilen deðeri üzerinden lehine intifa hakký tesis
edilenden binde 59,4 oranýnda tapu harcý tahsil edilir.
Döner Sermaye Ýþletmesince her yýl belirlenen tarifeye göre
ücret alýnýr.

541

Yararlı Bilgiler

ÝNTÝFA HAKKI
AÇIKLAMA 1
Tapu Harcý
Açýsýndan,
Ýntifa Hakkýnýn
Taþýnmazdaki
Deðere Oraný
AÇIKLAMA 2
Ýntifa Hakkýnýn
Terkininde
Alýnacak Harç

Tahsil edilecek tapu harçlarýnýn hesabýnda, taþýnmazýn emlak
vergisi beyan deðerinin 2/3’ü intifa hakký olarak kabul
edilmektedir. Örnek vermek gerekirs e, iþleme konu taþýnmazýn
emlak vergisi beyan deðeri 7.500.TL.sý ise 5.000.TL.sý intifa
hakký, 2.500.TL.sý kuru mülkiyete (çýplak mülkiyete) ayrýlýr.
1-Kanuni mirasçýlar dýþýnda, intifa hakkýnd an, kuru mülkiyet
sahibi lehine ivazsýz (bedelsiz) feragat edilmesinde veya
süreli intifa haklarýnda, sürenin dolmasý sebebiyle intifa
hakkýnýn terkininde, iþleme konu taþýnmazýn ilgili belediyece
bildirilen emlak beyan deðerinden az olmamak üzere,
bildirilen deðer üzerinden (4/a) nolu pozisyon uyarýnca binde
59,4 oranýnda tapu harcý, kuru mülkiyet sahibinden tahsil
edilir
2-. Ýntifa hakkýndan feragat, bir bedel karþýlýðýnda yapýlmakta
ise, yine, lehine feragat edilen kuru mülkiyet sahibinden (20/e)
pozisyonu uyarýnca binde 16,5 oranýnda tapu harcý tahsil edilir.
3- Ýntifa Hakký Sahibinin Bu Hakkýndan, Kanuni Mirasçý olan
kuru mülkiyet sahipleri lehine bedelsiz feragat edilmesi
halinde, (14) nolu pozisyon uyarýnca, sadece terkin harcý tahsil
edilir. Ancak, bu halde ayrýca intifadan dolayý, veraset ve intikal
vergisinin tarih ve tahakkuku için, ilgili vergi dairesine bilgi
verilir.
4-Ýntifa hakký sahibinin ölümü sebebiyle terkinde, (14) nolu
pozisyon uyarýnca sadece terkin harcý tahsil edilir ve veras et
ve intikal yönünden ilgili vergi dairesine duyuru yapýlýr.
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KAT ÝRTÝFAKI KURULMASI
Gerekli Belgeler

Açýklama

Kimlik Belgesi

Taraflara ve varsa temsilcilerine ait

Fotoðraf
Ýþlemde temsil var ise
temsile iliþkin belge

1’er adet

Mimari proje

Vaziyet Planý

Yönetim Planý

Tapu Harcý

Vekaletname, yetki belgesi …vb
Yapý veya yapýlarýn dýþ cepheler ve iç taksimatý
baðýmsýz bölüm, eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri ve
baðýmsýz bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre
hesaplanan deðerleriyle oranlý arsa paylarý ve
baðýmsýz bölümlerin yapý inþaat alaný da açýkça
gösterilmek suretiyle, proje müellifi mimar tarafýndan
yapýlan ve anagayrimenkulün maliki veya bütün
paydaþlarý tarafýndan imzalanan, yetkili kamu kurum
ve kuruluþlarýnca onaylanan mimari proje.
Bir arsa üzerine birden fazla inþa edilen yapýlarýn her
birinin projede ayrý ayrý gösterilmesi ve blok
yapýlarda, her blok için ayrý proje verilmesi
zorunludur.
Bir arsa üzerine yapýlacak birden fazla yapýlarýn (blok
veya ayrý ayrý) arsa içindeki konumunu, varsa özel yol,
yeþil saha, spor tesisleri gibi ortak yerlerin açýkça
gösterilmesi ve belediyece tasdik edilmiþ olmasý
gerekir.
Genel inþaat projesinde, vaziyet planý mevcut ise ayrýca
vaziyet planý ibrazýna gerek yoktur.
Ana gayrimenkulün yönetimini düzenleyen yönetim
planýnýn her sayfasýnýn bütün maliklerce imzalanmýþ
olmasý gerekir.
Ýþlemin Mali Yönü

Kat irtifaký iþlemi harç ve vergiye tabi deðildir.

Döner Sermaye Döner Sermaye Ýþletmesince her yýl belirlenen tarifeye göre ücret
alýnýr.
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Yararlı Bilgiler

KAT MÜLKÝYETÝ KURULMASI
Gerekli Belgeler

Açýklama

Kimlik Belgesi

Taraflara ve varsa temsilcilerine ait

Fotoðraf
Ýþlemde temsil var ise
temsile iliþkin belge

1’er adet

Mimari proje

Vaziyet Planý

Yönetim Planý
Yapý Kullanma Ýzin Belgesi

Tapu Harcý
Döner Sermaye
AÇIKLAMA

Vekaletname, yetki belgesi …vb
Yapý veya yapýlarýn dýþ cepheler ve iç taksimatý
baðýmsýz bölüm, eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri
ve baðýmsýz bölümlerin konum ve büyüklüklerine
göre hesaplanan deðerleriyle oranlý arsa paylarý ve
baðýmsýz bölümlerin yapý inþaat alaný da açýkça
gösterilmek suretiyle, proje müellifi mimar
tarafýndan yapýlan ve anagayrimenkulün maliki
veya bütün paydaþlarý tarafýndan imzalanan,
yetkili kamu kurum ve kuruluþlarýnca onaylanan
mimari proje .
Bir arsa üzerine birden fazla inþa edilen yapýlarýn
her birinin projede ayrý ayrý gösterilmesi ve blok
yapýlarda, her blok için ayrý proje verilmesi
zorunludur.
Bir arsa üzerine yapýlacak birden fazla yapýlarýn
(blok veya ayrý ayrý) arsa içindeki konumunu,
varsa özel yol, yeþil saha, spor tesisleri gibi ortak
yerlerin açýkça gösterilmesi ve belediyece tasdik
edilmiþ olmasý gerekir.
Genel inþaat projesinde, vaziyet planý mevcut ise
ayrýca vaziyet planý ibrazýna gerek yoktur.
Ana
gayrimenkulün
yönetimini
düzenleyen
yönetim planýnýn her sayfasýnýn bütün maliklerce
imzalanmýþ olmasý gerekir.
Tüm baðýmsýz bölümlere ait Belediye veya Valilikçe
verilmiþ olan belgedir.
Ýþlemin Mali Yönü

Kat mülkiyeti iþlemi harç ve vergiye tabi deðildir.
Döner Sermaye Ýþletmesince her yýl belirlenen tarifeye göre ücret
alýnýr.
Kat irtifakýndan kat mülkiyetine geçecek taþýnmazlarda kat irtifaký
tesisinde alýnmýþ belgeler yeniden istenmez.
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AYIRMA (ÝFRAZ) ÝÞLEMLERÝ

Gerekli Belgeler

Açýklama

Kimlik Belgesi

Taraflara ve varsa temsilcilerine ait .

Fotoðraf

1’er adet

Ýþlemde temsil var ise temsile iliþkin belge

Vekaletname, vasi kararý, …vb

Emlak Beyan deðerini gösteren belge

Taþýnmazýn bulunduðu Belediyeden
alýnýr.

Ýþleme konu taþýnmaza ait Tapu senedi

Var olmasý halinde istenir.

Deðiþiklik dosyasý

Serbest mühendislerce düzenlenmiþ
ve uygunluðu kadastro müdürlüðünce
kontrol edilerek onaylanmýþ ve bir üst
yazýya baðlanmýþ üç takým dosya
içinde deðiþiklik beyannamesi,
kontrol raporu ve eki belgeler.

Encümen kararý/ Ýl Ýdare Kurulu Kararý

Mücavir alan içinde Belediye encümen
kararý , mücavir alan dýþýnda Ýl Ýdare
Kurulu Kararý gerekir.

Ýþlemin Mali Yönü
492 HK/(IV)6-a,b
Tapu Harcý
Döner Sermaye

Ýlgili belediyece bildirilen emlak beyan deðerinden az
olmamak üzere beyan edilecek deðeri üzerinden binde 9,9
oranýnda tapu harcý tahsil edilir.
Döner Sermaye Ýþletmesince her yýl belirlenen tarifeye göre
ücret alýnýr.
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Yararlı Bilgiler

BÝRLEÞTÝRME (TEVHÝT) ÝÞLEMLERÝ
Taným : Birbirine bitiþik birden çok parsellerin bir parsel haline
dönüþtürülmesine birleþtirme denir.
Gerekli Belgeler

Açýklama

Kimlik Belgesi

Taraflara ve varsa temsilcilerine ait

Fotoðraf

1 adet

Ýþlemde temsil var ise temsile iliþkin belge

Vekaletname, vasi kararý, …vb

Emlak Beyan deðerini gösteren belge

Taþýnmazýn bulunduðu Belediyeden
alýnýr.

Ýþleme konu taþýnmaza ait Tapu senedi

Var olmasý halinde istenir

Deðiþiklik dosyasý

Kadastro Müdürlüðünce kontrol
edilerek onaylanmýþ ve üst yazýya
baðlanmýþ üç takým birleþtirme
dosyasý,tescil bildirimi ve kontrol
raporu.

Encümen kararý/ Ýl Ýdare Kurulu Kararý

Mücavir alan içinde Belediye encümen
kararý , mücavir alan dýþýnda Ýl Ýdare
Kurulu Kararý gerekir.

Ýþlemin Mali Yönü
492 HK/(IV)6-a,b
Tapu Harcý
Döner Sermaye

Ýlgili belediyece bild irilen emlak beyan deðerinden az
olmamak üzere beyan edilecek deðeri üzerinden binde 9,9
oranýnda tapu harcý tahsil edilir.
Döner Sermaye Ýþletmesince her yýl belirlenen tarifeye göre
ücret alýnýr
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CÝNS DEÐÝÞÝKLÝÐÝ
Taným : Bir taþýnmaz malýn cinsinin, yapýsýz iken yapýlý veya yapýlý iken yapýsýz
hale; bað, bahçe, tarla vb. iken arsa veya arazi iken, bað bahçe vb. duruma
dönüþtürmek için paftasýnda ve tapu sicilinde yapýlan iþlemdir.
Gerekli Belgeler

Açýklama

Kimlik Belgesi

Tarafl ara ve varsa temsilcilerine ait.

Fotoðraf

1 adet

Ýþlemde temsil var ise temsile
iliþkin belge

Vekaletname, vasi kararý, …vb

Emlak Beyan deðerini gösteren
belge

Taþýnmazýn bulunduðu Belediyeden alýnýr .

Ýþleme konu taþýnmaza ait Tapu
senedi

Var olmasý halinde istenir.

Deðiþiklik dosyasý

Kadastro Müdürlüðünce kontrol edilerek
onaylanmýþ ve üst yazýya baðlanmýþ üç takým
birleþtirme dosyasý, tescil bildirimi ve kontrol
raporu.

Yapý Kullanma Ýzin Belgesi

Yapýsýz iken yapýlý hale gelen taþýnmaz
mallarýn cins deðiþikliði iþlemlerinde, yapý
kullanma izin belgesi veya iþlemin yapýlmasýný
talep eden Belediye/Valilik yazýsý.
Ýþlemin Mali Yönü
492 HK/(IV)13-a

Tapu Harcý 1

Ýlgili Vergi Dairesi/Mal Müdürlüðünden harcýn ödenmiþ
olduðuna dair belge alýnarak i þlemler gerçekleþtirilecektir.
Tapu Müdürlüðünce ayrýca bir harç tahakkuku
yapýlmayacaktýr.
492 HK/(IV)13-c

Tapu Harcý 2

Yukarýda yazýlý 13 -(a) fýkrasý dýþýnda kalan her nevi cins ve
kayýt tashihinde (yapýlý iken yapýsýz hale gelme gibi) iþlem
baþýna maktu harç tahsil edilir. 2011 yýlý için 59,20TL
Döner Sermaye Ýþletmesince her yýl belirlenen tarifeye göre
ücret alýnýr.

Döner Sermaye
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Yararlı Bilgiler

ÝRTÝFAK HAKKI
Taným : Ýrtifak hakký Medeni Kanun ve ilgili diðer kanunlarla tanýmlanan
haklarýn, ilgili taþýnmaz mallarýn harita ve belgelerinde gösterilmesi ve tescili
için yapýlmasý gereken iþlemlerdir.
Gerekli Belgeler

Açýklama

Kimlik Belgesi

Taraflara ve varsa temsilcilerine ait

Fotoðraf

1’er adet

Ýþlemde temsil var ise temsile iliþkin belge

Vekaletname, vasi kararý, …vb

Emlak Beyan deðerini gösteren belge

Taþýnmazýn bulunduðu Belediyeden
alýnýr.

Ýþleme konu taþýnmaza ait Tapu senedi

Var olmasý halinde istenir.

Deðiþiklik dosyasý

Kadastro Müdürlüðünce kontrol
edilerek onaylanmýþ ve üst yazýya
baðlanmýþ üç takým birleþtirme
dosyasý, tescil bildirimi ve kontrol
raporu

Encümen kararý/ Ýl Ýdare Kurulu Kararý

Mücavir alan içinde Belediye encümen
kararý , mücavir alan dýþýnda Ýl Ýdare
Kurulu Kararý gerekir.
Ýþlemin Mali Yönü
492 HK/(IV)20-e

Tapu Harcý

Döner Sermaye

Gayrimenkul üzerine irtifak hakký tesis ve devrine (634 sayýlý
Kat Mülkiyeti Kanununa göre yapýlan kat irtifaklarý hariç
olmak üzere) yönelik iþlemlerde harca esas bedelin emlak
vergi deðerinin iki katýndan çok olamayacaðý belirtilerek
azami bedel sýn ýrlamasýna gidilmiþtir. Bu sebeple Binde 16,5
olan harç bu esasa göre tahsil edilir.
Döner Sermaye Ýþletmesince her yýl belirlenen tarifeye göre
ücret alýnýr.
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DÜZELTME (TASHÝH) ÝÞLEMLERÝ

Gerekli Belgeler

Açýklama

Kimlik Belgesi

Taraflara ve varsa temsilcilerine ait

Fotoðraf

1 adet

Ýþlemde temsil var ise temsile iliþkin belge

Vekaletname, vasi kararý, …vb

Düzeltme nedenini gösteren belge aslý veya
onaylý örneði

Kadastroda bilirkiþi beyanýna göre
senetsizden yapýlan tespitlerde
yanlýþlýklarýn düzeltilmesi için ilgili
muhtarlýktan alýnmýþ fotoðraflý
ilmühaber
Yüzölçümü düzeltmelerinde Kadastro
Müdürlüðünce düzenlenmiþ tescil
bildirimi ve tapu sicil müdürlüðüne
hitaben yazýlmýþ yazý.

Ýþlemin Mali Yönü
492 HK/(IV)13-c
Tapu Harcý

Döner Sermaye

13-(a) fýkrasý dýþýnda kalan her nevi kayýt tashihinde iþlem
baþýna maktu harç tahsil edilir. 2011 yýlý için 59,20TL
(Ýdarenin kendi kusurundan meydana gelen hatalar harca tabi
deðildir).
Döner Sermaye Ýþletmesince her yýl belirlenen tarifeye göre
ücret alýnýr.
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Yararlı Bilgiler

AÝLE KONUTU ÞERHÝ
Taným : M.K'nun 194 maddesinde yer alan düzenleme ile eþlerin bütün yaþam
faaliyetlerini gerçekleþtirdiði ve düzenli yerleþim amacýyla kullandýklarý
mekanlarýn aile konutu olarak özgülenerek bu taþýnmaz mal üzerinde eþlerin
tek baþlarýna hukuki iþlem yapmalarýný engelleyen bir þerhtir.
Gerekli Belgeler

Açýklama

Kimlik Belgesi

Taraflara ve varsa temsilcilerine ait

Fotoðraf

1 adet

Ýþlemde temsil var ise temsile iliþkin belge

Vekaletname, vasi kararý , …vb

Konutun Aile Konutu Olduðunu Kanýtlayan
Belge.

Muhtarlýktan/Nüfus Müdürlüðünden
ve Varsa Apartman Yönetiminden
Alýnmýþ

Vukuatlý Nüfus Kayýt Örneði veya Evlilik
Cüzdaný.

Eþlerin evliliðinin devam ettiðine
iliþkin

Gereken Hallerde Taþýnmaz Malýn Þ erhi
Talep Edilen Taþýnmaz Mal ile Ayný
Olduðunun Kadastro Müdürlüðünce tesbitine
iliþkin belge

Taþýnmazýn tapuda cinsi ev, konut,
mesken..vs olmamasýna raðmen bu
amaçla kullanýldýðýnýn ispatý için

Ýþlemin Mali Yönü
Tapu Harcý

Yoktur

Döner Sermaye

Yoktur
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YABANCI UYRUKLU GERÇEK KÝÞÝLERÝN
TÜRKÝYE’DE TAÞINMAZ EDÝNÝMLERÝ
Yabancý gerçek ve tüzel kiþilerin Türkiye'de taþýnmaz edinmeleri,
15.07.2008 tarih ve 26937 sayýlý Resmi Gazetede yayýnlanan 03.07.2008 tarih
ve 5782 sayýlý Kanunla 2644 sayýlý Tapu Kanununun 35'inci Maddesinde
düzenlenmiþtir. Yapýlan deðiþiklikle, yabancý uyruklu gerçek kiþiler ile yabancý
ülkelerde bu ülkelerin kanunlarýna göre kurulan tüzel kiþiliðe sahip ticaret
þirketlerinin Ülkemizde taþýnmaz edinimlerine iliþkin yeni esaslar getirilmiþtir.
Tapu Kanununun 35'inci Maddesinin yeni hali aþaðýdaki þekildedir :
Yabancý uyruklu gerçek kiþiler, karþýlýklý olmak ve kanuni sýnýrlamalara
uyulmak kaydýyla, Türkiye'de iþyeri veya mesken olarak kullanmak üzere,
uygulama imar planý veya mevzii imar planý içinde bu amaçlarla ayrýlýp tescil
edilen taþýnmazlarý edinebilirler. Sýnýrlý ayni hak tesis edilmesinde de ayný
koþullar aranýr. Yabancý uyruklu bir gerçek kiþinin ülke genelinde edinebileceði
taþýnmazlar ile baðýmsýz ve sürekli nitelikte sýnýrlý ayni haklarýn toplam
yüzölçümü iki buçuk hektarý geçemez.
Yabancý ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarýna göre kurulan tüzel
kiþiliðe sahip ticaret þirketleri, ancak özel kanun hükümleri çerçevesinde
taþýnmaz mülkiyeti ve taþýnmazlar üzerinde sýnýrlý ayni hak edinebilirler.
Yabancý uyruklu gerçek kiþiler ile yabancý ülkelerde kendi ülkelerinin
kanunlarýna göre kurulan tüzel kiþiliðe sahip ticaret þirketleri lehine Türkiye'de
taþýnmaz rehni tesisinde birinci ve ikinci fýkralarda yer alan kayýt ve
sýnýrlamalar aranmaz.

Yararlı Bilgiler
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Yabancý uyruklu gerçek kiþiler ile yabancý ülkelerde kendi ülkelerinin
kanunlarýna göre kurulan tüzel kiþiliðe sahip ticaret þirketleri dýþýndakiler
Türkiye'de taþýnmaz edinemez ve lehlerine sýnýrlý ayni hak tesis edilemez.
Türkiye Cumhuriyeti ile arasýnda karþýlýklýlýk olan devlet
vatandaþlarýnýn kanuni miras yoluyla intikal eden taþýnmazlarý için birinci
fýkrada belirtilen kayýt ve sýnýrlamalar uygulanmaz.
Ölüme baðlý tasarruflarda yukarýdaki fýkralarda belirtilen kayýt ve
sýnýrlamalar uygulanýr. Türkiye Cumhuriyeti ile arasýnda karþýlýklýlýk olmayan
devlet vatandaþlarýnýn kanuni miras yoluyla edindikleri taþýnmaz ve sýnýrlý ayni
haklarýn intikal iþlemleri yapýlarak tasfiye edilir.
Karþýlýklýlýðýn tespitinde hukuki ve fiili durum esas alýnýr. Bu ilkenin
kiþilere toprak mülkiyeti hakkýnýn tanýnmadýðý, ülke uyruklarýna
uygulanmasýnda, yabancý devletin taþýnmaz ediniminde kendi vatandaþlarýna
tanýdýðý haklarýn, Türkiye Cumhuriyeti vatandaþlarýna da tanýnmasý esastýr.
"Yabancý uyruklu gerçek kiþiler ile yabancý ülkelerde kendi ülkelerinin
kanunlarýna göre kurulan tüzel kiþiliðe sahip ticaret þirketlerinin; sulama,
enerji, tarým, maden, sit, inanç ve kültürel özellikleri nedeniyle korunmasý
gereken alanlar, özel koruma alanlarý ile flora ve fauna özelliði nedeniyle
korunmasý gereken hassas alanlarda ve stratejik yerlerde kamu yararý ve ülke
güvenliði bakýmýndan taþýnmaz ve sýnýrlý aynî hak edinemeyecekleri alanlarý,
ilgili kamu kurum ve kuruluþlarýnýn tescile esas koordinatlý harita ve planlarý
içeren teklifi üzerine belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Yabancý uyruklu
gerçek kiþiler merkez ilçe ve ilçeler bazýnda, uygulama imar planý ve mevzi
imar plan sýnýrlarý içerisinde kalan toplam alanlarýn yüzölçümünün yüzde
onuna kadar kýsmýnda taþýnmaz ile baðýmsýz ve sürekli nitelikte sýnýrlý aynî hak
edinebilirler.
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Bakanlar Kurulu, merkez ilçe ve ilçelerin altyapý, ekonomi, enerji, çevre,
kültür, tarým ve güvenlik açýsýndan önemlerini dikkate alarak, bu orandan fazla
olmamak kaydýyla farklý oran belirlemeye yetkilidir. Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüðünün baðlý olduðu Bakanlýk bünyesinde, ilgili idare temsilcilerinden
oluþan komisyon tarafýndan, bu madde uyarýnca Bakanlar Kuruluna verilen
yetkiler dâhilinde çalýþmalar yapýlmak suretiyle kamu kurum ve kuruluþlarýnýn
bu kapsamdaki teklifleri incelenip deðerlendirilerek Bakanlar Kuruluna
sunulur. Valiliklerce, merkez ilçe ve ilçelerin uygulama imar planý ve mevzi imar
plan sýnýrlarý içerisinde kalan toplam alanlarýn yüzölçümünde meydana gelen
deðiþiklikler takip eden yýlýn Ocak ayý sonuna kadar komisyona bildirilir.
Askerî yasak bölgeler, askerî güvenlik bölgeleri ile stratejik bölgelere ve
deðiþiklik kararlarýna ait harita ve koordinat deðerleri Millî Savunma
Bakanlýðýnca, özel güvenlik bölgeleri ve deðiþiklik kararlarýna ait harita ve
koordinat deðerleri ise Ýçiþleri Bakanlýðýnca geciktirilmeksizin Tapu ve
Kadastro Genel Müdürlüðünün baðlý olduðu Bakanlýða verilir.”
"GEÇÝCÝ MADDE 3 - Ýlgili kurum ve kuruluþlar, bu Kanunun 35 inci
maddesinin yedinci fýkrasý uyarýnca, yabancý uyruklu gerçek kiþiler ile
yabancý ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarýna göre kurulan tüzel kiþiliðe
sahip ticaret þirketlerinin taþýnmaz ve sýnýrlý aynî hak edinemeyecekleri
alanlarýn yüzölçümlerini ve valilikler bu fýkrada belirtilen ilçelerin uygulama
imar planý ve mevzi imar plan sýnýrlarý içerisinde kalan toplam alanlarýn
yüzölçümlerini bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren en geç üç ay içinde
komisyona bildirir.
Yabancý uyruklu gerçek kiþilerin merkez ilçe ve ilçeler bazýnda
edinebilecekleri taþýnmazlar ile baðýmsýz ve sürekli nitelikte aynî haklarýn
miktarý tespit edilinceye kadar geçecek süre içinde, yabancý uyruklu gerçek
kiþiler bu Kanunun 35 inci maddesi hükümlerine göre taþýnmaz ve sýnýrlý aynî
haklarý edinebilirler.”

Yararlı Bilgiler
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YABANCI TÜZEL KÝÞÝLÝÐE SAHÝP TÝCARET ÞÝRKETLERÝNÝN
TÜRKÝYE’DE TAÞINMAZ EDÝNÝMLERÝ
Tapu Kanununun 35'inci Maddesinde yapýlan deðiþiklikle, yabancý
ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarýna göre kurulan tüzel kiþiliðe sahip ticaret
þirketleri, ancak özel kanun hükümleri çerçevesinde taþýnmaz mülkiyeti ve
taþýnmazlar üzerinde sýnýrlý ayni hak edinebilirler.
Ýlgili özel kanunlar;
-2634 sayýlý Turizm Teþvik Kanunu
-6326 sayýlý Petrol Kanunu
-4737 sayýlý Endüstri Bölgeleri Kanunu
Yabancý uyruklu gerçek kiþiler ile yabancý ülkelerde kendi
ülkelerinin kanunlarýna göre kurulan tüzel kiþiliðe sahip ticaret þirketleri lehine
Türkiye'de taþýnmaz rehni tesisinde birinci ve ikinci fýkralarda yer alan kayýt ve
sýnýrlamalar aranmaz.
Yabancý uyruklu gerçek kiþiler ile yabancý ülkelerde kendi
ülkelerinin kanunlarýna göre kurulan tüzel kiþiliðe sahip ticaret þirketleri
dýþýndakiler Türkiye'de taþýnmaz edinemez ve lehlerine sýnýrlý ayni hak tesis
edilemez.
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KARÞILIKLILIK
Karþýlýklýlýðýn tespitinde hukuki ve fiili durum esas alýnýr. Karþýlýklýlýðýn
kanuni ve fiili olmasýnýn yanýnda yeni düzenlemede karþýlýklýlýk ilkesinin birebir
uygulanmasý yerine, yabancý devletin kendi vatandaþlarýna tanýdýðý haklarýn,
Türkiye Cumhuriyeti vatandaþlarýna da tanýnmasý esasý getirilmiþtir.
Bu ilkenin kiþilere toprak mülkiyeti hakkýnýn tanýnmadýðý, ülke
uyruklarýna uygulanmasýnda, yabancý devletin taþýnmaz ediniminde kendi
vatandaþlarýna tanýdýðý haklarýn, Türkiye Cumhuriyeti vatandaþlarýna da
tanýnmasý esastýr.
Bakanlar Kurulu 29.05.1940 tarih ve 2/13394 sayýlý Kararýnda,
karþýlýklýlýk ilkesinden ne anlaþýlmasý gerektiðini açýklamýþtýr. Karara göre
karþýlýklýlýk ilkesinin varlýðý için kanuni düzenlemenin yanýnda bunun fiilen
uygulanabilir olmasý da gerekmektedir. Kanuni karþýlýklýlýðýn fiili durumu
göstermeyeceði göz önüne alýnan kararda, Türkiye Cumhuriyeti
vatandaþlarýnýn baþvurusu halinde, yabancý ülkede karþýlaþacaklarý
sýnýrlamalarýn karþýlýklýlýk uygulamasýna esas alýnmasý istenmiþtir. Dolayýsýyla
Ülkemiz ile yabancý bir devlet arasýnda taþýnmaz edinimi konusunda
karþýlýklýlýðýn varlýðýndan söz edebilmek için karþýlýklýlýðýn kanuni ve fiili olmasý
gerekmektedir. Buna göre, bir yabancý ülke vatandaþýnýn ülkemizde taþýnmaz
edinmesi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaþlarýnýn da o ülkede taþýnmaz
edinmesine, kanun ile hak tanýnmýþ olmasýna ve bu hakkýn da fiilen
uygulanabilmesine baðlýdýr.
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KARÞILIKLILIK ÝLKESÝNÝN ÝSTÝSNALARI
Yabancý gerçek kiþilerin ülkemizde taþýnmaz edinmelerinin birinci
koþulu karþýlýklýlýk olmakla birlikte, karþýlýklýlýk ilkesine gerçek kiþiler
açýsýndan getirilen bazý istisnalar bulunmaktadýr.
Bu istisnalar þunlardýr
a. Vatansýzlar hiçbir devlet uyruðu taþýmadýklarý için karþýlýklýlýk þartýnýn
belirleneceði muhatap bir devlet bulunmamaktadýr. Bu nedenle, vatansýzlar
karþýlýklýlýk þartýndan muaftýrlar.
b. Türkiye tarafýndan 26.08.1961 tarih ve 359 Sayýlý Kanunla onaylanan
28.07.1951 tarihli "Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleþme"nin m. 7/2
hükmüne göre, mülteciler, sýðýndýklarý ülkede üç yýl ikamet ettikten sonra
karþýlýklýlýk þartýndan muaf olurlar. Türkiye'de bulunan mülteciler de ayný
hükme tabidir. Muafiyet için mültecilerin bu durumlarýný resmi belge ile
kanýtlamalarý yeterlidir.
c. Yabancý uyruklu gerçek kiþiler ile yabancý ülkelerde kendi ülkelerinin
kanunlarýna göre kurulan tüzel kiþiliðe sahip ticaret þirketleri lehine
Türkiye'de taþýnmaz rehni tesisinde birinci ve ikinci fýkralarda yer alan kayýt
ve sýnýrlamalar aranmaz.
KANUNÝ KISITLAYICI HÜKÜMLERE UYMAK
Yabancý gerçek kiþilerin ülkemizde taþýnmaz edinmelerinin ikinci
koþulu kanunla getirilmiþ olan kýsýtlayýcý hükümlere uymaktýr. Yabancýlarýn
taþýnmaz edinmelerine iliþkin olarak kanunlarýmýzda bazý kýsýtlamalar yer
almýþ bulunmaktadýr.
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Bu kýsýtlayýcý hükümler þunlardýr
a. Yabancýlarýn ülkemizde taþýnmaz edinmelerini coðrafi açýdan sýnýrlayan
2565 sayýlý Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununda yer
alan düzenlemelere göre; askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgelerindeki
taþýnmazlarýn yabancý gerçek ve tüzel kiþilere satýlmasý, devredilmesi ve
kiralanmasý mümkün bulunmamaktadýr.
b. 2644 sayýlý Tapu Kanununun 35'inci Maddesine göre, yabancý uyruklu bir
gerçek kiþinin ülke genelinde edinebileceði taþýnmazlar ile baðýmsýz ve
sürekli nitelikteki sýnýrlý ayni haklarýn toplam yüz ölçümü 2,5 hektarý
geçemez. Kanuni miras bu hükmün dýþýndadýr.
c. Yabancý uyruklu gerçek kiþiler, Türkiye'de iþyeri veya mesken olarak
kullanmak üzere, uygulama imar planý veya mevzii imar planý içinde bu
amaçlarla ayrýlýp tescil edilen taþýnmazlarýn dýþýndaki taþýnmazlarý
edinemezler. Sýnýrlý ayni hak tesis edilmesinde de ayný koþullar aranýr.
"Yabancý uyruklu gerçek kiþiler merkez ilçe ve ilçeler bazýnda, uygulama
imar planý ve mevzi imar plan sýnýrlarý içerisinde kalan toplam alanlarýn
yüzölçümünün yüzde onuna kadar kýsmýnda taþýnmaz ile baðýmsýz ve
sürekli nitelikte sýnýrlý aynî hak edinebilirler. Bakanlar Kurulu, merkez ilçe ve
ilçelerin altyapý, ekonomi, enerji, çevre, kültür, tarým ve güvenlik açýsýndan
önemlerini dikkate alarak, bu orandan fazla olmamak kaydýyla farklý oran
belirlemeye yetkilidir."
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YABANCI SERMAYELÝ ÞÝRKETLERÝN
TÜRKÝYE’DE TAÞINMAZ EDÝNÝMLERÝ
Yabancý sermayeli þirketlerin taþýnmaz mal edinimleri 03.07.2008
tarih ve 5782 sayýlý Kanunla ihdas edilen 2644 sayýlý Tapu Kanununun
36ýncý maddesinde düzenlenmiþtir. Buna göre :
"Yabancý yatýrýmcýlarýn Türkiye'de kurduklarý veya iþtirak ettikleri tüzel
kiþiliðe sahip þirketler, ana sözleþmelerinde belirtilen faaliyet konularýný
yürütmek üzere taþýnmaz mülkiyeti veya sýnýrlý ayni hak edinebilir ve
kullanabilirler. Bu þekilde edinilen taþýnmazlarýn Türkiye'de kurulu bulunan
bir baþka yabancý sermayeli þirkete devrinde ve taþýnmaz maliki yerli
sermayeli bir þirketin hisse devri yoluyla yabancý sermayeli hale gelmesi
durumunda da ayný esas geçerlidir. Türkiye'de kurulu yabancý sermayeli
þirketlerin tasfiyesi halinde þirketin sahip olduðu taþýnmazýn þirket ortaðý
yabancý gerçek kiþiler veya yurt dýþýnda kurulu yabancý ticaret þirketleri
tarafýndan edinilmek istenmesi halinde 35 inci madde hükümleri uygulanýr.
18/12/1981 tarihli ve 2565 sayýlý Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik
Bölgeleri Kanunu hükümleri saklý kalmak kaydýyla bu þirketlerin, askeri
yasak bölgeler, güvenlik bölgeleri ve ayný Kanunun 28 inci maddesi
çerçevesinde belirlenen stratejik bölgelerdeki taþýnmaz edinimleri, Genel
Kurmay Baþkanlýðýnýn ya da yetkilendireceði komutanlýklarýn, özel güvenlik
bölgelerindeki taþýnmaz edinimleri ise taþýnmazýn bulunduðu yerdeki
valiliðin iznine tabidir. Valilik iznine tabi hususlar, ilgili idare temsilcilerinin
katýlýmýyla oluþan komisyonda, taþýnmaz ediniminin, ülke güvenliði ve
faaliyet konusuna uygunluðu deðerlendirilerek karara baðlanýr.
Bu madde hükümlerine aykýrý þekilde edinildiði veya kullanýldýðý tespit
edilen taþýnmazlar ve sýnýrlý aynî haklar, Maliye Bakanlýðýnca verilecek süre
içerisinde maliki tarafýndan tasfiye edilmediði takdirde tasfiye edilerek
bedele çevrilir ve bedeli hak sahibine ödenir."

558

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 89 • Sayı: 4 • Yıl: 2015

Bu konuda 06.10.2010 tarih ve 27721 sayýlý Resmi Gazetede
yayýmlanarak yürürlüðe giren “Yabancý Sermayeli Þirketlerin Taþýnmaz
Mülkiyeti ve Sýnýrlý Ayni Hak Edinimine Ýliþkin Yönetmelik” gereðince
taþýnmaz mal edinimleri için anýlan þirketler edinilecek taþýnmaz malýn
bulunduðu Valiliðe baþvurarak Valilikçe bu yönetmeliðe göre yapýlan
deðerlendirme sonucuna göre talepler yerine getirilebilecektir.

TRANSFER
Transfer; Yabancýlarýn gerek döviz bozdurmak suretiyle satýn
aldýklarý gerekse döviz bozdurmaksýzýn sahip olduklarý taþýnmaz mal ve
ayni haklarýn gelirleri ve satýþ bedellerinin bankalar ve özel finans kurumlarý
yolu ile transfer ettirilmesi serbesttir.

BAÞVURULARIN YAPILACAÐI MERCÝ
2644 Sayýlý Tapu Kanununun 26'ncý Maddesi ile; mülkiyete,
mülkiyetten ayrý ayni haklara iliþkin sözleþmeleri düzenleme görev ve
yetkisi Tapu Müdürlüklerine verilmiþtir.
Taþýnmaz mal edinmek isteyen veya mülkiyetten ayrý ayni haklardan
yararlanmak isteyen yabancý kiþiler, baþvurularýný, taþýnmaz malýn
bulunduðu yerin Tapu Müdürlüðüne yapacaklardýr.
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BAÞVURULAR ÝÇÝN GEREKLÝ BELGELER
Baþvurular için gerekli belgeler bakýmýndan yabancýlarla Türk
vatandaþlarý arasýnda herhangi bir fark bulunmamaktadýr.
GERÇEK KÝÞÝLER AÇISINDAN
1- Taþýnmaz mala ait varsa tapu senedi, yoksa taþýnmaz malýn ada ve
parsel numarasýný belirtir belge veya malikin sözlü beyaný.
2- Uyruðunda bulunduðu ülkenin kimlik belgesi veya pasaportu ile iki adet
vesikalýk fotoðraf.
Ýstemde bulunan kiþi vekil ise, temsile iliþkin vekaletname ile
temsilcinin fotoðraflý kimlik belgesi ve vesikalýk fotoðraf, alýcýlar açýsýndan
bizzat iþleme katýlmayanlar var ise, onlarý temsil eden temsilcilerin fotoðraflý
kimlik belgeleri, vesikalýk fotoðraflarý ve temsilciliklerine iliþkin belgeler
Temsile iliþkin belgenin 2010/7 sayýlý genelgede belirtildiði þekilde
olmasý ve Türkçe bilmeyen taraf bulunmasý halinde ise Tapu Sicil
Tüzüðünün 17 nci maddesi gereðince yeminli tercüman ile iki tanýk
bulundurulmasý gerekecektir.
TÜZEL KÝÞÝLER AÇISINDAN
1- Yabancý Sermayeli Þirketlerin Taþýnmaz Mülkiyeti ve Sýnýrlý Ayni Hak
Edinimine Ýliþkin Yönetmeliðin 4’ üncü maddesinde sayýlan belgelerle
taþýnmaz malýn bulunduðu Valilik Ýl Planlama ve Koordinasyon
Müdürlüðüne baþvuracaklardýr. Rehin hakký tesisinde ise anýlan
yönetmeliðin 4/11. maddesi ve Genel Müdürlüðümüzün 2010/24 sayýlý
genelgesi doðrultusunda hareket edilecektir.
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2- Yabancý ülkelerde kendi kanunlarýna göre kurulan yabancý ticaret
þirketleri için kurulduklarý ülkenin kendi mevzuatýnca ilgili makamlarýndan
alacaklarý yetki belgesi yerine geçen bir belgeyi ibraz etmeleri
gerekmektedir.
Tapu iþlemleri sýrasýnda ödenmesi gereken harç ve vergiler açýsýndan
yabancý uyruklu kiþiler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaþlarý arasýnda hiçbir
fark yoktur.
Ancak, ülkemizde taþýnmaz mal edinmek isteyen yabancý uyruklu
gerçek ve tüzel kiþilerin edinmek istedikleri taþýnmaz mallarýn Askeri Yasak
Bölge ve Güvenlik Bölgeleri dýþýnda kalýp kalmadýðýnýn tespit edilebilmesini
teminen yetkili askeri makama sorulurken, taþýnmazýn bulunduðu yerin
1/25000 ölçekli haritada iþaretlenmesi için araziye gidilmesi gerekiyorsa
iþlemine göre döner sermaye hizmet bedeli alýnmaktadýr.

YAYIN KURULU NOTU:
Burada yer verilen bilgiler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün
www.tkgm.gov.tr internet sitesinde Tapu İşlem Rehberi bölümünden alınmış olup, bilgi değişiklikleri için ilgili sayfaya bakılması önerilir.

YİTİRDİKLERİMİZ
NAKİLLER / AYRILMALAR

Yitirdiklerimiz / Nakiller / Ayrılmalar

563

Baromuzun 9148 sicil sayısında kayıtlı
Av. MUZAFFER SEZGİN
30/05/2015 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1939 yılında Siirt’de doğmuş, 1971 yılında İstanbul
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, stajını
Baromuz’da yaparak, 1974 yılında Baromuz levhasına
kaydolmuştur.
Merhuma Tanrıdan rahmet, kederli
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

ailesine

ve

1966 - 1968 yılları arasında İstanbul Barosu Yönetim
Kurulu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı, 1969 – 1985 yılları
arasında Türkiye Barolar Birliği Delegeliği görevlerinde
bulunan Baromuzun 2922 sicil sayısında kayıtlı
Av. ŞEMİ ÜGE
31/05/2015 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1924 yılında İstanbul’da doğmuş, 1950 yılında
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş,
stajını Baromuz’da yaparak, 1952 yılında Baromuz
levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

ailesine

ve

Baromuzun 8757 sicil sayısında kayıtlı
Av. AZİZ BİLGİ SEÇİLMİŞ
02/06/2015 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1945 yılında Gürün’de doğmuş, 1970 yılında
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş,
stajını Baromuz’da yaparak, 1973 yılında Baromuz
levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrıdan rahmet, kederli
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

ailesine

ve
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2004 – 2006 Yılları arasında, 2012 yılında ve halen
Türkiye Barolar Birliği Delegeliği görevinde bulunan,
Baromuzun 10839 sicil sayısında kayıtlı
Av. CENGİZ KAYITMAZER
03/06/2015 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1951 yılında İstanbul’da doğmuş, 1975 yılında
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş,
stajını Baromuz’da yaparak, 1977 yılında Baromuz
levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 7293 sicil sayısında kayıtlı
Av. ALİYE GÜLSÜM SAATÇİ
05/06/2015 tarihinde vefat etmiştir.
Merhume 1948 yılında Ankara’da doğmuş, 1970 yılında
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş,
stajını Baromuz’da yaparak, 1972 yılında Baromuz
levhasına kaydolmuştur.
Merhumeye Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 3148 sicil sayısında kayıtlı
Av. AHMET ESAT KAHYA
09/06/2015 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1923 yılında Bakırköy’de doğmuş, 1950 yılında
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun
olmuş, stajını Baromuzda yaparak, 1952 yılında Baromuz
levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

ailesine

ve
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Baromuzun 37824 sicil sayısında kayıtlı
Av. KASIM GARİPOĞLU
20/06/2015 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1923 yılında Ceyhan’da doğmuş, 1969
yılında Diyarbakır Barosu’ndan naklen Adana Barosu’na
kaydolmuştur. 2009 yılında Adana Barosu’ndan naklen
Baromuz levhasına 37824 sicil sayısına kaydedilmiştir.
Merhuma Tanrı’dan rahmet,
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

kederli

ailesine

ve

Baromuzun 44747 sicil sayısında kayıtlı
Av. RECEP EMRE YÜZBAŞIOĞLU
07/07/2015 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1982 yılında Isparta’da doğmuş, 2007 yılında
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş,
stajını Muğla Barosu’nda yaparak, 2009 yılında Muğla
Barosu’na kaydolmuştur. 2012 yılında Muğla Barosu’ndan
naklen Baromuz levhasının 44747 sicil sayısına
kaydedilmiştir.
Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

ailesine

ve

Baromuzun 5864 sicil sayısında kayıtlı
Av. GÜVEN ERGİN
09/07/2015 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1937 yılında Rize Fındıklı’da doğmuş, 1963
yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun
olmuş, stajını Baromuz’da yaparak, 1967 yılında Baromuz
levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

ailesine

ve
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Baromuzun 13925 sicil sayısında kayıtlı
Av. HASAN BİLGEÇ
09/07/2015 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1956 yılında Malatya’da doğmuş, 1984
yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun
olmuş, stajını Baromuz’da yaparak, 1985 yılında Baromuz
levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

ailesine

ve

Baromuzun 10851 sicil sayısında kayıtlı
Av. MEHMET AKİF YILDIRIM
17/07/2015 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1950 yılında Kırşehir Mucur’da doğmuş, 1976
yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun
olmuş, stajını Baromuz’da yaparak, 1977 yılında Baromuz
levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

ailesine

ve

Baromuzun 6260 sicil sayısında kayıtlı
Av. ERDOĞAN GENÇEL
23/07/2015 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1934 yılında İstanbul’da doğmuş, 1962
yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun
olmuş, stajını Baromuz’da yaparak, 1969 yılında Baromuz
levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

ailesine

ve

Baromuzun 11247 sicil sayısında kayıtlı
Av. HÜSEYİN ENGİN TEMİZÖZ
26/07/2015 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1948 yılında İstanbul’da doğmuş, 1977
yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun
olmuş, stajını Baromuz’da yaparak, 1979 yılında Baromuz
levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

ailesine

ve
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NAKİLLER
Sıra No

Sicil No

Adı

Soyadı

Hareket Tarihi

Nakil Baro

36

41843

GÖRKEM ECE

BİRKAN EKEKON

25/06/2015

ANTALYA BAROSU

37

42844

CANAN

ULUCAN

25/06/2015

ANKARA BAROSU

38

48130

HÜSEYİN CAN

AKAY

25/06/2015

TEKİRDAĞ BAROSU

39

25756

AHMET

TORTOZOĞLU

02/07/2015

ANKARA BAROSU

40

43702

NEJLA

ERENLER
BULUTÇU

02/07/2015

ANTALYA BAROSU

41

19500

ERCAN

İMRANOĞLU

02/07/2015

MUĞLA BAROSU

42

35273

HAMZA

ERTAŞ

02/07/2015

DİYARBAKIR BAROSU

43

45064

MÜCAHİT

KÖKMEN

02/07/2015

AYDIN BAROSU

44

47496

İBRAHİM

AYDIN

02/07/2015

NİĞDE BAROSU

45

28791

UYGAR

VARLIK

09/07/2015

KARABÜK BAROSU

46

24275

FATİH RECEP

GÜNEŞ

09/07/2015

SAMSUN BAROSU

47

49826

MUSTAFA
EMRE

YURTTAŞ

09/07/2015

ESKİŞEHİR BAROSU

48

46075

TÜLAY

GEZEN

09/07/2015

BALIKESİR BAROSU

49

45665

ERDEN

ERDEM

09/07/2015

TRABZON BAROSU

50

34369

SERKAN

ARICAN

09/07/2015

BURSA BAROSU

51

47686

ONUR

BAŞKAYA

09/07/2015

İZMİR BAROSU

52

38195

ALİ

BOZOĞLU

09/07/2015

İZMİR BAROSU

53

50121

SİNEM

ERSAYOĞLU

09/07/2015

ANTALYA BAROSU

54

23421

MÜCTEBA

KILIÇ

09/07/2015

BALIKESİR BAROSU

55

48331

BERK

ILDIZ

16/07/2015

AYDIN BAROSU

56

10854

SEZAİ

ERGÜL

16/07/2015

ERZİNCAN BAROSU

57

47478

ARZU

BULUT

16/07/2015

SAKARYA BAROSU

58

46336

İLAY

KUŞVURAN

16/07/2015

BURSA BAROSU

59

49026

HİCRAN

POLAT

16/07/2015

SİİRT BAROSU

60

46253

HAKAN

ERYILMAZ

16/07/2015

BURSA BAROSU

61

48728

MEHMET

ÖZTAŞ

16/07/2015

İZMİR BAROSU

62

48796

MUSTAFA

SEZER

23/07/2015

KAHRAMANMARAŞ
BAROSU

63

43370

MUSTAFA
ERSİN

HATİPOĞLU

23/07/2015

ANTALYA BAROSU

64

42619

MEHMET

DAĞALTI

23/07/2015

BURSA BAROSU

65

39083

IRMAK

GÜVEN

23/07/2015

EDİRNE BAROSU

66

47929

MEHMET
BABUR

ALÇI

23/07/2015

MUĞLA BAROSU

67

47219

SELİM

KILIÇ

23/07/2015

AKSARAY BAROSU

68

48211

TURGUT

USLU

23/07/2015

ADIYAMAN BAROSU

69

47668

MELİS

DOĞAÇ

23/07/2015

ANKARA BAROSU
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NAKİLLER
Sıra No

Sicil No

Adı

Soyadı

Hareket Tarihi

Nakil Baro

1

47200

ONGUN

KARATAŞ

28/05/2015

MANİSA BAROSU

2

50030

ÖZGÜN

ALTINTAŞ

28/05/2015

TEKİRDAĞ BAROSU

3

49879

ERAY

GÜVEN

28/05/2015

ARTVİN BAROSU

4

19417

ORHAN

AKYILDIRIM

28/05/2015

İZMİR BAROSU

5

47330

DOĞAN

YILDIZ

28/05/2015

ANKARA BAROSU

6

25524

BANU

YILMAZ

28/05/2015

MANİSA BAROSU

7

47609

EFE

KARAMAN

28/05/2015

MUĞLA BAROSU

8

37992

MERİÇ

GENCAY

28/05/2015

MUĞLA BAROSU

9

34272

İBRAHİM
BİLGEHAN

SAKAOĞLU

04/05/2015

SAKARYA BAROSU

10

43343

ERÇİN

DİKYOL

04/06/2015

ANTALYA BAROSU

11

22098

ŞAHİN

KÖSE

04/06/2015

ERZURUM BAROSU

12

46433

BİROL

ERDOĞAN

04/06/2015

KAYSERİ BAROSU

13

32388

HÜSEYİN

COŞKUN

04/06/2015

ADIYAMAN BAROSU

14

21102

TEVFİK

İÇEL

04/06/2015

MERSİN BAROSU

15

45256

SERKAN

ÖZDEMİR

04/06/2015

KOCAELİ BAROSU

16

44441

İSMAİL

TİRYAKİ

11/06/2015

ADANA BAROSU

17

48844

CEMİLE

BAŞBÜRBOĞA

11/06/2015

MERSİN BAROSU

18

48072

BURAK

AKTAŞ

11/06/2015

TRABZON BAROSU

19

45949

MEHMET EMRE

DARIYEMEZ

11/06/2015

MUĞLA BAROSU

20

47987

İSMAİL

YILMAZ

11/06/2015

ŞANLIURFA BAROSU

21

44212

ZEYNEP
MELİSA

KARAKILIÇ

11/06/2015

ADANA BAROSU

22

38703

MESUT C.

ÖVÜÇ

11/06/2015

MUĞLA BAROSU

23

43212

AYDIN

AKTI

11/06/2015

MUĞLA BAROSU

24

34833

SERTUĞ

SÜRENOĞLU

11/06/2015

MUĞLA BAROSU

25

39733

BUKET

TEKE

11/06/2015

MUĞLA BAROSU

26

49469

ÜMMEHAN

BAYCAN

18/06/2015

KASTAMONU BAROSU

27

47365

MELTEM

ÜNAL

18/06/2015

KAYSERİ BAROSU

28

49844

ELİF

AKINCI

18/06/2015

ADANA BAROSU

29

15593

MUSTAFA

DABAKBAŞI

18/06/2015

KOCAELİ BAROSU

30

42240

İLKAY

KOYUNCU

18/06/2015

ANTALYA BAROSU

31

36991

BERHAN

KANMIŞ

25/06/2015

TEKİRDAĞ BAROSU

32

37746

EMİNE

YASAN

25/06/2015

ANKARA BAROSU

33

50205

AYSUN

AKKURT

25/06/2015

TEKİRDAĞ BAROSU

34

40809

VUSLAT

KOÇAK

25/06/2015

ANTALYA BAROSU

35

36469

ONUR

OCAKLI

25/06/2015

ANTALYA BAROSU

Yitirdiklerimiz / Nakiller / Ayrılmalar
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AYRILMALAR
Sıra No

Sicil No

Adı

Soyadı

Hareket Tarihi

1

41219

SEMA

ÖZTÜRK

04/06/2015

2

11315

ENİS

ÜNAL

11/06/2015

3

46772

BARIŞ

KARAMAN

18/06/2015

4

49244

TUĞBA

GÜMÜŞ

25/06/2015

5

48739

CİHAN

TANRIKULU

25/06/2015

6

48591

MURAT

KÜLAHCI

25/06/2015

7

43085

DİMAĞ

GAZİOĞLU

25/06/2015

8

50559

YUSUF

ABANUZ

25/06/2015

9

49148

AYTAÇ

ŞENER

25/06/2015

10

47953

MELTEM

YİĞİT

25/06/2015

11

46880

İSA

ARSLAN

25/06/2015

12

43286

ENGİN

BAYRAM

25/06/2015

13

29649

MEHMED
FATİH

YELÇO

25/06/2015

14

48056

AYŞE

KARAKOÇ

25/06/2015

15

49729

BANU

AKŞAHİN

25/06/2015

16

38402

DENİZ

ŞAHİNBAŞ

25/06/2015

17

45208

İBRAHİM

SOLAK

25/06/2015

18

36065

DİDEM

SALKAYA

25/06/2015

19

43264

GÖZDE

IŞIK

25/06/2015

20

45798

NİYAZİ

ÖNCÜ

02/07/2015

21

22338

YASEMİN

KARACA ZOR

02/07/2015

22

48775

UMUT

ERBAŞ

02/07/2015

23

45280

CANSU

VARDAR

02/07/2015

24

50154

SEVGİ

ŞENTÜRK

02/07/2015

25

47842

BURAK

BAŞDEMİR

02/07/2015

26

45688

ONUR

ZORLUER

02/07/2015

27

47060

ZÜHTÜ

TARHAN

02/07/2015

28

46638

UĞUR

TABAK

02/07/2015

29

43853

AKİF

GÜN

02/07/2015

30

49514

ENES

KÜRKCÜ

02/07/2015

31

48752

ERCAN

ÇAKIR

02/07/2015

32

46361

ÖMER FARUK

BAĞLI

02/07/2015

33

44692

ZEYNEP

ÇETİN

02/07/2015

34

43105

ÖZGE

ÜSTÜN ÇAKMAK

02/07/2015

35

40533

NİHAT ŞENOL

UZUN

02/07/2015
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AYRILMALAR
Sıra No

Sicil No

Adı

Soyadı

Hareket Tarihi

36

33796

SİMGE

HARMANYERİ

02/07/2015

37

41679

AYŞE SILA

TEKİN

02/07/2015

38

4733

SALİH HİKMET

ZIHNA

02/07/2015

39

33667

MURAT MERT

AYBEK

02/07/2015

40

32221

ESER

TAMBEK

02/07/2015

41

38485

İLYAS

GÜLMÜŞ

02/07/2015

42

45296

AHMET RÜFAİ

ŞAHİN

02/07/2015

43

47594

ZEYNİ

BAKAY

02/07/2015

44

47629

FATİH

ŞAHİN

02/07/2015

45

48115

GÜLŞAH

EÇİN

02/07/2015

46

48170

ORHAN

DİNÇ

02/07/2015

47

44636

SEVDA

KARAAHMETOĞLU

09/07/2015

48

23186

MUSTAFA

ÜLKÜ

09/07/2015

49

20056

ŞENOL

AKÇA

09/07/2015

50

50556

EMRAH

CÖNDEK

09/07/2015

51

22674

IŞIL ASUDE

ÖZÜ

09/07/2015

52

49728

ALİ CAN

YABUL

16/07/2015

53

39473

ESRA PINAR

BİLGİN

16/07/2015

54

49395

TÜRKER

TÜRKMEN

16/07/2015

55

48678

GÜLAY

BAŞOĞLU

16/07/2015

56

24710

CEYHAN

UTLU

16/07/2015

57

47753

DENİZ

AYDIN

23/07/2015

58

47194

EMRE

ÖZSOY

23/07/2015

59

49402

MUHAMMET
RAŞİT

ÇAĞLAR

23/07/2015

60

48638

MUSA

AKYILDIZ

23/07/2015

61

32235

NAZAN

AYDIN BAKTEMEN

23/07/2015

62

48221

YUNUS

ÇİFTÇİ

23/07/2015

63

17320

ZERRİN

ÇELEBİ ERASLAN

23/07/2015

KAVRAM DİZİNİ

KAVRAMLARA GÖRE ARAMA DİZİNİ
A
12 SAATLİK ÇALIŞMANIN 1,5 SAATİ DİNLENME
SÜRESİDİR ........................................................................... 340
71 GÜN İŞE DEVAMSIZLIK .................................................. 444
ADİ ORTAKLIĞIN TASFİYESİ ............................................... 318
ADİ SENET ........................................................................... 401
AĞIR VE TEHLİKELİ İŞ ........................................................ 280
AİLE MAHKEMESİ . .............................................................. 469
ALACAKLININ HAKLARI ....................................................... 324
ARAÇ MALİKİNİN MİNİBÜSTE BİZZA ÇALIŞMASI HALİNDE
ESNAF SAYILACAĞI ............................................................. 442
AVANS FAİZİ ........................................................................ 427
AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ................................................. 414
AVUKATLIK ÜCRETİ ............................................................ 366
AYNI EYLEME İKİ CEZA VERİLMESİ ................................... 378
AYNI YANGINDA ZARAR GÖRENLERİN YANGIN
SİGORTASINDAN GARAMETEN YARARLANACAĞI ............. 430

B
BAKİYE ÖMÜR . .................................................................... 441
BEKLETİCİ MESELE .................................................... 314, 439
BİRDEN FAZLA KİRACI ........................................................ 406
BİR İLAMA DAYANILARAK İKİ TAKİP YAPILMASI ................ 366
BONO BEDELİNİN ÖDENMESİ ............................................ 297
BORÇLUNUN EŞİNİN HAKLARI . .......................................... 394
BOŞANMA . ........................................................................... 358
BOŞANMA SEBEBİ ............................................................... 317

C
CEP TELEFONUNA GİRME .................................................. 457
CEZA ZAMANAŞIMI . ............................................................ 459
ÇELİŞKİLİ RAPORLAR . ........................................................ 340
ÇOCUK TESLİMİ .................................................................. 358

574
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D
DAVACININ BÖLÜM MÜDÜRÜNE
HAKARET VE SİNKAF ETMESİ ............................................ 345
DAVADA GÖREV .................................................................. 419
DAVADA GÖREVİ ................................................................. 338
DAVADA HAKUKİ YARAR ..................................................... 436
DAVA KONUSU ALACAĞIN DEVREDİLMESİ . ...................... 434
DAVA SEBEPLERİ ................................................................ 306
DEĞER ARTIŞI ..................................................................... 469
DESTEKTEN YOKSUNLUK ........................................... 428, 432
DÜŞMÜŞ OLAN HACİZ ......................................................... 405

E
EHLİYETSİZLİK . .................................................................. 306
EKSİK İNCELEME ................................................................ 462
ETKİLİ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASININ
MAHKUMİYET YOKLUĞUNUN TALEBE ETKİSİ .................. 332
EVLİLİK BİRLİĞİ .................................................................. 316
EYLEMİN SUÇ OLUŞTURMADIĞI ........................................ 463

F
FAİZ BAŞLANGICI ................................................................ 326
FATURAYA DAYANAN ALACAK ............................................ 397
FAZLA ÇALIŞMA . ................................................................. 376
FAZLA ÇALIŞMADA TANIK İFADESİ ..................................... 444
FAZLA ÇALIŞMALAR ............................................................ 379
FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ . ................................................... 380
FAZLA MESAİ HESABI ......................................................... 340
FERİ MÜDAHİL (SGK) .......................................................... 384
FESHE BAĞLI İŞÇİLİK HAKLARI ......................................... 373
FİKRİ İÇTİMA ....................................................................... 451

G
GECE ÇALIŞMASI ................................................................ 376
GEÇERSİZ TAŞINMAZ SATIŞI ............................................. 307

575

Kavram Dizini

GENEL HÜKÜMLER ............................................................. 436
GÖREVLİ MAHKEME ........................................................... 351
GÜNCELLEME YAPILARAK ÖDEME .................................... 336
GÜVENCE HESABI ............................................................... 428

H
HACİZLER ............................................................................ 282
HACZİN DÜŞMESİ ................................................................ 408
HAKKANİYET İNDİRİMİ ........................................................ 379
HAKLI NEDEN ...................................................................... 345
HAKSIZ AZİL ........................................................................ 420
HAKSIZ EYLEM .................................................................... 326
HAKSIZ İŞGAL TAZMİNATI .................................................. 307
HARİTA TESPİTİ .................................................................. 425
HEDEFTE SAPMA ................................................................ 451
HİLE ..................................................................................... 306
HİZMET TESPİTİ DAVALARINDA SGK’YA ÖNCEDEN
BAŞVURU ZORUNLULUĞU .................................................. 384

I-İ
İCRA KELAFETİ . .................................................................. 359
İDAREYE BAŞVURU ............................................................. 481
İDARİ BAŞVURU YAPILIP SONUÇ ALINMADAN
DAVA YOLUNA GİDİLEMEYECEĞİ . ..................................... 310
İHALENİN FESHİ TALEBİ . ................................................... 404
İHALE SAATLERİ ................................................................. 395
İHALE SÜRESİ ..................................................................... 402
İLAMLI İCRA ......................................................................... 365
İMAR BANKASINDAKİ MEVDUAT
ALACAKLARININ TAHSİLİ .................................................... 390
İMAR KISITLAMALARI . ........................................................ 335
İMAR UYGULAMALARI ......................................................... 336
İMSALI BORDRONUN HESABA ETKİSİ . .............................. 340
İŞKOLU ARAŞTIRMASI . ....................................................... 382
İHTİYATİ HACİZ ................................................................... 438

576
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İCRA TAKİBİ .................................................................. 269, 282
İHALENİN FESHİ ........... 394, 395, 402, 405, 407, 408, 409, 410
İLAMLI TAKİP ....................................................................... 366
İŞ KAZASINDA ÖLÜM . ......................................................... 276
İŞ MAHKEMESİ KARARLARINDA TEMYİZ ........................... 289
İSPAT YÖNTEMİ ................................................................... 375
İŞÇİLİK ALACAKLARI ........................................................... 476
İŞE İADE . ............................................................................. 375
İŞE İADE DAVASI ......................................................... 345, 373
İSPAT KÜLFETİ .................................................................... 375
İŞ KAZASININ TESPİTİ . ....................................................... 439
İŞVERENİN İFLASI ............................................................... 476
İTİRAZIN İPTAL .................................................................... 284
İTİRAZ USULÜ ..................................................................... 438
İZLENECEK YOL .................................................................. 371

K
KAMBİYO SENED ................................................................. 401
KATILIM ALACAĞI . .............................................................. 469
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE PAYLAŞIM ....... 448
KATKI PAYI ........................................................................... 469
KAYBOLAN BAVUL NEDENİYLE
KİŞİLİK HAKLARININ ZEDELENMESİ ................................. 413
KAZANÇ UNSURU ................................................................ 432
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ................................................. 425
KESİNLEŞME ....................................................................... 369
KESİNLEŞME KOŞULU ........................................................ 358
KEYFİ OLARAK YILLIK İZİN KULLANILDIĞININ BEYANI . ... 444
KİRA ALACAĞININ TAZMİNİ ................................................ 318
KİRALAYANIN VE BİNA SAHİBİNİN BİRLİKTE
SORUMLULUĞU ................................................................... 338
KIYI KENAR ÇİZGİSİ VE GÖL YÖNÜ .................................... 363
KIYI SINIR ÇİZGİSİ ................................................................ 363
KIYMET TAKDİRİ ................................................................. 402

577

Kavram Dizini

KOCANIN CİNSEL SUÇ İŞLEMESİ ....................................... 317
KÖTÜ NİYETLİ HAMİL . ........................................................ 297
KUSUR ORANLARI ............................................................... 331

M
MAHKEME HARİCİ İKRAR . .................................................. 272
MANEVİ TAZMİNAT . ............................................ 276, 360, 413
MESKENİYET İDDİASI ................................................. 370, 371
MİNİBÜS ŞOFÖRÜNÜN ÇALIŞMASI ..................................... 442
MUAYENE ZORUNLULUĞU ................................................. 280
MUHATAPLA BİRLİKTE OTURAN KİŞİLER . ........................ 410
MÜTESELSİL BORÇLULAR . ................................................ 324
MÜTESELSİL KEFİL ............................................................ 437

N
NAFAKAYA İLİŞKİN İLAMLAR .............................................. 369
NİSBİ TİCARİ DAVA .............................................................. 472
NOTERİN SORUMLULUĞU .................................................. 324

O
ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİ ............................................................ 345
ÖLÜ KİŞİYE YAPILAN TAKİP ................................................ 396
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASINDA SATIŞ BEDELİ ... 423
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASINDA; SÖZ KONUSU
TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ BÜTÜNLEYİCİ PARÇALAR ........... 422

P
PARA CEZASI ....................................................................... 404
PASİF DEVRE YAŞI . ............................................................. 432
PMF TABLOSU ..................................................................... 441

R
RESMİ OLMAYAN SÖZLEŞME ............................................. 333
RÜCA DAVASI . ..................................................................... 331

578

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 89 • Sayı: 4 • Yıl: 2015

S
SAHTE MESAJ ..................................................................... 457
SANIĞIN KATILANIN İŞMERKEZİNDEN TAŞINDIĞINI
BİLDİĞİ HALDE, GELEN TEBLİGATI ALMASI ..................... 456
SATIŞ İLANI . ........................................................................ 398
SATIŞ YAPILMASI . ............................................................... 408
SEFER BAŞINA PİRİM ALAN ŞOFÖR . ................................... 380
SGK’DAN MAAŞ ALMAK İÇİN YAPILAN BOŞANMALAR ........ 463
SGK’YA BAŞVURU ZORUNLULUĞU ..................................... 386
SİGORTACIDAN TALEP . ...................................................... 427
SİGORTALILIK BAŞLANGICI ................................................ 386
SOYBAĞININ REDDİ . ........................................................... 314
SÖZLEŞMEDE İMZA OLMAMASI ......................................... 472
SUÇ NİTELİĞİNDEKİ EYLEM ............................................... 329
ŞEKİL KOŞULU .................................................................... 359
SÜREYİ KAÇIRIP MÜVEKKİLİN ZARARINA YOLAÇAN VEKİL 414

T
TACİRLER ARASINDA SÖZLEŞME ...................................... 437
TAKİP HUKUKU .................................................................... 436
TAPUDAKİ PAYDAŞ .............................................................. 394
TAPU İPTALİ VE TESCİL ...................................................... 353
TAPU KAYDINA GÖRE SATIN ALANIN İYİ NİYETİ ................ 353
TAPU KAYITLARININ İDARİ YÖNDEN DÜZELTİLMESİ İÇİN
BAŞVURU ZORUNLULUĞU .................................................. 310
TARAF SIFATI ...................................................................... 394
TAŞINMAZ SATIŞI ........................................................ 398, 403
TAŞITTA SATIM BEDELİ OLARAK VERİLEN SENETTE
ZAMAN AŞIMI ....................................................................... 391
TAZMİNAT.............................................................................. 335
TAZYİK HAPSİ ...................................................................... 459
TEBLİGAT YÖNTEMİ . .......................................................... 315
TEBLİĞ KOŞULU . ................................................................ 398
TEKNİK EĞİTİM ŞARTI ........................................................ 378

579

Kavram Dizini

TEMERRÜT FAİZİ ................................................................ 269
TEMİNAT ALACAĞININ TÜRK VATANDAŞINA TEMLİKİ ...... 293
TENSİPLE BİRLİKTE İHTİYATI TEDBİR KARARI . ............... 435
TESPİT DAVASI İLAMLARI ................................................... 365
TİCARET ŞİRKETİ ................................................................ 419
TİCARİ DAVA ........................................................................ 472

U
UÇAKTA BAĞAJA VERİLEN BAVULUN İNİŞTE
BULUNAMAMASI NEDENİYLE UĞRANILAN MADDİ
VE MANEVİ ZARAR .............................................................. 388
ÜCRETİNİN TESPİTİ ............................................................ 420
ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN TALEPLERİ ............................................. 282
USULSÜZ TEBLİGAT ........................................................... 410
ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN HAKLARI ................................................. 333
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TÜKETİCİ HUKUKU
İLHAN KARA
Bu çalışmada tüketici hukuku ile ilgili bilimsel görüşler ve bunların değerlendirilmesi
yanında özellikle uygulayıcıların ulaşmakta zorlandıkları yerleşik Yargıtay içtihatları
ve Tüketici Mahkemesi karar örneklerine geniş biçimde yer verilmiştir. Tüketici hukuku alanında güncel olan dava türleri ve konularla ilgili olmak üzere uygulayıcıların
ihtiyacını karşılayacak nitelikte bu çalışmada farklı çözüm yollan konusunda değerlendirmeler yapılmıştır.
Eserin okuyucular yönünden daha kullanışlı olması bakımından, İlgili Mevzuat, emsal
Tüketici Mahkemesi kararları, Yargıtay Daire kararları ve Hukuk Genel Kurulu kararlarının tam metni bunların hacmi de gözetilerek CD içinde kitaba eklenmiştir. Kararların özetleri ayrıca kitap içerisinde muhafaza edilmiştir.
(Engin Yayıncılık. www.enginyayinevi.com
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AVUKATLIK ÜCRETİ
MURAT AYDIN
Avukatlık sözleşmesine ve bu sözleşme özelinde avukatlık ücretine ilişkin
hukuki uyuşmazlıklar her geçen gün artmaktadır. Bu uyuşmazlıklar zaman içinde değişikliğe uğradı. Avukat ile müvekkili arasında güvene dayalı ilişkinin baştan iyi kurulmaması veya işleyiş sırasında gerekli iletişimin
sağlanmaması nedeniyle pek çok uyuşmazlık ve dava ortaya çıkmaktadır.
Elinizdeki kitap, avukat ile müvekkil arasındaki avukatlık sözleşmesinden kaynaklanan ücret uyuşmazlıklarını ve yargılama gideri olarak belirlenen avukatlık ücretini ele almaktadır.
Avukatlık Ücreti isimli bu kitabın ilk baskısı 1993 yılında yayınlandı. Kitap, 18. yılında 6. Baskısı ile karşınıza çıkıyor. Bu baskıda kitap tümü ile
yeniden yazıldı. Yasalarda ve içtihatlarda meydana gelen değişiklikler ile
konuya ilişkin görüşler tümü ile yeniden ele alındı ve yeni bir sistematik
ile tartışıldı. Bu anlamda elinizdeki kitap önceki baskılardan çok daha
farklı oldu.
Konuların teorik ve pratik tartışmaların yanı sıra yargı kararları da okurun bilgisine sunuldu. 2009 yılından bu yana 6 yıldan fazla süre boyunca
konuya ilişkin uyuşmazlıklarda karar vermeye yetkili olan Yargıtay 13.
Hukuk Dairesinin verdiği bütün kararlar okundu ve tasnif edildi. Ayrıca
eski yıllara ait bazı kararlar önemini halen koruduğu için kitapta yer aldı.
Konuya ilişkin 1072 adet yargı kararını konu başlıklarına göre ayrılmış
olarak bulabileceksiniz. www.seckin.com

Kitap Tanıtımları

585

Kamulaştırma Kanunu Şerhi
Mehmet Ali Gölcüklü
Haziran 2015 / 1. Baskı / 1536 Syf. / Ciltli
Yazarın “Kamulaştırma nasıl yapılır” başlıklı notları, ismini taşıyan internet sitesinde uzun zamandan beri yayınlanmaktadır. Yazar, yeterli bilgi ve
tecrübesi olmayan mahalli idare personeline yardımcı olmak amacıyla bu
notları hazırlamıştır. Amaç bu olunca kitabın her satırını tekrar tekrar
gözden geçirerek, tahsili ne olursa olsun her uygulayıcının kolayca anlayabileceği bir eser hazırlamaya gayret etmiştir.
Kitapta, Kamulaştırma Kanunu madde madde ele alınmış ve her madde
Danıştay ve Yargıtay kararları paralelinde açıklanmaya çalışılmıştır. İncelenen madde ile ilgili emsal kararlar ile dilekçe, matbu evrak ve bilirkişi
raporu örneklerine ilgili maddenin altında yer verilmiştir.
Sit alanlarında yer alan veya imar planlarında umumi hizmetlere ayrılan
alanlarda kalan, senelerce kamulaştırılmadan kaderine terk edilen taşınmaz sahiplerinin sorunları ve çözüm yolları bu kitapta ele alınmıştır.
İrtifak hakkı kamulaştırma bedeli ile, arazi, arsa ve yapıların kamulaştırma bedellerinin hesabı örneklerle anlatılmıştır.
Kitabın son kısmında da kamulaştırmasız ( hukuki ve fiili ) el atma konularında açıklamalar yapılmış ve uygulamadan örnekler verilmiştir.
www.seckin.com
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Açıklamalı – Gerekçeli –
İçtihatlı Taşıma Hukuku
(6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre)
Gönen Eriş

Temmuz 2015 / 1. Baskı / 1400 Syf. / Ciltli
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz ko-

nusu Yasa yürürlüğe girmeden önce 26.06.2012 gün ve 6335 sayılı Yasa ile değiştirilmiştir. 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nun taşımaya ilişkin bölümü Dördüncü
Kitap’la oluşturulmuştur. Türk Ticaret Kanunu’nun en çok değiştirilmiş hükümleri,
bu Kitap’ta bulunmaktadır. Dördüncü Kitap’ta; genel olarak taşıma işleri, eşya taşıması, taşınma eşyasının taşıması, değişik tür araçlar ile eşya taşıması, yolcu taşıması ve
taşıma işleri komisyonculuğu hükümlerine yer verilmiştir.
6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun bazı hükümleri aynen veya güncelleştirilmek
suretiyle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na alınmıştır. Önceki Yasa uyarınca kökleşen uygulamalar ile ilgili Yargıtay kararları geçerliliğini korumaktadır. Türk Ticaret
Kanunu’nun Genel Gerekçesi’nde de, değinilen uygulamaların müktesebat olarak kabul edilmesi gerektiği izlenimi oluşmuştur. Bu nedenlerle Türk Ticaret Kanunu’nun
madde açıklamalarında, eski Yargıtay kararlarına da ilgili yeni maddeler altında yer
verilmiş bulunmaktadır.
Kararlara ilişkin olarak, en yeni tarihli kararlardan başlayarak, tarih ve karar sayısı ile
birlikte sıralanmış ve bu suretle Yargıtay kararlarının gelişiminin takibi sağlanmıştır.
Kitabın son bölümünde de ilgili yasalar, yönetmelikler ile uluslararası sözleşmelere de
yer verilerek, uygulama kolaylığı sağlanmak istenmiştir

www.seckin.com
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İMAR HUKUK
Mustafa Genç
Haziran 2015 / 1. Baskı / 464 Syf.
Bugün ülkemizin artık 50’li 60’lı ya da 70’li yılların demografik ya da
imar koşullarını yaşamadığı bir gerçektir. Özellikle 1999 yılında yaşanan
deprem afetinden sonra imar mevzuatı alanında yaşanan değişiklikler
de dikkate alındığında artık bugünün koşullarında daha sağlıklı kentler
oluşturmak imkan dahilindedir. Ancak bu kez de kentlerimizin rant kaygı ve baskısı ile geri dönülemez şekilde dikey ve yüksek yoğunlukla inşa
edildiğine şahit oluyoruz. Bu durum ise birçok hukuki problemi karşımıza çıkarmaktadır.
Bu çalışma ile imar kavramı bütünü içinde yer alan planlama, parselasyon, yapı ve imara aykırı yapı konularının yürürlükteki mevzuat çerçevesinde anlaşılır kılınması ve bu alanda doğmuş ya da doğması muhtemel hukuki problemlerin çözümüne katkı sağlanması amaçlanmıştır.
www.seckin.com

