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YAYIN KURULU'NDAN

YENİ ADLİ YILDA
ların ve vatandaşların da işlerini sorunsuz biçimde yapmasını
sağlar.

Yeni bir adli yıla girdik. Mahkemelerdeki iş yükleri, icra
dairelerindeki yığılmalar, yeni
açılan adliye binalarının açıldıklarından üç ya da en fazla beş
yıl sonra talebi karşılayamaması ve yetersiz kalması, duruşma
saatlerinde yaşanan gecikmeler,
adliye binalarına girdiğimizde
güvenlik gerekçesi adı altında
dışarıya uzanan kuyruklar geçtiğimiz dönemde biz avukatları
en çok zorlayan konuların başında geliyordu.

Adaletin tesisi ve işlemlerin
eksiksiz yürütülmesi konusunda
çaba gösteren kim varsa onlara
kolaylıklar diliyor; yeni adli yılın
herkes için sağlıklı, başarılı ve
mutlulukla geçmesini diliyoruz.

Önceki yıllarda personel sıkıntısı yaşanıyordu ama bu sorun göreceli son beş yılda aşıldı. Ancak adliye personelinin de
uygun ortamda rahatlıkla çalışabileceği alanların yaratılması verimlilik açısından oldukça
önem taşıyan bir konu…

Bize yazı ve karar desteğini
esirgemeyen meslektaşlarımıza
teşekkür ediyoruz.

Adliye personeli, biz avukatların yol arkadaşıdırlar. Yargıdaki çoğu aksamaların ve iş
yükünün özveriyle çaba gösteren Adliye çalışanları sayesinde
aşılabildiğini hepimiz yaşayarak
görüyoruz. Bu bakımdan Adliye
personelinin huzurlu çalışma
ortamına kavuşması biz avukat-

***
Dergimizin bu sayısında da
avukatların mesleki faaliyetlerini sürdürürken, kendilerine yararlı olacak makale ve kararları
seçmeye özen gösterdik.

Geçen sayıda başladığımız
hukukçu ve avukat kitaplarının
tanıtımına bu sayımızda da devam ediyoruz.
Yayımlanmış kitabı bulunan
meslektaşlarımız bize eserlerini
ulaştırırlarsa Dergimiz sayfalarında tanıtımlarına yer verebiliriz.
***
Yeni yayınlarda buluşmak dileği ile…

YAZILAR

CEZA HUKUKUNDA ÖZEL-GENEL NORM
İLİŞKİSİNİN HUKUKSAL NİTELİĞİNE VE
ÖZELLİKLERİNE UYMAYAN UYGULAMALAR
Prof. Dr. Kayıhan İÇEL1
A. KONUYLA İLGİLİ BİLİMSEL VERİLER VE ÖN AÇIKLAMA
I. ÖZEL NORM - GENEL NORM İLİŞKİSİNİN CEZA HUKUKU AÇISINDAN HUKUKSAL NİTELİĞİ VE CEZA HUKUKU SİSTEMİNDEKİ
YERİ
1. Görünüşte Birleşme (İçtima) Kavramı: Ceza hukukunda eylem
ile ceza normları arasındaki ilişki yönünden gerçekleşebilecek bir durum, çeşitli normların aynı eylemle ilgili görünmelerine karşın, aslında
bu normlardan yalnız birinin uygulanabilmesidir. Görünüşte Birleşme
(İçtima) olarak isimlendirilen bu durumdan farklı olarak Fikrî İçtima’
da da, eylemle ilgili birden çok norm bulunmakla beraber, bu normlar
çeşitli yönlerden eylemi değerlendirmekte, çeşitli suçları sonuçlamakta
ve kanun koyucu suçların çokluğunu bir yana bırakıp failin sadece cezası
en ağır olan suçtan cezalandırılmasını öngörmektedir (ETCK.md.79,TCK.
md.44).
Görünüşte Birleşme’de ise, doğrudan doğruya normlar arasındaki
ilişkiden, bu normlardan ancak birinin uygulanabileceği sonucuna varılmaktadır. Bu tür içtima durumunda normların ve dolayısıyla suçların
çokluğu görünüşte kaldığı için, kanunda bu konuda bir hüküm bulunmasa dahi sadece bir tek normun uygulanma olanağı vardır. Örneğin,
Görünüşte İçtima şekillerinden birini oluşturan Bileşik Suç adı verilen
suçların birleşmesinde (TCK.md.42 ; ETCK.md.78) içtima hükümlerinin
uygulanmamasının gerçek nedeni suçların çokluğunun tamamen görünüşte olmasıdır. Dolayısıyla, yasalarda bu hükümler bulunmasa dahi,
bu gibi hallerde faile birden çok ceza verilmesi olanağı esasen yoktur.
Gerçekten, birçok ülkenin ceza kanunlarında (örneğin Alman Ceza Kanunu) bizdekine benzer bir hüküm bulunmamasına karşın, bileşik suç
niteliğindeki birleşme durumlarında faile sadece bileşik suçun cezasının verilebileceği, bu suçun unsuru veya ağırlaştırıcı nedeni niteliğindeki suçlardan dolayı cezalandırılma yoluna gidilemeyeceği konusunda
hiçbir kuşku duyulmamaktadır (İÇEL,Kayıhan Suçların İçtimaı, İstan1
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bul 1972, sh.167-169 ; İÇEL, Kayıhan: Ceza Hukuku Genel Hükümler,
İstanbul 2014, sh.545).
2. Özel Normun Önceliği İlkesi (Spezialität) Görünüşte Birleşme
Kurumunun Dayanağını Oluşturan Üç Temel İlkeden Biridir : Görünüşte Birleşmenin diğer iki ilkesi ise şunlardır:
- Bileşik Suçlar ve cezalandırılmayan sonraki eylemler bağlamında
seçimlik hareketli suçlar’ı da kapsayan Bir Normun Diğeri Tarafından
Tüketilmesi İlkesi (Konsumtion),
- Kanunlarda bulunması olası boşluk ve eksiklikleri tamamlama görevini yüklenmiş normlar yönünden cezalandırılmayan önceki eylemler’de (geçit suçları) söz konusu olan Yardımcı Normun Sonralığı İlkesi (Subsidiarität).
Bazı Alman ceza hukukçuları (Örneğin BINDING, Karl: HandbuchdesStrafrechts,sh. 349 ve son.) bu üç temel ilkenin yanı sıra, normlardan
en uygununun uygulanması anlamına gelen Normlardan Birinin Seçilmesi İlkesini (Alternativität)de görünüşte birleşmenin dördüncü ilkesi
olarak kabul etmiştir.
Görünüşte Birleşme türlerinin en önemli özelliği, yasada bir hüküm
olmasa dahi, sözü geçen temel ilkeler nedeniyle ancak bir normun uygulanabilmesidir. Bu tür suçların birleşmesi durumlarının “Görünüşte
Birleşme” olarak adlandırılmasının nedeni de bu özellikleridir.
Bu bağlamda önemle vurgulamamız gerekir ki, Yargıtay Ceza Genel
Kurulu, özel – genel norm ilişkisini de kapsayan Görünüşte Birleşme
ile ilgili açıklama ve gelişmeleri yakından izleyerek, yeni hukuksal
kavram ve kurumlardan en geniş şekilde yararlanmıştır2.
2

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun GÖRÜNÜŞTE BİRLEŞME ile ilgili şu kararı Yüksek
Mahkememizin bu konudaki görüşlerinin en çarpıcı örneklerinden biridir (özet verilmiştir) : “……….Bir kimsenin çeşitli suçlar işlemesi halinde önümüze iki genel sorun
çıkar. Bunlardan birincisi (tekerrür), ikincisi; kesin mahkumiyet bulunsun ya da bulunmasın işlenen suçlarda sorumluluğun ne şekilde belirleneceği (içtima) dir (K. İçel:
Suçlarınİçtimaı, İstanbul 1972, sh. 9)…….Fiil ile ceza normları arasındaki ilişki
yönünden gerçekleşmesi mümkün bir durum da çeşitli normların aynı fiille ilgili görünmelerine rağmen aslında bunlardan yalnız birinin fiile uygulanabilmesidir. Fikri içtimada fiille ilgili bir çok norm bulunmakta ve bunlar çeşitli yönleriyle fiili değerlendirmekte,
çeşitli suçları sonuçlamakta, ancak yasa koyucu suçların çokluğunu bir yana bırakarak
faili en ağır suçtan sorumlu tutup cezalandırmaktadır. Doktrinde GÖRÜNÜŞTE İÇTİMA-NORMLARIN İÇTİMAI-GÖRÜNÜŞTE FİKRİ İÇTİMA olarak isimlendirilen bu haller
aynı şeyi ifade etmektedir…….ÖZEL NORMUN ÖNCELİĞİ İLKESİ, Bir Normun Diğeri Tarafından Tüketilmesi İlkesi ve Yardımcı Normun Sonralığı İlkesi görünüşte
içtimaın ilkelerini oluşturmaktadır………Önceki fiilin işlenmesiyle meydana gelen hukuka aykırılık, bundan sonra gerçekleşen fiilleri de kapsadığı için Cezalandırılmayan
Sonraki Fiiller söz konusu olur. Başka bir deyişle önceki fiil cezalandırılmakla sonraki
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3.Özel Normu Genel Normdan Ayıran ve Eyleme Tek Norm Olarak Uygulanmasını Gerektiren Özellikler: Özel-genel norm ilişkisi genel
ceza kanununun normları ile yan (özel) ceza kanunlarının normları arasında bulunabileceği gibi, aynı kanunun normları arasında da oluşabilir.
Örtülü ilga (yürürlükten kaldırma) ile özel-genel norm ilişkisinden doğan görünüşte birleşmeyi ayırmak gerekir. Eğer birbirinden sonra çıkarılmış kanunların normlarının aynı zamanda uygulanmalarını olanaksız
hale getiren bir çelişme varsa, artık görünüşte birleşmeden söz edilemeyecek ve normlardan birinin diğerini örülü olarak yürürlükten kaldırması
söz konusu olacaktır. Yani, özel ve genel ceza kanunlarının aynı konuyu
düzenleyen normları arasında böyle bir çelişmenin bulunmaması için koşul, normlardan birinin diğerinin kapsamına girmeyen durumlarda uygulanabilmesidir. Zira, özel norm genel normun özelliklerinden başka ayrıca kendisine özel norm niteliğini veren özellik ve unsurlara da sahiptir.
Özelleştiren unsurlar adı verilen bu unsurlar yoksa, ortada aynı konuyu
düzenleyen iki norm bulunacak, dolayısıyla özel-genel norm ilişkisinden
söz edilmeyecek ve örtülü ilga ile ilgili kuralların uygulanması yoluna gidilecektir (İÇEL, Suçların İçtimaı, sh.191 ve son.).
fiilde cezalandırılmış sayılır. Böylece ilk fiili düzenleyen norm sonraki normu tüketmektedir. Önceki fiil, sonraki fiiller için kural olarak araç, bir geçit durumundadır…..
Bunun gibi, önceki ve sonraki fiillerin aynı suçu sonuçlaması (seçimlik hareketli suçlar)
halinde gerçek anlamda suçların içtimaı yoktur…..Tüketen-Tüketilen Norm İlişkisi’ne
dayanan görünüşte içtimaın diğer bir çeşitini de birleşik (bileşik) suçlar halinde görmekteyiz. Çeşitli normlar tarafından öngörülen suçlardan biri diğerinin unsuru veya
ağırlatıcı sebebi bulunduğu zaman birleşik (bileşik) suçtan bahsedilir (K. İçel: age. sh.
204).Bileşik suçlarda, suçların ve bunları düzenleyen normların çokluğu görünüştedir.
Diğer normların düzenlediği suçlara unsur veya ağırlatıcı sebep olarak yer veren norm,
onları tüketmiş ve bağımsızlıklarını kaybettirmiş olmaktadır. Bu durumda ortada tek
norm ihali ve tek suç kalmaktadır ve bu sebeple sadece eriten normun gerektirdiği
cezanın verilmesiyle yetinilecektir………..Bileşik suçun bir diğer şeklini de bir suçun
diğer suçun ağılatıcı sebebi olması halidir. Bu halde ağırlatıcı sebep bağımsızlığını kaybederek diğeri içinde erir. Bileşik suçun bu türünde de bağımsızlığını kaybeden suçun,
ağırlatıcı sebep olduğunun kanunda gösterilmesi gerekir. Kanunun, sadece başka bir
suçu işlemek veya bir suçtan hasıl olan çıkarı korumak yahut işlenen suçu gizlemek
amacını suçun ağırlatıcı sebebi saydığı hallerde, belirli suç açık şekilde gösterilmediği
için bileşik suçtan söz edilemez (K. İçel: age. sh. 208; Dönmezer-Erman: age. sh.
471)”. (Karar oybirliği ile verilmiştir) (YCGK. 12.03.1984 tarihli ve 1-176/87 sayılı kararı). YCGK daha yeni bir kararında da Allma Ceza Hukuku Doktrininden esinlenerek
tarafımızdan sunulan görünüşte içtima ilkelerini vurgulamıştır :“Bu suç, genel kasıt yanında özel kasıt (saik) altında işlenebilen bir suçtur. Fail, sözü edilen fiilleri para, eşya
veya hukukça haiz bir senedi almak için yapmış olmalıdır. Başka amaçlarla hareket
etmişse eylemi de başka suçları (örneğin; kaçırma yahut hürriyeti kısıtlama suçlarını)
oluşturur. Adam kaldırma suçu yağma ve hürriyeti kısıtlama suçlarını içeren
mürekkep (bileşik) suç olup aralarında tüketen - tüketilen norm ilişkisi sözkonusudur.” (CGK. 30.11.2004, 6-179/209) (Bu kararlar için bkz.:İÇEL, Ceza Hukuku
Genel Hükümler, sh.554, dipnot 178).
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Özel-genel norm ilişkisi yönünden görünüşte birleşme aynı kanunun
normları arasında da gerçekleşebilir.
Böyle bir ilişkinin oluşabilmesi için koşul, bir normun, genel normun
unsur ve özelliklerinin yanı sıra başka unsur ve özellikler içermesidir.
Bazı yazarların, cins-nevi ilişkisi şeklinde ifade ettikleri bu koşul, bir normun özel oluşunun nedenini açıklar.
Bir normun özel oluşu ve böylece genel norm karşısında önceliğe sahip bulunuşu, bazı ek özellikleri, unsurları bünyesinde taşımasından
doğmaktadır. “İhtisas unsurları - Özelleştirici unsurlar” olarak da adlandırılan bu unsurlar o norma özgü özelliklerdir. Eylem bu özelleştirici unsurların kapsamına girmiyorsa genel norm ancak o zaman uygulanabilecektir (GEERDS, Friedrich : ZurLehrevon der Konkurrenz im Strafrecht,
Hamburg 1961, sh.18 ).
Burada vurgulayarak belirtelim ki, özel norm ek ve farklı özellik ve unsurlara sahip bir norm olduğu için, onun önceliğinde cezasının ağır olması ve kabahatleri de suç sayan yasalar yönünden kabahat niteliğinde bir
suç oluşturmasının hiçbir önemi ve etkisi yoktur. Özel nitelikteki norm
kapsamına giren bütün eylemlerde tek norm olarak uygulanır.
Bu durumda benzer unsurlar içeren genel normların hiçbir olasılıkta özel normun kapsamındaki eyleme uygulanma olanağı yoktur
(İÇEL, Suçların İçtimaı, sh.187). Aksi bir düşünce, örnekseme (kıyas)
yoluyla suç yaratma anlamına geleceği için suçta kanunilik ilkesine
açık bir şekilde aykırılık oluşturur (İÇEL,Ceza Hukuku Genel Hükümler,sh.96). Dolayısıyla, 5237 sayılı yeni TCK’nın suçta ve cezada kanunilik ilkesini düzenleyen 2. maddesinin 3. fıkrasında yer alan kıyas
yasağı hükmü ihlâl edilmiş olur :
“Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında
kıyas yapılamaz. Suç ve ceza içeren hükümler, kıyasa yol açacak
biçimde geniş yorumlanamaz.” .
II. ÖZEL-GENEL NORM İLİŞKİSİNİN GÖRÜNÜŞTE BİRLEŞMENİN
HÜKÜMLERİ BAĞLAMINDAKİ SONUÇLARI
Görünüşte Birleşme (İçtima) durumunda, genel, tüketilen ve yardımcı
normların uygulanma olanağı bulunmadığı için, bu normlar sorumluluğun belirlenmesinde hiçbir şekilde etkili olmazlar (GEERDS, ZurLehrevon der Konkurrenz im Strafrecht, s.166,230 ; İÇEL, Suçların İçtimaı,
sh. 238).
Diğer normların karşısında geri çekilen normun mahkûmiyete dair
hüküm fıkrasında yer almaması, öngördüğü suçun tekerrüre esas teşkil
etmemesi, mahkemelerin görev ve yetkilerinin önceliği olan norma göre
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tayin edilmesi gerekir. Aynı şekilde, cezanın belirlenmesinde de geri çekilen normun öngördüğü ceza sınırları hiçbir şekilde dikkate alınmaz. Bu
nedenledir ki, örneğin, özel-genel norm ilişkisi bulunduğu takdirde, bir
norm daha hafif cezayı öngörse dahi özel norm için gerekli koşullara sahipse tek norm olarak uygulanması konusunda kuşku duyulamaz.
Görünüşte birleşme (içtima) türlerinden sadece cezalandırılmayan
önceki hareketler (örneğin bazı suçların işlenmesi için gerçekleştirilmesi
zorunlu olan suçlar; geçit suçları) ve cezalandırılmayan sonraki hareketler (örneğin seçimlik hareketli suçlarda ilk hareketin yapılmasından
sonraki hareketler) şeklindeki görünüşte birleşme durumlarında geri
çekilen normun sınırlı bazı durumlarda uygulanma olanağı kabul edilmektedir. Buna karşılık, kovuşturma koşullarının gerçekleşmemesi, zamanaşımı süresinin geçmesi, af, kişisel cezasızlık nedenleri
gibi, suçun genel unsurlarının varlığını etkilemeyen nedenlerle fail
cezalandırılamıyorsa, geri çekilen normdan dolayı da cezalandırma olanağının bulunmadığı, baskın görüştür (Bkz.:İÇEL, Suçların
İçtimaı, sh.240-241).
Özel-genel norm ilişkisi şeklindeki görünüşte içtima açısından
vurgulayacak olursak, failin eylemi önceliği olan özel norm yönünden tipe uygun, hukuka aykırı ve kusurlu nitelikte ise, genel
normun uygulanma olanağı hiçbir şekilde yoktur. Failin, kovuşturma koşullarının gerçekleşmemesi, zamanaşımı süresinin geçmesi veya kişisel bir cezasızlık nedeninden dolayı özel normdan
cezalandırılamaması durumunda genel normdan dolayı cezalandırılması da olanaksızdır. Aksi bir uygulama, kıyasen cezalandırma
anlamına gelerek suçta kanunilik ilkesinin ihlâl edilmesi sonucuna
götürür. (TCK. md. 2/3).
B. ÖZEL-GENEL NORM İLİŞKİSİNİN HUKUKSAL NİTELİĞİNE VE
ÖZELLİKLERİNE UYGUNLUK GÖSTERMEYEN UYGULAMADAN İKİ
ÖRNEK
I. SUÇ TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN 765 SAYILI
TCK.383/2. İLE 455. MADDESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ VE ZAMANAŞIMI SORUNU
1-

KARAR3:

Özet :“ Suç tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı TCK’nın 383/2.
maddesinde; taksirle yangın sonucu ölüme neden olma fiilleri yaptırıma
bağlanmış, aynı Kanunun 455. maddesinde ise taksirle ölüme neden
olmak fiilleri cezalandırılmıştır. Her iki maddede yaptırıma bağlanan
3

Yargıtay 12.CD.11.7.2014, E.2014/6070, K.2014/17052
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fiillerin benzerliği, başka bir anlatımla taksirle yangın sonucu kişilerin
yararlanması veya ölmesi ile sonuçlanan eylemlerde hangi hükümlerin
uygulanacağı genel - özel hüküm uygulamasından hareketle sorun çözümlenmiş ise de; herhangi bir nedenle özel hükümden veya ağır olan
hükümden cezalandırma imkanının ortadan kalkması halinde genel
veya hafif olduğu kabul edilen hükümden cezalandırma imkanı bulunmakta ise failin cezalandırılması mümkün olacak mı ? Başka bir anlatımla olayımızda olduğu gibi taksirle yangın sonucu kişilerin ölmesi
halinde, eylemi özel olarak cezalandıran 383. madde gereğince zamanaşımı süresi gerçekleşmişse fail genel hüküm olan 455/2. maddesiyle
mi cezalandırılacak, yoksa zamanaşımı nedeniyle düşme kararı mı verilecektir. Bu konu bugüne kadar tartışılmamış olmakla beraber, özel
veya ağır cezayı gerektiren hüküm herhangi bir nedenle uygulama imkanını yitirmiş olmasına rağmen, genel hüküm uyarınca cezalandırma
imkanı mevcutsa uyuşmazlık bu hüküm kapsamında çözümlenmelidir.
Zira, iki hükmün birbirine nispetle özel ve genel hüküm teşkil etmeleri,
genel hükmün bertaraf edilmesi için yeterli bir gerekçe değildir; kanun
koyucunun, bir özel hüküm sevk ederken, bu hükmün kapsamına giren
olaylara artık genel hükmün uygulanamayacağı iradesini de ortaya
koyması gerekir (Prof.Dr.Tahir Çağa; Özel Hüküm Genel Hükmü Daima
Bertaraf Eder mi?, Türkiye Baralar Birliği Dergisi, 1991/3). Buna göre;
özel hüküm olan 383. maddenin, genel hüküm olan 455/2. maddenin
uygulanmasını ortadan kaldırdığına dair anılan maddelerde doğrudan
ya da dolaylı bir açıklamaya yer verilmemiş olması karşısında, failin
hukuki durumu 455/2. maddeye göre belirlenecektir.”.
2-

KARARIN GEREKÇELERİ :

• Sanıkların lehlerine olan ve 765 sayılı TCK’nın 383/2. maddesine
uyan eylemleri için aynı Kanunun 102/4 ve 104/2. maddeleri gereğince suç tarihinden itibaren hesaplanan 7 yıl 6 aylık zamanaşımı süresinin karar tarihinden önce gerçekleştiği gerekçesiyle,
sanıklar hakkında açılan kamu davalarının 765 sayılı TCK’nın
102/4, 104/2 ve 5271 sayılı CMK’nın 223/8. maddeleri gereğince
düşmesine karar verilmiş ise de; sanıkların eylemlerinin 765 sayılı TCK’nın 455/2. maddesi kapsamında da değerlendirilebileceği nazara alındığında, öncelikle suça ilişkin nitelendirme yapıldıktan sonra dava zamanaşımının gerçekleşip gerçekleşmediği
tespit edilmelidir.
• Suç tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı TCK’nın 383/2. maddesinde taksirle yangın sonucu ölüme neden olma fiilleri yaptırı-
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ma bağlanmış, aynı kanunun 455. maddesinde ise taksirle ölüme
neden olmak fiilleri cezalandırılmıştır.
• Taksirle yangın sonucu kişilerin yaralanması veya ölmesi ile sonuçlanan eylemlerde hangi hükümlerin uygulanacağı genel-özel
hüküm uygulanmasından hareketle sorun çözümlenmiş ise de;
herhangi bir nedenle özel hükümden veya ağır olan hükümden
cezalandırma imkânının ortadan kalkması halinde genel veya
hafif olduğu kabul edilen hükümden cezalandırma imkânının
araştırılması gerekir.
•

Özel veya ağır cezayı gerektiren hüküm herhangi bir nedenle uygulama imkânını yitirmiş olmasına rağmen, genel hüküm uyarınca cezalandırma imkânı mevcutsa uyuşmazlık bu hüküm kapsamında çözümlenmelidir. Zira, birbirine nispetle özel ve genel hüküm teşkil etmeleri, genel hükmün bertaraf edilmesi için yeterli
gerekçe değildir; kanun koyucunun, bu özel hükmü sevk ederken,
bu hükmün kapsamına giren olaylara artık genel hükmün uygulanamayacağı iradesini de ortaya koyması gerekir. Buna göre,
özel hüküm olan 383. Maddenin, genel hüküm olan 455/2. maddenin uygulanmasını ortadan kaldırdığına dair anılan maddelerde doğrudan ya da dolaylı bir açıklamaya yer verilmemiş olması
karşısında, failin durumu 455/2. maddeye göre belirlenecektir.

• Bu açıklamalar ışığında somut olayda, 765 sayılı TCK’nın 383/2.
maddesi gereğince gerçekleşen zamanaşımı nedeniyle sanıkların cezalandırma imkânı ortadan kalkması nedeniyle, sanıkların
hukuki durumunun aynı Kanun’un 455/2. maddesi kapsamında
değerlendirilmesi gerekir.
3KARARDA KAYNAK OLARAK GÖSTERİLEN MAKALEDEKİGÖRÜŞLER
• “Lexspecialisderogatlegi generali” olarak belirtilen ilke bağlayıcı nitelikte pozitif bir hukuk kuralı değildir,
• Özel hükmün daima, her durumda genel hükmü bertaraf edeceğini
söylemek doğru ve isabetli değildir. Başka bir deyişle, iki hükmün
birbirine nispetle özel ve genel hüküm teşkil etmeleri genel hükmün
bertaraf edilmesi için yeterli sayılmaz. Kanun koyucunun bir özel
hüküm sevk ederken bunun kapsamına giren olaylara artık genel
hükmün uygulanmayıp münhasıran özel hüküm uygulanmasını,
özel hükmün “exclusif” (genel hükmü bertaraf edici) nitelikte arzu
ve irade etmiş olması da gerekir.
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• Örnek olarak 22.05.1930 tarih ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 1. maddesinin 1. fıkrasında “Türk Ceza Kanunu’na göre
cürümler ve cezalar hakkında umumi surette cari olan esas bu kanunda hilafı yazılı olmadıkça askeri cürümler ve cezalar hakkında
da tatbik olunur” demek suretiyle Askeri Ceza Kanununda cürüm
ve cezalar hakkında sevkedilmiş özel hükümlerin Türk Ceza Kanununda aynı konuya ilişkin genel nitelikteki hükümlerini bertaraf
edici (exclusif) mahiyette olduğunu açıkça ifade etmiştir.
4- DEĞERLENDİRMEMİZ

a) 765 Sayılı ETCK’nın 383/2.Maddesi Hükmü 455.Maddesi Karşısında Özel Norm Niteliğindedir:
Yüksek Mahkememizin çeşitli kararlarında 765 sayılı ETCK’nın 383/2.
maddesi hükmünün aynı yasanın 455 ve 459. maddeleri karşısında özel
norm niteliği ile uygulanması gerektiği vurgulanmıştır4. Aşağıda özetini
sunduğumuz Ceza Genel Kurulu kararı Yargıtay’ımızın bu konudaki kesin görüşünü açıklıkla ortaya koymaktadır :
“..........TCY'nin 383. maddesinin ikinci fıkrasında, sonucun ağırlığına
bağlı olarak iki ağırlatıcı neden öngörülmektedir. Buna göre; Eğer bu fiilden “bir şahsın hayatınca tehlike hasıl olursa” ceza arttırılacaktır. Diğer
ağırlatıcı neden ise, bu fıkranın ikinci cümlesinde yer alan “bundan ölüm
vukua” gelmesi halidir. Şayet ölüm meydana gelmişse, ceza daha da arttırılacaktır. Bu fıkrada öngörülen ağırlatıcı nedenin uygulanabilmesi için,
maddenin birinci fıkrasındaki suç, kamu esenliğini ihlal ettiğinden, bu
bizatihi suç oluşturan, “genel tehlike yaratan yıkım ve musibetin” sonucu,
yaşam hakkı ihlal edilmiş olmalıdır. Başka bir deyişle, kamu esenliğini
ihlal eden olay sonucu, hayati tehlike ya da ölüm halinde bu fıkra uygulanacak, eğer kamu esenliği ihlal edilmeden ölüm veya hayati tehlike
meydana gelmisse, o takdirde TCY'nin 455 ya da 459. maddelerinden biri
uygulanacaktır. Görülüyor ki, TCY'nin 383. maddesinin ikinci fıkrasındaki suç tipinde, kamu esenliğini ihlal eden bir tehlike ve bir kimsenin
4

“Bir hadisede kanunun iki hükmünün dahi tatbiki mümkün bulunan hallere hukuk
dilinde –hakların telahuku- denilmektedir. Böyle bir halin kabulü için tatbiki mümkün görünen hükümlerden birisinin diğerine göre hususi hüküm karşılaştığı zaman,
hadiseye ancak hususi hükmün tatbik olunabilmesi, hukukun umumi kaidelerindendir.” (Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu’nun 04.06.1958 tarih ve 1958/15
E.- 1958/6 K. sayılı kararı. ; “Olay yeri tespit tutanağı ve tüm dosya kapsamına göre
yangın olayı sonunda keçe fabrikasının imalat bölümünün sanayi tezgahları ile birlikte
tamamen yandığı ve yangının binaya da sirayet ettiğinin anlaşılması karşısında sanığın eyleminin TCK’nun 383. Maddesi kapsamında kaldığı gözetilmeksizin suç vasfının
yanlış belirlenmesi sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması……” (Yargıtay 9.CD.’nin
02.04.2002 tarih ve 2001/600 E. – 2002/720 K. sayılı kararı).

Ceza Hukukunda Özel Genel... • Prof. Dr. K. İÇEL

23

ölümü yahut hayati tehlike geçirmesi olmak üzere iki sonucöngorulmektedir. Öncelikle, kamu esenliğini ihlal eden bir tehlike fiilen gerçekleşmelidir, ikincisi ise, kamu esenliğini ihlal eden tehlike sonucu ölümün ya da
hayati tehlikenin doğmuş olması gerekir. Örneğin, genel tehlike yaratacak
biçimde binanın yıkılması veya çökmesi, hayati tehlike ya da ölüme yol
açmalıdır. Ancak, bir kişinin hayati tehlike geçirmesi ya da ölmesi,
TCY'nin 383. maddenin birinci fıkrasında yazılı suçun nitelikli biçimi
olduğundan, TCY'nin 78. maddesi uyarınca, failin, ayrıca taksirle ölüme ya da hayati tehlike geçirecek biçimde yaralanmaya neden olma
Suçundan TCY'nin 455 veya 459. maddeleri ile cezalandırılması söz
konusu değildir.
TCY'nin 455 ve 459. maddelerinde korunan hukuki değer ise, kişilerin yaşamları ve vücut bütünlükleridir. 383. maddeden farklı olarak
bu maddelerdeki suçların oluşabilmesi için kişilerin vücut bütünlüklerinin ihlal edilmiş olması zorunlu ve yeterli öğe olup, burada umuma yönelik tehlike hali aranmaz ve belirli kişi veya kişilerin, ölüm
veya cismani zarara uğramaları hali cezalandırılır.
Yine, TCY'nin 455 ve 459. maddelerinde yazılı suçların failleri,
ölüm ve yaralanmalarda kusurlu davranışları bulunanlar olup, kusurları oranında sorumlu kılınıp cezalandırıldıkları halde, 383. maddesindeki suçun faili, genel tehlikeyi içeren yıkım ve musibete veya
maddede belirtilen diğer hallere taksirle neden olan kimse ya da kimseler olup, kusur derecesinin az veya çok olması suçun oluşumu ve
cezalandırma yönünden etkili değildir.
Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı ve Yargıtay içtihadı
Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 9.4.1947 gün ve 4-11 sayılı
kararında da vurgulandığı üzere, TCY'nin 383 ve 389. maddeleri,
aynı Yasanın 455 ve 459. maddelerine göre özel halleri düzenlemektedir. Bu nedenle, taksirle oluşan ve genel tehlike yaratarak
kamunun esenliğini ihlal eden yapı yıkılması sonucu ölüm veya
yaralanma meydana gelmesi halinde, eylemin somut olayda olduğu üzere TCY'nin 383. maddesi çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir. “ 5.
Görüleceği üzere, Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Yargıtay İBK.’ na da atıf
yapmak suretiyle, 765 sayılı TCK’nın 383. maddesindeki hüküm ile 455
ve 459. maddelerinde yer alan hükümler arasında özellikle korunan hu5

YCGK. 18.11.2003, E.2003/9-261, K.2003/274. Aynı nitelik ve içerikte :
YCGK.04.03.2003,
E.2002/9-314,
K.2003/15;
9.CD.19.11.2001,E.2001/2636,
K.2001/2900 ; 2.CD. 21.03.2001, E.2001/7015,K.2001/4778.
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kukî menfaat yönünden çok önemli farklara işaret etmek suretiyle
385/2. madde yerine 455 ve 459. maddelerin uygulanamayacağını açık bir
şekilde vurgulamıştır.
b) Özel-Genel Norm İlişkilerinde Özel Normun Uygulanması Temel
Bir Hukuk Kuralı Niteliğinde Olup, Bu konuda Yasalarda Hüküm (atıf)
Bulunması Gerekmez:
Yargıtay 12.Ceza Dairesinin sözü geçen kararına dayanak oluşturan
makalede yer alan “İki hükmün birbirine nisbetle özel ve genel hüküm
teşkil etmeleri genel hükmün bertaraf edilmesi için yeterli değildir. Kanun Koyucunun bir özel hüküm sevk ederken bunun kapsamına giren
olaylara artık genel hükmün uygulanmayıp münhasıran özel hükmün
uygulanmasını, özel hükmün genel hükmü bertaraf edici nitelikte olmasını arzu ve irade etmiş olması da lazımdır.” şeklindeki görüşü desteklemek amacıyla yine aynı makalede 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 1.
maddesindeki hükmün örnek gösterilmesi bu konudaki bilimsel verilerle
bağdaşmamaktadır. Şöyle ki;
Eski TCK’nın 10. maddesinde de “bu kanundaki hükümler, hususi
ceza kanunlarının buna muhalif olmayan mevadı hakkında da tatbik
olunur.” şeklinde ifade edilmiş bulunan bu hükümlerin amacı, TCK’nıngenel hükümleriarasında bulunan maddelerin gereksiz yere özel kanunlarda tekrarlanmasını önlemektir; yoksa bu hükümler iki kanundaki suçlarla ilgili normlar arasında çıkabilecek çatışmaları düzene sokabilecek
nitelikte değildir (ERMAN,Sahir: Askeri Ceza Hukuku, Umumi Kısım ve
Usul, İstanbul 1983, sh.29; İÇEL, Ceza Hukuku Genel Hükümler, sh.
121).
Aynı amacı bir başka şekilde izleyen 5237 sayılı yeni TCK’nın 5. maddesi ise, “bu kanunun genel hükümleri, özel ceza kanunları ve ceza
içeren kanunlardaki suçlar hakkında da uygulanır” hükmü ile genel
hükümler yönünden tekrarları önleyerek, ceza yasalarının tümünde aynı
genel hükümlerin uygulanmasını istemiştir. Ceza hukukunun genel hükümlerinin tüm ceza yasalarında geçerli olması amacına hizmet eden bu
hükümlerin görünüşte birleşmenin bir türü olan ve daha önce açıkladığımız özelliklere sahip bulunan özel-genel norm ilişkisine ait kurallarla
herhangi bir ilişkisi yoktur.
Burada bir kez daha belirtelim ki, özel norm, genel normdan farklı
olarak “özellik öğeleri” ne sahip bulunan bir normdur. Bu koşulları içeren
bir norm , ister özel ceza yasasında, ister genel ceza yasasında yer alsın,
kapsamına giren bütün eylemlerde tek norm olarak uygulanacaktır. Bu
yönden, özel normun önceliğinde daha ağır bir ceza öngörüp öngörmeme-
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si önemli olmadığı gibi, özel yasalardaki normlar da her zaman özel norm
niteliğinde değildir. Özel norma bu niteliği veren içinde bulunduğu yasanın özel olması değil, doğrudan doğruya normun özel nitelik taşımasıdır.
Bir normda başka bir norma atıfta bulunulup bulunulmamasının da
özel- genel norm ilişkisi ile bir bağlantısı yoktur. Normlar arasındaki atıflar özellikle asal - yardımcı norm ilişkisi şeklindeki görünüşte birleşme
türünün kapsamına girer. Örneğin, TCK.257. maddesi görevi kötüye kullanma suçunu düzenlerken “kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında” koşulunu koymak suretiyle, yasadaki başka hükümlere atıfta
bulunarak “yardımcı norm” niteliğinde olduğunu belirtmiştir. Böyle bir
atfın özel-genel norm ilişkisinin tamamen dışında olduğunu bir kez daha
vurgulamak isteriz. Zira, özel - genel norm ilişkisinde bünyesinde özellik
öğelerini taşıyan bir norm başka bir şeye bakılmaksızın, o eylem hakkında uygulanması gereken tek normdur.
c) Karardaki Görüşün Aksine, Özel Hükmün Herhangi Bir Nedenle
Uygulanamaması Durumunda Genel Hükmün Uygulanma Olanağının
Olup Olmadığı Sorunu Üzerinde Bugüne Kadar Ayrıntılı Bir Şekilde
Durulmuş ve Uygulanamayacağının Nedenleri Gerekçeleri İle Açıklanmıştır:
Yukarıda “özel-genel norm ilişkisinin görünüşte birleşmenin hükümleri bağlamındaki sonuçları” başlığı altında açıkladığımız üzere, inceleme onuşu kararda ortaya konulan konu ceza hukuku doktrini tarafından çeşitli olasılıklara göre tartışılıp, irdelenmiş ve sonuçta “özel normun öngördüğü suçun yapısal unsurlarının varlığını etkilemeyen
durumlarda” genel normun hiçbir şekilde uygulanamayacağı vurgulanmıştır. Buna göre, kovuşturma koşullarının gerçekleşmemesi, zamanaşımı süresinin geçmesi, af, kişisel cezasızlık nedenleri gibi suçun varlığında etkili olmayan nedenlerle failin özel normdan cezalandırması olanağı yoksa, genel normdan dolayı da cezalandırma olanağının bulunmadığı
kabul edilen baskın görüştür (Bkz.:İÇEL, Suçların İçtimaı, sh.240-241).
Genel normun uygulanabilirliği ancak, özel normun öngördüğü suçun
yapısal unsurlarının gerçekleşmemesi ve eylem yönünden genel normun
yasal unsurlarının bulunduğu saptandığı takdirde düşünülebilir. Bunun
dışındaki tüm farklı uygulamalar hukukun evrensel ilkelerine ve aşağıda
göreceğimiz üzere yasaya aykırıdır.
d) Özel Hüküm Olan ETCK. 383/2. Maddesi Yerine ETCK..455.
Maddesinin Uygulanması, Kıyas Yoluyla Suç Yaratılması Niteliğinde
Olup, Ceza Hukukunun Evrensel İlkelerine ve TCK. 2/3. Maddesine
Aykırıdır:
Öncelikle, inceleme konusu karara dayanak oluşturan makaledeki bir
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değerlendirmeye kesinlikle katılmadığımızı belirtmek istiyoruz. Makaledeki görüşün aksine, “lexspecialisderogatlegi generali” ilkesi gereğince
özel normun (lexspecialis) genel normu (lexgeneralis) bertaraf edeceği
ve sadece özel normun uygulanması ile yetinileceği ceza hukukundaki yorum sisteminin bütün ceza hukukçuları tarafından kabul edilen önemli ilkelerinden biridir. Suçta ve cezada kanunilik ilkesi (nullumcrimen,
nullapoena sinelegescripta, pravia, certa, stricta) ile yasa hükümlerinin
yorumlanmasında yol gösteren evrensel temel ilkeleri birbirine karıştırmamak gerekir. Kaldı ki, hakimin örnekseme (kıyas) yolu ile suç yaratmasına izin verilmemesi (lexstricta) ilkesi de aynı zamanda müsbet (pozitif) bir hukuk kuralı niteliğindedir (TCK.md.2/3).
Yukarıda açıkladığımız üzere, yargılama konusu eylemin özel
norm olan 765 sayılı TCK 383/2. maddesi yönünden dava zamanaşımına uğraması üzerine, zamanaşımının kapsamına girmeyen genel hüküm niteliğindeki 455.maddenin uygulanması yoluna gidilmesi, kıyas yoluyla suç yara tılması anlamına gelecek ve suçta ve
cezada kanunilik ilkesine de aykırı olarak pozitif bir hukuk normu
olan TCK. 2/3. maddesinin ihlali sonucunu doğuracaktır.
e) 5237 Sayılı Yeni Türk Ceza Kanununun İlgili Madde Gerekçesi
de Bu konudaki Görüş ve Değerlendirmemizi Açık Bir Şekilde Destekleyici Niteliktedir:
Belirtmemiz gerekir ki, ETCK.383. maddesinin 5237 sayılı yeni
TCK.’da karşılığı olan 171. maddesinde öngörülen “Genel Güvenliğin
Taksirle Tehlikeye Sokulması” suçunda “ölüm vukua gelmesi” olasılığına yer verilmemiştir. Kanun Koyucu 171. maddenin gerekçesinde bu
değişiklikten sonra gerçekleşecek uygulamayı şu şekilde açıklamıştır :
“Bu fiillerin işlenmesiyle bir zarar neticesinin meydana gelmesi hâlinde, meydana gelen zarar neticesi açısından örneğin taksirle öldürme
veya taksirle yaralama suçu oluşabilir. Bu gibi durumlarda, farklı neviden fikri içtima hükümlerinin uygulanması gerekir.” 6.
Görüleceği üzere, Kanun Koyucu 5237 sayılı kanunun yeni sisteminde bu konuda “özel-genel norm ilişkisi” şeklindeki görünüşte içtima’yaolanak vermeyerek, fikrî içtima hükümlerinin uygulanması yolunu açmıştır. Böylece, bu konuda bundan sonraki uygulamalarda, genel
güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması suçundan dolayı ölüm veya yaralanma sonuçları da meydana gelirse, fikrî içtima hükmünün (TCK.
md.44) uygulanması suretiyle cezalandırma en ağır cezayı gerektiren
6

TBMM.Dönem:22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh.576.
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hükme göre yapılacaktır. Dolayısıyla, zamanaşımında da bundan böyle en ağır cezayı gerektiren yasa hükmü dikkate alınacaktır.
5237 sayılı yeni TCK’nın 171. maddesi ve bu maddenin gerekçesi açıkça göstermektedir ki, bu suç açısından kanun koyucu suç ve ceza politikasında değişiklik yaparak, eski yasanın aynı suçu düzenleyen maddesinde
bulunan “ölümün vukua gelmesi” ağırlaştırıcı nedenine yer vermemek
suretiyle, bu tür sonuçları yasanın fikrî içtima hükmü çerçevesinde cezalandırmak istemiştir.
Ancak kanun koyucu tarafından kanun değişikliği ile gerçekleştirilebilecek böyle bir sistemin, önceki kanun koyucunun iradesine ve normun amacına (ratiolegis) karşı olarak kıyasen uygulanması, suçta ve
cezada kanunilik ilkesine ve dolayısıyla 5237 sayılı TCK. 2/3. maddesine aykırılığı sonuçlar.
II. SİT ALANINA RUHSATSIZ BİNA YAPMA EYLEMİNDE TCK.184/1
İLE 2863 SAYILI KANUNUN 65. MADDESİ HÜKÜMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ - FİKRİ İÇTİMA SORUNU
1. KARAR7:
Özet : “Ayrıntıları Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 30.03.2010 gün,
2010/17-65 ve Ceza Genel Kurulu’nun 06.07.2010 gün, 2010/8-51-162
sayılı kararlarında da açıklandığı üzere TCK’nın 44. maddesinde düzenlenen farklı nev’iden fikri içtima kuralının uygulanabilmesi için failin işlediği fiilin tek olup bu fiille birden fazla fakat birbirinden farklı suçun
işlenmesine sebebiyet vermesi ancak aynı zamanda neticeyi meydana getiren icra hareketlerinin de gerçekleşen suçlar bakımından ortak olması
gerekecektir. İşte bu durumda fail hakkında bu suçlar için gösterilen en
ağır ceza uygulanacaktır.
Somut olayda ise, sanığın, Bakanlar Kurulunun 22.10.1990 tarih ve
90/1117 sayılı kararı ile ilan edilen Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma
Bölgesi sınırları içerisinde, İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 14.02.1996 gün ve 5576 sayılı kararı ile tescil
edilen III. Derece Sit alanında yetkili kurumlardan izin ve yapı ruhsatiyesi alınmadan tek katlı betonarme bina inşa etmek biçiminde gerçekleşen eyleminin, hareketin tekliği ilkesinin bir sonucu olarak hem 5237
sayılı TCK’nın 184/1. maddesindeki suçu oluşturduğu ve hem de 2863
sayılı kanunun 65/b maddisinde tanımlı suçu oluşturduğu, ancak soyut
cezalar nazara alındığında 2863 sayılı Kanunun65/b.maddesinin uygulanması gereği açıktır. Esasen Özel Dairenin bu hukuksal uygulama paralelinde kararları da bulunmaktadır. (Örneğin, Yargıtay 4.Ceza Dairesi’nin
31/01/2012 gün ve 18871/1526 sayılı kararı gibi).
7

Yargıtay 4.CD. 9.5.2013, E.2012/28180,K.2013/14227
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Yargıtay 4.Ceza Dairesi’nin 27/03/2012 gün ve 2010/15293 Esas,
2012/7059 Karar sayılı Bozma kararı kaldırılarak, Yerel Mahkeme hükmünün ONANMASINA, karar verilmesi,itirazen arz ve talep olunur.’ isteminde bulunulması üzerine dosya Dairemize gönderilmekle, incelenerek
gereği düşünüldü:
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itiraz gerekçeleri, yerinde görülmekle İTİRAZIN KABULÜNE, Dairemizce verilen 27/03/2012 gün ve
2010/15293 esas, 2012/7059 sayılı bozma kararının KALDIRILMASINA….”.
2- KARARIN GEREKÇELERİ :
• Somut olayda; uygulanması gereken iki ayrı kanunun farklı hükümlerinin seçiminde önceki kanun ve sonraki kanun hususu, bazı
durumlarda genel kanun ve özel kanun kriteri ile iç içe ele alınmaktadır. Danıştay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 11.2.1988 tarih ve E.1987/3 K.1988/1sayılı kararında önceki ve sonraki kanun
hükümleri arasında çelişme olduğu takdirde somut olayda özel ve
sonraki kanun hükümlerinin uygulanacağı belirtilmektedir. Nitekim, 2863 sayılı Kanunun 65/b maddesi, 23.01.2008 tarihli ve
5728 sayılı Kanunun 408. maddesi ile değiştirilmiş olup, niteliği
itibarıyla TCK na göre sonraki tarihli ve özel kanun niteliğindedir.
• 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile
TCK’nın 184. maddesi ile korunan hukuki değerler farklıdır. Bu
nedenle normatif öncelik ilkesi uygulanamaz.
• Somut olayda, sanığın eylemi hem TCK’nın 184/1. maddesindeki
suçu ve hem de 2863 sayılı kanunun 65/b maddesinde tanımlı suçu
oluşturmaktadır. Ancak, soyut cezalar nazara alındığında TCK.44.
maddesinde yer alan fikri içtima kuralı uyarınca 2863 sayılı kanunun 65/b. maddesinin uygulanması gerekmektedir.
3- DEĞERLENDİRMEMİZ
a) 2863 Sayılı Kanunun 65. Maddesi Hükmü TCK.184. Maddesi
Karşısında Özel Norm Niteliğindedir:
2863 Sayılı Yasa hükmüne özel norm niteliğini veren öğe ve özellik öngörülen eylemlerin “sitalanları” ile ilgili olmasıdır. Böylece, kanun koyucu sit alanlarına yapılacak yasa dışı müdahaleleri özel olarak cezalandırmak gereksinimini duymuştur. Sözü geçen eylemler sit alanları dışındaki
bölgelerde gerçekleştirildiği takdirde genel norm niteliğindeki TCK.184.
maddesinin kapsamında değerlendirileceği açıktır.
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b) Özel - Genel Norm İlişkisinde Fikri İçtima Değil, Görünüşte İçtima Kuralları Uygulanır:
Suçları düzenleyen normlar korudukları hukuksal değerlere uygun
olarak eylemleri kapsamlarına alırlar. Bazen bir suç tipi fail tarafından
gerçekleştirilen eylemin tüm hukuka aykırılığını kapsaması açısından yeterlidir. Bazen ise, aynı eylemin ihlal ettiği hukuki değerlerin çokluğu,
onun çeşitli suç tipleri ile ilişkisini sonuçlar. Eylemin sadece tek bir yönden değerlendirilmesi, o eylemin tüm hukuka aykırılık niteliğinin karşılanması bakımından yeterli olmayınca ve bu nedenle kanunun çeşitli hükümlerinin aynı eylemle ilgisi ortaya çıkınca, fikri birleşme (içtima) (Idealkonkurrenz – düşünsel yarışma) sözkonusu olur. Bu konuda, TCK. 44.
maddesi (ETCK’nın 79),her ihlalin ayrı bir suç oluşturması ve dolayısıyla
suçların sayısınca failin cezalandırılması kuralından ayrılarak, failin ağır
cezayı gerektiren hükümden dolayı cezalandırılmasını öngörmüştür.
Görünüşte birleşme ( içtima ) adı verilen suçların birleşmesi durumlarında ise, suçların çokluğu tamamen görünüşte olup, gerçekte failin eylemine uygulanacak tek ceza normu bulunmaktadır. Bu özelliğinden dolayı,
görünüşte içtima türlerinden çoğu aslında ceza normlarının yorumu konusunu ilgilendirmektedir. Örneğin, inceleme konusu olayda olduğu gibi,
bir eylemle ilgili çeşitli ceza normları arasında özel-genel norm ilişkisi
bulunduğu takdirde, yorum yöntemlerine başvurarak o eyleme uygulanabilecek tek normun özel norm olduğusöylenebilecektir (İÇEL, Suçların
İçtimaı, sh.172).
Gerçekten, incelediğimiz karara konu olan olayda, sit alanına ruhsatsız bina yapma eyleminde, 2863 sayılı yasadaki hüküm bulunmasaydı,
failin TCK. 184/1 gereğince cezalandırılacağı açıktır. 2863 sayılı kanun
hükmü sit alanları yönünden tüm yasa dışı müdahaleleri kapsamına almak suretiyle bu tür suçlulukla mücadele yoluna gitmiştir. Bu durumda,
böyle bir eylemi gerçekleştiren failin 2863 sayılı kanunun ilgili hükmünden başka, ayrıca TCK. 184/1’den de cezalandırılması cezalandırmada
adalet anlayışıyla bağdaşmaz. Bir an için, TCK.’da fikri birleşmeyi düzenleyen 44. maddesi bulunmasa dahi, faile 2863 sayılı kanuna göre ceza verildikten sonra aynı eyleminden dolayı ayrıca TCK 184/1 den dolayı ceza
verilmesi düşünülemez. Bu durum, ceza hukukunda görünüşte içtima ve
yorum kuralları kapsamında yer alan özel normun önceliği ilkesi’nin zorunlu bir sonucudur.
Bizce, böyle bir ilke ile sorunun çözümlenmesi olanağı varken, aynı
eylemden dolayı iki kez cezalandırma adaletsizliğini gidermek için uygulanışında çoğu kez tartışma bulunan fikri birleşme hükmüne dayanılmamalıdır.

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
(PSİKİYATRİ) ALANINI İLGİLENDİREN
TIBBİ UYGULAMA HATASI
(MEDİKAL MALPRAKTİS) İDDİALARI
Uzm. Dr. Atiye SÖZEN1 Prof. Dr. Nevzat ALKAN2
GİRİŞ
Ülkemizde tıp eğitimi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı ile hak kazanılan 6 (altı) yıllık bir meslek eğitimidir. Bu eğitim sonrasında ülkemizde TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) adı verilen bir sınavla tıbbın değişik
alanlarında uzmanlaşabilme imkanı söz konusudur. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Psikiyatri) alanı da bu biçimde uzmanlaşılabilen tıp alanlarından bir olup, Tıbbi Uygulama Hatası (TUH) iddialarına muhatap olması
yönü ile diğer uzmanlık alanlarına göre en son sıralarda yer almaktadır.
TUH iddiaları son 30 yılda dünyada olduğu gibi ülkemizde de tıbbın her
alanında çok önemli bir oranda artış göstermiştir. Tıbbın bazı uygulama
alanlarında tıbbi uygulama hatası iddiaları daha fazla sıklık göstermekte
iken, bazı alanlarında ise daha az oranda yaygınlık arz etmektedir. Ülkemizde genel cerrahi, ortopedi, kadın hastalıkları ve doğum branşlarında
TUH iddiası sayısı oldukça fazla iken dermatoloji, radyoloji, onkoloji ve
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları gibi branşlarda daha az oranda şikayete rastlanmaktadır. En sık şikayet ve dava konusu yapılan alanlar ile ilgili İstanbul Tabip Odası’ nca yapılan bir çalışmada daha sık olarak şikayet edilen
alanlar arasında acil çalışanları, kadın hastalıkları ve doğum uzmanları
ile genel cerrahlar bulunmakta ise de aslında her uzmanlık alanında çalışan hekim sayısına göre düzeltilen istatistik verilerine göre gerçekte en
çok şikayet ve dava konusu edilen tıp alanlarının; beyin sinir cerrahları,
ortopedi ve travmatoloji uzmanları ile plastik cerrahlar olduğu göze çarpmaktadır. Yine ülkemizde daha az sayıda şikayete konu olan bazı branşların (özellikle radyologlar, onkologlar ve psikiyatristler) Amerika Birleşik
Devletleri’ nde (ABD) daha fazla şikayet ve dava konusu olduğu ve üstelik
ödenen tazminat bedellerinin de oldukça fazla olduğu bilinmektedir. Bu
makalede bu şekilde yurtdışı ile paralellik göstermeyen alanlardan birisi
olan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Psikiyatri) ile ilgili bilgiler sunulacaktır.
1
2

Adli Tıp Uzmanı, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Adli Tıp Uzmanı
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Söz konusu alan geniş ve çok-disiplinli bir çalışma alanı olduğundan
dikkatle ele alınması gereken alanlardan bir tanesidir. Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları uygulamaları alanında direk psikiyatristler ile ilgili şikayet
ve davalar söz konusu olmakla birlikte yine o alan uygulamalarında görev alabilen hemşireler, psikologlar, aile hekimleri, pratisyen hekimler ve
nörologlarla da ilgili şikayet ve davalar söz konusu olabilmektedir. İşte bu
makalede söz konusu konular çeşitli yönleri ile irdelenecektir.
GENEL BİLGİLER
Anglo-Amerikan (İngiliz-Amerikan) hukuk sisteminde TUH iddiaları
kanıtlandığında ilgili sağlık çalışanlarını, onları mesleki sorumlulukları
yönünden sigortalamış sigorta şirketlerini ve söz konusu sağlık çalışanlarını istihdam eden işletmeleri önemli meblağda mali yaptırımla karşı
karşıya bırakan sonuçlar oluşmaktadır. Söz konusu mali yaptırımlar
özellikle ABD için birkaç milyon dolarları bulmaktadır. Ülkemizin de içerisinde yer aldığı Kara Avrupa’ sı hukuk sisteminde ise günümüz itibari
ile mali yaptırım bedelleri henüz bu denli yüksek meblağlara ulaşmamıştır. Ancak tüm dünyada hissedilen ABD etkisi ve küreselleşme sebebi ile
ülkemizde de orta gelecekte söz konusu meblağların çok üst seviyelere
çıkacağı öngörülmektedir. Ülkemiz için bu tip yüksek maddi tazminat
bedellerine örnek olarak Mersin’de yaşanan bir Ortopedi olgusu için 1.2
milyon TL (2012), yine Erzurum’ da yaşanan iki Ortopedi olgusu için 4.5
milyon TL (2013) örnek olarak verilebilir. Yurtdışında maddi ve özellikle
de manevi tazminat bedellerinin bu denli yüksek olmasındaki ana gaye
zarara uğradığı ispatlanan kişinin hayatının kalan kısmı için maddi olarak gereksinimlerini rahat rahat karşılamasıdır. Bu noktada ortaya çıkacak yüksek meblağlı tazminat bedellerinin mevcudiyeti kişinin acısının
da büyük oranda hafiflemesi yönünde katkı sağlamaktadır. Bu durum
Anglo-Amerikan örneklerinde o denli belirgindir ki ortaya konan yüksek
tazminat bedellerinin varlığı bazı olgularda davacı olan taraf için “başıma
bu felaket iyi ki gelmiş’’ demesine bile sebebiyet vermektedir. Söz konusu
ülkelerde bu denli yüksek tazminat bedellerinin ödenebilmesinde kısmen
sağlık işletmeleri sorumlu tutulmakla birlikte asıl ödeme kurumu sigorta
şirketleridir.
TUH iddiası davalarında ödenebilen yüksek meblağlı bedel örnekleri
elbette bu durumun da kötüye kullanılabilmesine sebebiyet verebilmektedir. Ancak bu biçimde ortaya çıkabilecek istismar durumlarının önlenebilmesinde gerek tıbbi bilirkişilere ve gerekse de yargıçlara önemli görev
ve sorumluluklar düşmektedir. Yine söz konusu ülkelerde sağlık çalışanları için mesleki sorumluluk sigortalarının zorunlu olmaması o ülke sigorta piyasası için farklı dinamiklerin oluşmasına sebebiyet vermektedir.
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Konuyu ülkemiz açısından incelediğimizde bugün için yaklaşık 125
bin olan uzman ve pratisyen tüm hekimler Zorunlu Mesleki Sorumluluk
Sigortası sahibidirler. Yine bu makalenin kaleme alındığı 2015 Haziran
ayı itibari ülkemizdeki toplam tıp fakültesi sayısı 97 olup, hukuk fakültesi
sayısı da 77’ ye ulaşmıştır. Yine ülkemizdeki tıp fakültelerinin 2014 yılı
öğrenci kontenjanı 12.106, hukuk fakültelerinin 2014 yılı öğrenci kontenjanı ise 16.013’ tür. Yine ülkemizde son 10 (on) yılda artan özel hastane
ve tıp fakültesi sayısı, sağlıkta dönüşüm siyasetinin özel sektörü daha
da fazla öne çektiğini ve çekeceğini göstermektedir. Yine artan hekim ve
hukukçu (özellikle de avukat) sayısı, gerek tıpta ve gerekse de hukuk eğitiminde yaşanan eğitim problemleri, gün geçtikçe TUH iddialarında daha
da öne çıkan sağlıkta performans sistemi sorunları (hekimin baktığı hasta ve yaptığı işlem kadar para kazanabilmesi), Sosyal Güvenlik Sistemi’
ndeki sevk zinciri hataları (bu sebeple sağlık çalışanı başına başvuran
hasta sayıları aşırı fazla olmaktadır), kitle iletişim araçlarında yer bulan
çok sayıda olumsuz sağlık haberi göz önüne alındığında önümüzdeki dönemde TUH iddiası şikayet ve davalarında ki sayının çok daha fazla seviyelere ulaşacağı öngörülmektedir.
Makalenin kaleme alındığı günlerde Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı’ nın yaptığı yazılı açıklamada; 2002 ile 2014 yılları arasında hizmet
kusuru sebebiyle Sağlık Bakanlığı aleyhine açılan dava sayısının 4.470
olduğunu, bu davaların 3.546’sının Sağlık Bakanlığı lehinde, 924’ ünün
ise Sağlık Bakanlığı aleyhinde sonuçlandığı belirtilmiştir. Yine Sağlık Bakanlığı aleyhine sonuçlanan ve yanlış teşhis, yanlış tedavi, hatalı ameliyat
ve benzeri sebeplerle Sağlık Bakanlığı’ na yüklenen hizmet kusuru davalarına dayanarak 3.987.209 TL maddi, 3.266.791 TL manevi olmak üzere
toplam 7.254.000 TL ödeme yapıldığı belirtilmiştir. Yine Adalet Bakanlığı
Adli Tıp Kurumu (ATK) istatistiklerine göre 2010 yılında Cumhuriyet savcılıkları ve hakimlikler-mahkemeler tarafından ATK’ na gönderilen TUH
iddiası ile ilgili dosya sayısı yaklaşık 1.000 iken, bu sayının 2011 yılında
2.000’li rakamları aştığı belirtilmiştir. Yine bilinen durum söz konusu
rakamların 2011 yılından sonrasında daha da belirgin olarak arttığı yönündedir. Yine yapılan yazılı basın taramalarında 2000 ile 2010 yılı arası
dönemde kitle iletişim araçlarında TUH iddiası haberleri yaklaşık 20 kat
artmıştır. Tüm bu sayılar TUH iddiası şikayet ve davalarının önümüzdeki
dönemde daha da belirgin bir hızla artacağını ve mali tutarlarının da yükseleceğini bizlere göstermektedir.
Yine Dünya Tabipler Birliği’ nin (DTB) konuya yönelik olarak yayınlamış olduğu Tıpta Yanlış Uygulamalar Bildirgesi’ nde tıbbi bilgi birikiminin
artmış olmasının ve tıbbi teknolojinin gelişmesinin, hekimleri geçmişte
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yapamadıkları bazı işlemleri yapmaya ittiği, bu tür işlemlerin daha sık
olarak ağır riskli girişimleri de içerdiği, yine hekimler üzerinde tıbbi hizmetlerin artan maliyetlerinin de bir baskı oluşturduğu; elde edilebilir ve
var olan sağlık hizmetine ulaşma hakkının, garanti edilemeyen sağlıklı
olma ve sağlıklı kalma hakkı ile karıştırıldığı, kitle iletişim araçlarının
da; zaman zaman hekimlerin yeteneğini, bilgisini, davranışlarını ve hatta
hastaya yaklaşımını sorgulayan olumsuz tutumu nedeni ile sağlık hizmeti
alan kişilerin de özellikle hekimlere karşı dava açmaya yöneldiği, artan
bu biçimde ki davalar sebebi ile de sağlık çalışanlarının defansif (korumacı-çekinik) tıp uygulamasına yöneldiğini ifade etmektedir.
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI (PSİKİYATRİ) ALANINI İLGİLENDİREN TIBBİ UYGULAMA HATASI İDDİALARI İLE İLGİLİ DURUM
1999-2003 yılları arasında İstanbul Tabip Odası’na yansıyan TUH iddiası olguları incelendiğinde en az TUH iddiasının Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık alanına ait olduğu görülmektedir. Yine 2001-2005 yılları
arasında Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu’na TUH iddiası ile başvuran
ölümlü ya da yaralanmalı TUH iddiası olgularının sıralamasında Ruh
Sağlığı ve Hastalıkları çalışma alanının yine son sıralarda yer aldığı belirlenmiştir. Bir başka çalışmada da TUH iddialarının %78’ inde bir kusura
rastlanmadığı, ancak daha az riskli görülen uzmanlık alanlarında ödenen
tazminat miktarlarının ise daha sık ödeme yapan diğer bazı alanlara göre
daha fazla olduğu görülmüştür.
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları çalışma alanı ülkemizde her ne kadar oldukça az TUH iddiası şikayeti yapılan ya da davası açılan bir alan olarak
görülmekte ise de aslında dünyada şikayet konusu ve davası hiç de az
olmayan bir tıp alanıdır. Yine bu alan çalışmaları ile ilgili uygulamalarda
önemli problem alanları söz konusudur. Tüm hekim gruplarına yönelik
gerçekleştirilen bir çalışmada en yoğun disiplin problemlerinin görüldüğü
çalışma alanı olarak Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanı olduğu ifade edilmiştir.
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanı çalışanlarına yönelik ülkemizde daha
az sayıda şikayet oluşması ya da dava açılmasının bazı nedenleri söz konusudur. Bunlar arasında; 1) Psikiyatrik bozuklukların doğası, tanımı ve
sınıflandırılmasındaki güçlükler, 2) Psikiyatrik bozuklukların kaynağını
saptamada ki zorluklar ve bu hastalıkların sebepleri hakkındaki yetersiz bilgi düzeyi, 3) Yine bu alana yönelik belirleyici klinik standartların
oluşturulmasındaki problemler ve hatta bu alanda ki klinik teknik ve
stratejilerin çokluğu, 4) Psikiyatrik hastaların durumlarını mahkeme-
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de açıklamadaki yetersizlik ve çekingenlikleri, 5) Psikiyatrik hastaların
psikiyatristlerine karşı dava açmadaki isteksizlikleri, 6) Psikiyatristlerin
hastalarının negatif terapötik (tedavi edici) reaksiyonunu ya da transferansı (geçişi) gidermede ki yetenekleri, 7) Psikiyatrist-hasta ilişkisinde
kesin kanıt ve tanık bulma problemleri ile 8) Psikiyatrik tanı ve tedavi
yöntemlerinin diğer branş uygulamalarına göre daha düşük risk teşkil
etmeleri sayılabilir.
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında en sık şikayete ve davaya sebebiyet veren durumlar şunlardır; %34 hastanın takip ve tedavisinde ihmal
ya da yetersizlik, %14 ruh sağlığı ve hastalıkları alanı çalışanının alkol
ve madde kullanım bozuklukları, %11 hastaya uygun olmayan ilaç-reçete
kullanımı, %10 hasta ile hekim/hasta ilişki paternine aykırılık gösteren
iletişime geçme.
Yine şikayet ve dava konularını ortaya koymayı hedefleyen bir başka
çalışmada da söz konusu oranlar; %27 hasta ile hekim/hasta ilişki paternine aykırılık gösteren iletişime geçme, %19 hastanın finansal manada
sömürülmesi ve sahtecilik, %16 hastadan özel ilaç anlamında para alınması, %17 hastanın takip ve tedavisinde ihmal ya da yetersizlik, %17 ruh
sağlığı ve hastalıkları alanı çalışanının alkol ve madde kullanım bozuklukları, %13 ise mesleki yetersizlik olarak belirlenmiştir.
Yine başka bir çalışmada Ruh Sağlığı ve Hastalıkları çalışanları ile ilgili
en sık şikayet ve dava konuları olarak; 1. Hastaya reçete tanzim etmeden
önce hastanın öyküsünü uygun ve yeterince almama, 2. Hastaya tedavi
uygulamadan önce hastayı yeterince muayene ve değerlendirmeye tabi tutmama, 3. Hatalı ilaç seçimi, 4. Uygun olmayan süre ve dozda ilaç kullanımı, 6. Yanlış tedavi protokolü seçimi, 7. Tedavi süresince hastayı yeterli
ve yakından takip etmeme, 8. Hastaya yazılan ilaçların sebebiyet verdiği
ilaç yan etkilerini ve zehir etkilerini yeterince tanıyamama ve giderememe, 9. Seçilen ilaç ile hastaların kullanmakta olduğu diğer ilaçların ya da
besinlerin uygunsuz etkileşimlerini öngörememe ya da bu etkiler ortaya
çıktığında gerekli tedavi yaklaşımını icra edememe, 10. Gereken olgularda uygun uzmandan görüş almama, 11. Kayıtlardaki hata ve eksiklikler
olarak öne çıkmaktadır.
Alkol ve madde (uyutucu-uyuşturucu ve uyarıcı maddeler) kötüye kullanımının en sık olarak rastlandığı hekim grubu birinci sırada Anestezi ve
Reanimasyon uzmanları iken, ikinci sırada ise Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
uzmanlarıdır.
Bu konular içerisinde ülkemiz bakımından önem taşıyan ve gelecekte
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanı bakımından çok daha fazla oranda şi-
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kayet ve dava konusu olacak diğer bir alan da hasta mahremiyeti-suçu
bildirmeme ikilemidir.
Global (Küresel) Hasta Mahremiyeti İlkesi ile Ülkemiz Bakımından
Öne Çıkan (Yerel) Suçu Bildirmeme Çelişkisi
Gerek ülkemiz için ve gerekse de dünyanın diğer bazı ülkeleri için
hasta mahremiyetinin ihlali ve tıbbi kayıtların uygunsuz paylaşımı sağlık
çalışanları bakımından önemli bir şikayet ve dava alanıdır. Bu durum
tıbbın tüm alanlarında problem teşkil edeceği gibi özellikle Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları çalışma alanında daha da önemli bir sorundur. Gerek sağlığın finansmanında yer alan özel sigorta şirketleri ve gerekse de sağlık
harcamalarının finansmanını sağlayan kamu kuruluşları (ülkemiz için
Sosyal Güvenlik Kurumu), hastalara ait tüm tıbbi kayıtların otomasyon
sistemine girilmesini ve kendilerine bildirim yapılmasını beklemektedir.
Açıkçası bu durum hasta mahremiyeti ile ilgili önemli bir tartışma ve hak
ihlali konusu olup, tarafımızca pek uygun görülmemektedir..
Yine tüm dünyada yasal düzenlemelerle sağlık çalışanları mahkemelerin ve savcılıkların talepleri ile hastaya ait mahrem kayıtları paylaşmak durumunda kalmaktadırlar. Bu durum her ne kadar güçler ayrılığı
prensibi gereğince (yasama, yürütme, yargı) tarafımızca nispeten makul
görülmekte ise de, yine de aksine bir karar alınmadıkça, yargılamaların
kamuya açık olması ve söz konusu mahkeme kayıtlarının kamuoyuna aktarılması durumu göz önüne alındığında özellikle kişinin cinsel tercih ya
da cinsel sorunları, yaşadığı ikili ilişkilerdeki mahrem konular gibi konuların da ifşa olması olasılığı göz önüne alındığında bu hususlar özel, çok
daha etkili ve güvenli düzenlemelerin yapılması sureti ile gizli kalabilmelidir. Özellikle bu noktada Ruh Sağlığı ve Hastalıkları çalışanları özel bir
durum arz etmektedirler. Burada hekimine tedavi amacı ile başvuran kişi
hekim-hasta mahremiyetine güvenerek bir çok bilgiyi aktarmakta, hatta
bu durum uygun ve doğru bir tedavi için de ilk basamağı teşkil etmektedir. İlgili savcılıklar ya da mahkemeler soruşturma ya da yargılama konusuyla ilgili tüm bilgi ve ayrıntıları talep ettiğinde, hatta hasta tarafından
bunun talep edebileceği dahi bilindiğinde, hasta-hekim arasındaki ilişki
bozulmakta ve hatta bu durum hastanın tedavi protokolü hatalarına bile
sebebiyet verebilmektedir. Hekimine aktardıklarının yargı makamlarına
iletilebileceğini bilen hastanın çekinmeden ve içtenlikle sorunlarını hekimi ile paylaşması beklenemez. Bunun sonucunda da hasta ile hekimi
arasında oluşacak “görünmez duvar”, sadece hukuki problem yaşayabilecek hastaları değil, tüm bu alandan hizmet uman, gereksinim gösteren ve
hizmet alan hastaları olumsuz olarak etkileyecektir. Bu durum da halen
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ülkemizde zaten tam manası ile yerine oturmamış ve işlerlik kazanmamış
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Psikiyatri) alanının daha baştan zorluklarla
karşı karşıya kalmasına sebebiyet verecektir. Bu da bu alandan tedavi
gereksinimi bulunan hastalara karşı yapılan bir haksızlıktır.
Konuyla ilgili hukuki düzenlemeler şu şekildedir;
01.08.1998 günlü, Hasta Hakları Yönetmeliği
Madde 21: Mahremiyete Saygı Gösterilmesi
Hastanın, mahremiyetine saygı gösterilmesi esastır. Hasta mahremiyetinin korunmasını açıkça talep de edebilir. Her türlü tıbbi müdahale,
hastanın mahremiyetine saygı gösterilmek suretiyle icra edilir.
Mahremiyete saygı gösterilmesi ve bunu istemek hakkı;
a) Hastanın, sağlık durumu ile ilgili tıbbi değerlendirmelerin gizlilik
içerisinde yürütülmesini,
b) Muayenenin, teşhisin, tedavinin ve hasta ile doğrudan teması gerektiren diğer işlemlerin makul bir gizlilik ortamında gerçekleştirilmesini,
c) Tıbben sakınca olmayan hallerde yanında bir yakınının bulunmasına izin verilmesini,
d) Tedavisi ile doğrudan ilgili olmayan kimselerin, tıbbi müdahale sırasında bulunmamasını,
e) Hastalığın mahiyeti gerektirmedikçe hastanın şahsi ve ailevi hayatına müdahale edilmemesini,
f) Sağlık harcamalarının kaynağının gizli tutulmasını, kapsar.
Ölüm olayı, mahremiyetin bozulması hakkını vermez.
5237 sayılı, Türk Ceza Kanunu
Madde 280- Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi
(1) Görevini yaptığı sırada bir suçun işlendiği yönünde bir belirti ile
karşılaşmasına rağmen, durumu yetkili makamlara bildirmeyen veya bu
hususta gecikme gösteren sağlık mesleği mensubu, bir yıla kadar hapis
cezası ile cezalandırılır.
“Riskli Durum Bildirim Sistemleri” bir hata ya da problem oluştuğunda sağlık çalışanlarını cezalandırmaktan ziyade, sağlık çalışanlarının cezalandırılma kaygısı taşımadan tüm sorun ve aksaklıkları bildirmesini,
bu sayede kayıt altına alınabilen sorunlar için de çözüm durumlarının
geliştirilmesini, dolayısıyla yaşanan aksaklıkların tekrarının önlenmesinin amaçlandığı ve hasta güvenliği bakımından önem taşıyan uygulama-

Ruh Sağlığı ve... • Uzm. Dr. A. SÖZEN / Prof. Dr. N. ALKAN

37

lar bütünüdür. Söz konusu uygulama sistemleri Dünya Tabipleri Birliği
(DTB) tarafından tüm ulusal sağlık örgüt ve otoritelerine önerilmektedir.
Ancak elbette bu tür düzenlemelerin varlığı, meydana gelen bir zararda
hastanın hakkını aramasına engel olmayıp, kişisel zararların da tazmin
edilebilmesine olanak tanımaktadır.
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Alanına Özel Şikayet ve Dava Konuları
Ülkemiz için geçmiş yıllarda bir dönem çok sayıda şikayete konu olan
bir uygulama; EKT (elektrokonvülzifterapi) idi. Ancak bu konuyla ilgili
yapılan bilimsel düzenlemeler, artık bu konunun ülkemizde bir problem
olarak yer bulmasını önlemiştir. Özellikle Türk Tabipleri Birliği’nin 2001’
de yayınlamış olduğu; EKT uygulanacak hastaya ve/veya hasta yakınlarına
uygulamanın neden tatbik edileceği, tıbbi yararları ve riskleri aktarılarak
hastadan ve hastanın vasisinden aydınlatılmış onamları (bilgilendirilmiş
rızaları) alınması uygulaması, EKT’ nin sadece tam donanımlı hastane
ortamlarında uygulanmaya başlanması ve çağdaş psikiyatride EKT’ nin
sadece mutlak gerekli ve mutlak yarar beklenen olgularda kullanılacağına dair bildirimde bulunulması EKT ile ilgili ülkemizde yaşanan problemlerin minimuma inmesine olanak sağlamıştır. Ancak ülkemizde yine
de zaman zaman EKT nin hastaya genel anestezi uygulanmadan tatbik
edilmesi yönünde şikayetler sürmektedir. Yine ülkemizde EKT uygulamaları ile ilgili Uluslararası Zihinsel Engellilik ve Psikiyatride İnsan Hakları
Kuruluşu’nun 2005’de yayınladığı rapora göre; Sağlık Bakanlığı’ na bağlı
kamu hastanelerinde, EKT’ nin hastaya kas gevşeticileri ya da anestezi
kullanılmaksızın, hastaya uyarlanmamış ve hafifletilmemiş formda tatbik
edilmesi, bazen mutlak gerekli olmayan ve yarar beklenmeyen olgularda
da kullanılması eleştiri konusu olmuş ve sağlık çevrelerince alınan karar
ve kurallar ile bu problemin de minimuma inmesi olanaklı olmuştur.
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları çalışanları ile ilgili şikayet ya da dava konusu olan diğer konular arasında; hastada yatış gerekliliğinin olup olmaması, hastanın yatış süresinin çok ya da uzamış olması, yatış gerekliliklerinin net ve rehberler eşliğinde belirlenmemiş olması, bu konuda bir denetim mekanizmasının olmaması ve henüz tedavi süreci tamamlanmadan
ya da yetersiz tedavi fazında taburculuk işlemlerinin gerçekleştirilmesi
gibi hususlar bulunmaktadır
İntihar Riski
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları çalışanları bakımından şikayet ve dava konusu olan diğer bir durum intihar olayıdır. Burada; kişinin intihar riskini
uygun şekilde değerlendirememe, etkin tedavi sürecini yürüterek intihar
eyleminin önüne geçememe ve gereken durumlarda hastanın yakınlarını
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bilgilendirmeme nedeni ile intiharı önleyememe gibi sebepler söz konusu
olabilmektedir. İntihar durumu ülkelerin gelişmişlikleri ile artış gösteren
toplumsal bir durumdur. Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) verilerine göre
ülkemizde 1974–1998 yılları arasında intihar hızı 2 kat oranında artarak
önemli bir toplumsal sorun haline gelmiştir. Günümüzde ise bu artış çok
daha fazla bir seviyededir. Herhangi bir psikiyatrik hastalığı bulunanlarda intihar riski, herhangi bir ruhsal rahatsızlığı olmayanlara göre ortalama 8 kat artış göstermekte, intihar sonucu ölen ya da intihar girişiminde
bulunan kişilerin neredeyse tamamında da en az bir psikiyatrik bozukluğun belirtilerine rastlanmaktadır. Ülkemizde yapılan bir çalışmada intihar girişiminde bulunanların hemen hemen yarısının önceden psikiyatrik
tedavi gördüğünü ve yine bu olguların yaklaşık dörtte birinin de daha
önceden en az bir kez intihar girişiminde bulunduklarını ortaya koymuştur. Bu sebeple intihar riski bulunan bu tip kişilerle en çok karşılaşan ve
dolayısıyla da TUH iddiası riski en fazla olan hekim grubu; Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları uzmanlarıdır.
İntihar konusu ile ilgili tartışmaları İngiltere’de gündeme getiren olgu;
Rabone olgusudur. 2005 yılında intihar girişimini takiben hastaneye kaldırılan, hastanede yatışı esnasında intihar girişimi bakımından yüksek
riskli bulunan, ancak 1983 tarihli Ruh Sağlığı Yasası kapsamında olmamasından ötürü zorunlu gözetim altına alınamayan ve kendi isteği ile kısa
bir süreliğine evine izinli gönderilen hasta Melanie Rabone, evinde intihar ederek yaşamına son vermiş, bu durum üzerine ilgili hekim ve sağlık
kuruluşu hakkında açılan davada yargı makamı hekim ve hastanenin,
hastanın o anki intihar riskini bildiğini ifade ederek bundan kaçınılması
bakımından yapılması gereken makul işlemlerin yapılmadığı hükmüne
ulaşarak, hekim ve hastaneyi sorumlu tutmuştur.
Ülkemizde de çok sayıda sağlık kuruluşunda hastaların özellikle hafta
sonları izinli olarak evlerine gönderilmeleri konusunda çok önemli problemler yaşanmaktadır. Halbuki ülkemiz bakımından mevcut söz konusu
hukuki düzenleme şu şekildedir;
10.09.1982 günlü, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği
Madde 74 – Yatan hastaların sağlık durumları müsait olduğu takdirde
çok önemli hallerde servis tabibinin kabulü ve baştabibin muvafakatı ile
en geç aynı gün saat 20’ de dönmek kaydıyla izin verilebilir. İzinli çıkış
işlemi hasta tabelası üzerinde yapılır ve biri izinli çıkacak hastada, biri
kapıcıda kalmak üzere iki nüsha izin çıkış belgesi düzenlenir.
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları çalışanları bakımından problemli bir başka
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alan da başkalarına şiddet uygulama ya da çocuk istismarı bakımından
riskli hasta bireylerin (Örnek; pedofiller) hekimin hastanın riskli durumunu yeterince öngörememe ve bu kişilerin masum üçüncü kişilere zarar
verme durumlarıdır. Tatbik edilen şiddet unsurları arasında cinayet, aile
içi şiddet, cinsel saldırı ve çocuk istismarı gibi en ağır suçlar söz konusu olabilmektedir. Bu duruma yönelik bilinen en önemli olgulardan bir
tanesi, Fransız Psikiyatrist Dr. Daniele Canarelli’nin paranoid şizofreni
tanılı olan hastasıdır. Doktorunun gözetiminde iken yatırılmakta olduğu
hastaneden kaçan hasta, doktoru tarafından yetkili mercilere ihbar edilmiş ancak hastaya ulaşılamamış ve üç hafta sonra babaannesinin erkek
arkadaşını öldürmüştür. Ölen şahsın iki oğlu, hekimi ve çalıştığı sağlık
kuruluşuna karşı tazminat davası açmış ve ayrıca savcılığa şikayette bulunmuş, Marsilya Hukuk Mahkemesi de 2009 yılında hekim ve çalıştığı
hastaneyi kusurlu bularak tazminat ödemeye mahkum etmiştir. Ceza yargılaması da 2012 yılının Aralık ayına kadar devam etmiş, son kararda Dr.
Canarelli’nin tedbirsizlik ve dikkatsizlikle (taksirle) ölüme sebebiyet vermekten dolayı bir yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmedilmiş, ceza
tecil edilmiş, ilgili mahkeme kararında hastayı ilgili uzmanlık hastanesine sevk etmeyen ve hastanın “tehlikeliliğini öngörmekte yetersiz” bulunan
doktorun “ağır kusurlu” olduğu kararına hükmedilmiştir.
Elbette tersine durumlar da söz konusu olabilmektedir. Hastaların zarar verme ihtimalleri bulunan üçüncü kişilere erken ya da yanlış haber
verilen riskler bu defa hastayı mağdur etmekte, bu durum hasta ile ilgili
kişisel bilgilerin uygun olmayan paylaşımına sebep olmakta ve bu durum
da yine şikayet ve dava konusu olabilmektedir.
Sayılan tüm bu durumlar özellikle ülkemizde olduğu gibi hekimler ile
ilgili performans sisteminin uygulandığı ülkelerde hekimin çok sayıda
hasta bakma durumu ile karşılaşmasına sebebiyet vermekte ve bu da tüm
hekimler için olduğu gibi özellikle Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlarının daha fazla şikayet ve dava edilme durumunu ortaya çıkarmaktadır.
Ülkemizde hasta başına ayrılan 5-10 dakikalık süreler, ne hastadan yeterince bilgi almaya, ne doğru teşhis koymaya ve ne de hastayı hastalığı ve
tedavisi konusunda yeterince bilgilendirmeye yetecek düzeydedir. Ayrıca
hasta ile iletişimin son derece aksamasına, hasta memnuniyetsizliğine ve
tedavinin de en önemli parçalarından biri olan “hekimine güvenin” kaybolmasına yol açan uygulamalardır. Bu konuda en dikkat çekici örnek
İstanbul’ da Halkalı’ da yerleşik bulunan Kanuni Sultan Süleyman Eğitim
Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Kliniği’ nde acil nöbetlerinde (saat 16.00,
ertesi sabah 08.00 arası dönem) muayene için başvuran çocuk sayısının
2.800 kişi olmasıdır. Elbette bu denli yüksek rakamlar sağlık çalışanları
ile ilgili şikayet ve davaları da yanında getirmektedir.
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Tıbbi uygulama hataları, “hizmeti sunan hekim, hemşire ve ilgili yasaya göre hastaya müdahale yetkisi bulunan fizyoterapist, psikolog veya
diyetisyen gibi sağlık personelinin, öneri ve/veya uygulamaları sonucu,
hastalığın normal seyrinin dışına çıkarak, iyileşmesinin gecikmesinden,
hastanın ölümüne kadar geniş bir yelpazedeki koşulların” tamamını içermektedir. TUH iddialarının en sık olarak hekimlere yönelik olduğu bir
gerçek ise de elbette hastaların tedavisinde rol oynayan ve TUH’ nın söz
konusu olabileceği diğer sağlık meslek alanları da söz konusudur. Dünya
Tabipleri Birliği (DTB)’ nin Tıpta Yanlış Uygulama konulu Bildirgesi’nde “Hasta güvenliğinin sağlanamamasında hekimin tek başına sorumlu
sayılamayacağı” ifade edilmiştir. TUH iddiası ile kusurlu bulunanların
dağılımına bakıldığında %65.2’sinin hekimler, %12.2’sinin hemşireler,
%2.3’ünün laboratuar görevlileri olduğu, hataların genel şikayet sebeplerinin ise olguların %62.1’inde bilgi eksikliği ve meslekte yetersizlik olduğu
belirlenmektedir.
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları çalışma alanında örneğin psikologların hangi terapiyi uyguladığı, hastanın bu terapiden ne kadar yararlandığı ve terapinin gidişatını, objektif ve bilimsel kanıtlarla kaydetmesi zorunludur.
Ülkemiz için özellikle son yıllarda sayıları giderek artan ve Yüksek Öğretim Kurulu’ nun tanımadığı bazı yurtdışı üniversitelerden, hastalar ile yüz
yüze pratik yapmadan psikolog ünvanını alan profesyoneller olduğu gibi,
bu kişiler bir dönem mesleki psikolog örgütlerine de kabul edilmişlerdir. Yine söz konusu derneklerin kabul etmediği kişilerin de yine “yaşam
koçu” ünvanı ile ofis açarak kendilerine başvuranlara yardımcı olmaya
çalışması, yine bu kişilerce bilimsel geçerliliği kuşkulu ‘‘terapi’’ yöntemlerini tatbik etmeleri, mesleki herhangi bir kuruluşa üye olmamaları, hatta
bu kişilerin çoğunun sağlık mevzuatı kapsamında dahi muhataplıklarının
bulunmaması dolayısıyla denetlenememesi sebepleri ile ilerleyen yıllarda
toplumun ruh sağlığını etkileyebilecek hususlarda daha fazla şikayet ve
davanın oluşacağı nettir.
Yine hekimlerin dışında yoğun olarak şikayet ve dava edilen diğer grup
hemşirelerdir. Hemşirelerin sıklıkla şikayet edildikleri alanları incelediğimizde; ilaç uygulama hataları, bakım standartlarının uygulanmasında
ve izlenmesinde yetersizlik, iletişim hataları, hastanın değerlendirme becerisinde ihmal ya da yetersizlik, mevcut tedavi protokollerine uymama,
hasta güvenliği ve koruyuculuğu ile ilgili girişimlerin yetersizliği gibi hususlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde son yıllarda hemşirelere
karşı açılan TUH iddiası davalarında artış olduğu ifade edilmekle birlikte
yine de ABD ile karşılaştırıldığında bu sayı oldukça az düzeydedir. Bunun
muhtemel sebepleri arasında; ülkemizde hekimlerin hasta tanı ve tedavi
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sürecinde daha dominant olmaları, yine hemşirelerin hastaların hakları konusunda daha az bilgi ve donanıma sahip olabilmeleri, hemşirelik
mevzuatındaki hemşireleri koruma altında tutan mevzuat noksanlıkları
sayılabilir.
TUH iddiaları ile açılan davalardaki yüksek ceza ve tazminat talepleri,
bu tür haberlerin kitle iletişim araçlarında yoğun bir biçimde yer alması,
sağlık çalışanlarına yönelik yoğun sözel ve fiziksel şiddet gibi nedenlerle
giderek artan sayıda hekim kendilerini daha fazla koruyacağına inandıkları savunmacı (çekinik-defansif) tıp uygulamasına yöneltmektedir. Defansif
tıp, Dünya Tabipler Birliği’nin TUH konulu Bildirgesi’nde (1992) dikkat
çekilen ve aynı zamanda ters olarak TUH iddialarının artma nedenlerinden de bir tanesi olarak belirtilen bir durumdur. Ancak elbette burada
şikayetçi ve davacı tarafın önemli oranda ispat sorunu söz konusudur.
Özellikle ABD’de uygulanan medikal malpraktis yaklaşımının, hasta güvenliğine yarardan ziyade zarar getirdiği, hekimlerin yaşanan aksaklıkları şikayet ve dava edilecekleri kaygısıyla bildirmekten çekindikleri ve
hastaya gerekli müdahalede bulunmadıklarının gözlemlendiği, dolayısıyla
da yaşanan aksaklıkların zamanında saptanamamasından dolayı önleyici
gerekli önlemlerin alınmasında gecikmelerin yaşanmakta olduğu belirtilmektedir. Defansif tıp uygulamaları, kompleks ve TUH riski fazla olan
hastaların tedavi edilmemelerine, başka yere sevk edilmelerine, gerekli olmadığı halde röntgen, MR (manyetik rezonans), BT (bilgisayarlı tomografi) gibi hem maddi ve hem de sağlıkla ilgili zararlara yol açabilecek, süreci
uzatacak tetkiklerin yapılmasına, başka uzmanlık alanlarından gerekmeyen konsültasyonların istenmesine sebebiyet vererek hem şahıs bazında
ve hem de ülke bazında zararlara sebebiyet veren bir durumdur. Bu konuya örnek olarak, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (EİKÖ-OECD)
raporunda da, Türkiye’ de nüfus başına düşen yatak sayısı, kişi başına
düşen doktor sayısı, hemşire yetiştirme, yeni doğan ölüm oranı, sağlığa
yapılan kişi başına harcama gibi parametrelerde alt sıralarda yer alırken,
MR çekimi sayısında dünyada ABD’ den sonra ikinci sırada yer alması
örnek gösterilebilir. Ancak elbette fazla tetkik istenmesinin tek sebebi de
TUH iddiasına maruz kalmaktan çekinme değildir.
TUH durumları sadece hasta ve hasta yakınlarını ilgilendiren bir durum değildir. Hekimi ve diğer sağlık çalışanlarını da çok farklı ve önemli
boyutlarda etkiler. Hasta ile ilişkili yaşanmış kötü bir olay ya da yapılmış
tıbbi bir hata; bunu yaşayan sağlık çalışanını da duygusal ve bazen de
fiziksel olarak etkilemektedir. Bu tür sağlık çalışanlarına “ikincil kurban”
adı verilmektedir. Sağlık çalışanları ile gerçekleştirilen bir çalışmada çalışanların yarısından fazlasının yaşadıkları olumsuz tıbbi olayın sonucu
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olarak depresyon, anksiyete ya da işlerini yapabilme de problem biçiminde sorun yaşadıklarını ortaya konmuştur.
Yaşanmış tıbbi hatadan dolayı duygusal olarak etkilenmiş sağlık çalışanlarını destekleyici, ikincil kurban konseptine yaklaşım gösteren çalışmalar ABD’ nin Illinois ve Missouri Üniversiteleri gibi üniversitelerde
gerçekleştirilmekte, yine teşkil edilen Travma Destek Merkezleri bu profesyonellere destek olmaya çalışmaktadır. Kötü yaşanmış bir tıbbi olayı
takiben “ikincil kurban” olarak belirlenen sağlık çalışanları ile ilgili yapılan çalışmaların değerlendirilmesinde, destek yaklaşımı bakımından çok
sayıda bireysel, kurumsal, ulusal ya da uluslararası seviyede destekleyici
protokol tarif edilmekte, ancak tüm bunların içerisinde en önemli yarar
getiren müdahalenin, sağlık çalışanına yaşanan olumsuz olay sonrasında
derhal sağlanan destek olduğu ortaya çıkmaktadır.
SONUÇ ve ÖNERİLER:
TUH iddiaları her geçen gün daha fazla sayıda olacaktır. Bunun elbette
çeşitli sebepleri söz konusudur. Halihazırda ülkemizde hekimler seçtikleri uzmanlık alanları bakımından daha az şikayet ve dava açılan alanlara
kaymakta, Tıpta Uzmanlık Sınavı sonuçlarında bu tablo net bir biçimde
ortaya çıkmaktadır. Ancak tıbbın her alanında az ya da çok şikayet ve
dava söz konusu olacaktır. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık alanı ülkemizde henüz nispeten daha az sayıda şikayetin ve davanın yaşandığı bir
çalışma alanıdır. Ancak ABD’ deki TUH iddiası olgularına baktığımızda
söz konusu çalışma alanının hiç de azımsanmayacak düzeyde şikayet ve
dava konusu edildikleri ortaya çıkmaktadır. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
uzmanlık alanı çalışanlarının en sık şikayet edildikleri olgu örneklerine
baktığımızda;
• İntihar riski belirmiş kişinin intiharının önlenememesi,
• Herhangi belli bir kişiye ya da toplumdaki herhangi bir kişiye zarar
verme ihtimali olan kişinin bu zararlı eylemine girişmeden tarafların
uyarılmaması ve bu zararın önlenememesi,
• Ya da bu riski taşıdığı düşünülen tarafların hatalı değerlendirme sonucu erken uyarılarak üçüncü tarafların boş yere huzursız edilmesine
sebebiyet verilmesi ya da hastanın gereksiz yaptırım ve uygulamalara
muhatap kalması,
• Hatalı tanı, tedavi yaklaşımı, izlem ve yaklaşımlar,
• Uygunsuz ilaç tedavisi ya da ilaçlara bağlı olumsuz gelişmelerin öngörülememesi ya da bu durum oluştuğunda uygunsuz süreç yönetimi,
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• Hastayla uygunsuz ilişkiler,
• Hasta mahremiyetinin korunmaması,
• Direk bu alanda çalışan profesyonellerin kendilerinin alkol ya da madde kullanımı ile ilgili sağlık sorunlarına sahip olmaları ve bunun da
hastaların tedavi sürecine olumsuz yönde etkilemesi gibi durumlar sayılabilir.
Dünya Tabipler Birliği tarafından kabul edilen ve Hasta Güvenliği Bildirgesi olarak isimlendirilen mutabakatta hasta güvenliğinin sağlanamamasından sadece hekimin tek başına sorumlu sayılamayacağı, tüm sağlık
sisteminin bir bütün halinde değerlendirilmesinin zaruri olduğu ifadesi
yer almıştır. Bu da bir problem oluştuğunda tek bir profesyonel olarak
sadece hekimlerin değil, tüm sistem dinamiklerinin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmektedir.
Ülkemiz sağlık sistemi son 10 yılda “Sağlıkta Dönüşüm Programı” adı
altında çok farklı bir boyut kazanmıştır. Yeni sistemin dinamikleri arasında “ameliyat yaptıkça, tetkik yaptıkça ya da hasta baktıkça para kazan
(performans sistemi)” anlayışı, hastalıklardan korunmanın ihmal edilerek
hastalık oluştukça bunun tedavi edilmesine yönelik girişimler (bataklığı
kurutmaktan ziyade sivrisinekler ile mücadele), hasta ile sağlık çalışanları (eczacılar) arasındaki direk para ilişkisi (bu durum sağlık çalışanına
şiddet olarak da geri dönmektedir), sağlık çalışanlarının her koşulda ve
her sebeple kolaylıkla şikayete maruz bırakılması ve buna dayanarak da
kolayca soruşturmaların açılması gibi çok sayıda gelişme ile ülke gündeminde yerini almıştır. Yine gelişmiş ülkelerde sık olarak kullanılan ve
ülkemiz için de yarar sağlaması muhtemel “riskli durum bildirim sistemi”
ülkemizde yürürlükte bulunan Türk Ceza Kanunu’ nun 280. maddesi bakımından tam bir harakiri (kendine zarar verme) durumudur. Bu madde
TUH iddiaları bakımından hastayı koruyucu sistemlerin geliştirilmesini
sağlamaktan ziyade hastaya zarar verici uygulamaların gerçekleşmesine
sebebiyet veren bir boyuta ulaşmıştır.
Yine tıbbi hataların yönetiminde ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemindeki Önleyici Faaliyetler, JCI (Joint Comission International) Akreditasyon Sisteminde Önleyici Faaliyetler ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Kalite
Standartlarında Önleyici Faaliyetler kılavuzları da yol gösterici olmaktadır. Ülkemizde TUH iddialarında sağlık personeli hakkında özel yaptırımla ilgili bir medikal malpraktis yasası yoktur. Tıbbi Hizmetlerin Uygulanmasından Doğan Sorumluluk Kanunu Tasarısı 2002 yılında Türkiye
Büyük Millet Meclisine sunulmuş, ancak o yasama döneminin bitmesi
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ile söz konusu yasa tasarısı kadük kalmıştır. Bu konuda etkin hukuki
düzenlemelerin sadece hasta tarafını değil, hekim ve diğer sağlık çalışanı
tarafını da koruyan, istismarları önleyen içerikte olması ülkemiz sağlık
sisteminde gelecek yıllarda oluşması muhtemel problemlerin bir parça olsun önüne geçilmesine sebebiyet verecektir. Yine bu noktada son söylenmesi gereken; hekim ya da diğer sağlık çalışanlarının şikayet ya da dava
edildiklerinde derhal profesyonel bir savunma hizmeti alması konusunda
bilinçlendirilmeleri ve cesaretlendirilmeleri gerekliliğidir.
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TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANINA VERİLEN
TEVZİ ROLÜ VE DÜZENLEMENİN
ANAYASAYA AYKIRILIĞI
Mustafa AKIN1
I- GİRİŞ
Genel olarak yargı sisteminin, özel olarak ticaret mahkemelerinin işleyişinin ülke ekonomisi açısından hayati öneme haiz olduğu ekonomi
bilimi konusunda otorite olan bilim adamlarının ve ülkenin ekonomi yönetiminde karar verici durumunda olan kişilerin tartışmasız olarak kabul
ettikleri bir husustur.
6545 sayılı Türk Ceza Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 45. maddesi ile değişik 5235 Sayılı Kanun'un 5.
maddesi ve aynı Kanuna eklenen geçici 5. maddesi gereğince ticaret mahkemelerinin yapısı ve çalışma tarzının değiştirilmesi açıklanan nedenlerle
önemlidir. 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.
Adı geçen beşinci maddenin son fıkrasına göre "Bu fıkrada belirtilen
dava ve işler dışında kalan uyuşmazlıklar mahkeme hakimlerinden biri
tarafından görülür ve karara bağlanır. Başkan ve üye hakimler arasında
dağılıma ilişkin esaslar, işlerde denge sağlanacak biçimde mahkeme başkanı tarafından önceden tespit edilir." Bu düzenleme bilindiği kadarıyla
adli yargıda ilk defa yapılmış ve önemli bir tecrübedir.
Makaleye konu düzenleme "Başkan ve üye hakimler arasında dağılıma
ilişkin esaslar , işlerde denge sağlanacak biçimde mahkeme başkanı tarafından önceden tespit edilir." hükmüdür.
Makaleye konu düzenleme üzerinde durulmadan önce hakimlerin bağımsızlığına ilişkin genel açıklamalar yapmakta fayda bulunmaktadır.
Bilindiği üzere Anayasamızın m. 138. uyarınca hakimlerin tarafsızlığı konusunda özel düzenleme içermese dahi hakimin bağımsızlığı konusunda özel düzenleme getirmiştir. Anayasamızın m. 138 uyarınca hakimler
bağımsız olup esasen bu durum AİHS 'nin m.6 ve Anayasamızın m. 36
uyarınca düzenlenen adil yargılanma hakkının da en önemli unsurlarındandır.
1

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Hakimi
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Hakimin Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaati çerçevesinde karar verebilmesi her türlü etkiden uzak ve buna uygun
bir ortamın varlığını gerektirir. Hakimin görevini icra etmesi sırasında
sadece yasama ve yürütme organına karşı bu çerçevede bağımsızlığının
sağlanmış olması önemli ise de yeterli değildir.
Yargı bağımsızlığının sağlanmasına yönelik güvenceler,
1-Yasama organına karşı bağımsızlık,
2-Yürütme organına karşı bağımsızlık,
3-Yargı organına karşı bağımsızlık,
4-Kamuoyuna, çevreye ve kitle iletişim araçlarına (medya) karşı bağımsızlık,
olarak kabul edilir.2
Çok yargıçlı mahkemelerde, üye hakimlerin, başkan olan hakime karşı
bağımsızlığının sağlanmış olması gerekir. Bu bağlamda başkan ile üye
arasında yapılabilecek tek ayrım ancak görev ayrımıdır.3 Bu açıdan birden fazla hakimin görev yaptığı toplu mahkemelerde hakimin bağımsızlığının, vicdani kanaatin oluşması ve görevin hukuka uygun gerçekleştirilebilmesi açısından hakimler arasında dahi sağlanması kaçınılmazdır.
Bir yargı yerinin bağımsız olup olmadığını belirlemek için , diğer sebeplerin yanında, bu yargı yeri üyelerinin nasıl atandığına ve çalışma sürelerine, dışarıdan gelecek baskılara karşı güvencelerinin olup olmadığına ve bu organın bağımsız bir görünüm verip vermediğine bakılır.4
II-CÜMLENİN ANAYASAYA AYKIRILIK NEDENLERİ
Bu çerçevede genel durum özetlendikten sonra makaleye konu düzenlemenin Anayasaya aykırı olma nedenleri üzerinde durulmalıdır.
1-Mevcut düzenleme gerek iş yüzdesi, gerek bozma oranları açısından
aynı kurallara tabi olan hakimlerin, görev yapmış oldukları aynı mahkemede heyet tarafından görülen dava ve işler açısından hiçbir etki altında
kalmadan görev yapmalarına engel niteliktedir. Zira mevcut kanuni düzenleme çerçevesinde tek hakim ve heyette ise başkan olan hakimin ko2

3
4

Doç. Dr. Muharrem Özen, " Yargı Bağımsızlığını Düzenleyen Düzenleme, Bağımsızlığı
Sağlamaya Yönelik Çözüm Önerileri" Ankara Barosu Dergisi,Ankara,2010,Sayı1,s.34,http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2010-1/2010-1-ozen.pdf
(Erişim Tarihi: 10.07.2015)
Prof.Dr.Nevzat Toroslu/Prof.Dr.Metin Fevzioğlu, Ceza Muhakemesi Hukuku, 8. Baskı,
Savaş Yayın evi Ankara, 2012, s. 106
Prof. Dr. Osman Doğru-Dr. Atilla Nalbant, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Açıklama
ve Önemli Kararlar, Demicoli,Avrupa Konseyi,İstanbul2012,s.39; Le Compte, Van Leuven Ve De Meyere,s.55
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numu, diğer üye hakimleri etki ve baskı altına alma ihtimalini gündeme
getirmektedir. Mevcut düzenleme çerçevesinde başkan olan hakimin gerek heyetli olan dava dosyaları ve işler gerekse tek hakimli olan dava dosyaları ve işlerle ilgili usul ve esas açısından görüşünün, mahkemede görev
yapan diğer hakimler tarafından benimsenmemesi, üye hakimin baskı altına alınmasını teorik olarak mümkün kılmaktadır. Başkan olan ve aynı
zamanda tek hakim olarak davaya bakan hakim, dosya üzerinden hemen
karar verilebilecek olmayan veya bakılan davalardan uzun yargılamayı
gerektiren veya temyiz edilmesi sonucu bozma oranı yüksek olan dava
türlerini baskı altına almak istediği diğer hakime teorik olarak dağıtabilir.
En azından konu düzenleme bu açıdan açıklanan sakıncanın doğmasına
elverişlidir. Elbette hakim etiği çerçevesinde bu tip bir davranışın disiplin soruşturmasına yol açabileceği göz ardı edilemez. Zira orta düzeyde
hakimlik vasıfları bulunan bir hakimin bu tip bir davranışa tevessül ve
tenezzül etmesi beklenmez ise de hakimlerin terfi ve buna bağlı kariyerleri, heyette görülen davalar açısından aynı mahkemede çalıştıkları başkan
durumundaki hakimin denetlenmeyen takdirine bırakılmamalıdır. Heyette aynı zamanda üye olarak görev yapan ve tek hakim olarak davaya bakacak hakimin aleyhine dava ve iş dağıtımını engelleme düşüncesi, hakimin
yargısal anlamda bağımsızlığını tehdit edici niteliktedir.
Düzenlemenin karışık, uzun yargılamayı gerektiren veya temyiz olunması halinde bozulma ihtimali yüksek dava ve işlerin mahkemede görev
yapan bir hakime başkan tarafından tevzi olunması, mahkemeye gelen
ve tek hakim tarafından görülen dava ve işlere bakan diğer hakimler ile
kıyaslandığında, zor ve karışık davaları alan hakimin mesleki kariyerini doğrudan etkileyebilecektir. Zaten mevcut düzenlemeye göre, dağıtım,
mutlaka ve mutlaka ve kesin olarak üye hakimlerden biri aleyhine sonuç
doğuracak ve doğal olarak terfisini, kariyerini etkileyecektir ki bu düzenlemenin getirdiği doğal bir sonuçtur. Bu nedenle düzenleme, tek hakim
tarafından görülen dava dosyaları yönünden hakimlerden biri aleyhine,
telafisi imkansız veya çok zor şekilde iş baskısı doğurmaya elverişlidir.
Heyette üye olarak görev yapan ve aynı zamanda tek hakim olarak görev
yapan hakimin, tevzi nedeniyle haksız dava dağıtımı baskısı ve doğal olarak terfi baskısı altında kalması hakimin bağımsızlığını tehlikeye atmaktadır. "Hakimlerin mesleki kariyerlerine ilişkin bütün kararlar nesnel
ölçütlere dayanmalı, hakimlerin seçimi ve kariyerleri, vasıfları, dürüstlüğü, yetenek ve etkinlikleri gözetilerek liyakat esasına göre olmalıdır.5 Bu
durum heyette üye olarak görev yapan ve aynı zamanda tek hakim olarak
5

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi: Hakimlerin Bağımsızlığı, Etkinliği ve Rolü Hakkında Üye Devletlere Yönelik ve 94(12) Sayılı Tavsiye Kararı, http:/www.cepej.adalet.gov.tr/
dosya/dokumanlar/REC 94. tavsiye.karari.pdf.s.2(Erişim Tarihi 10.07.2015)

48

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 89 • Sayı: 5 • Yıl: 2015

görev yapan hakimin gerek ara karar gerek hüküm aşamasında, karşılaşılabilecek haksız iş yüküyle karşılaşmamak adına bağımsızlığını tehlike
altında bırakmaktadır.
Düzenleme, mesleki kariyerini mahkemede dağıtım yapacak başkanın
belirleyeceği keyfi ölçütlerden ve dengesiz dağıtımdan korumak isteyen
hakimin bağımsızlığını tehdit edici bir etkidir. Bu etki davaya bakacak
mahkemenin yapısından ve davaların dağıtım şeklinden doğmaktadır.
"Yargı bağımsızlığı yalnızca dış kaynaklardan gelen usulsüz etkilerden
kurtulmaya değil, ayrıca, mahkeme başkanları da dahil olmak üzere diğer
yargıçların tutumundan doğabilecek iç kaynaklardan gelen usulsüz etkilerden de kurtulmaya bağlıdır."6 O halde düzenleme hakim bağımsızlığını
tehdit edicidir.
Bazı ulusal düzenlemelerde davanın hangi hakim tarafından görüleceğinin belirlenmesi doğrudan mahkeme başkanının sorumluluğuna bırakılmıştır. Ne var ki bu yetki hakimlere aşırı iş vererek ya da onlara sadece
düşük profilli davaları tahsis ederek baskı oluşturabilecek bir takdir hakkı unsurunu barındırmaktadır. Ayrıca siyasi yönü bakımından hassasiyet
gösteren davaların hakimlere gönderilmesi ya da bu davanın başka hakimlerin önüne gitmesinin engellenmesi de mümkündür. Bu durum dava
sürecinin neticesini etkilemek adına oldukça etkin bir yol oluşturabilir.7
Adı geçen kanunun ilgili cümlesi, hakim üzerinde baskı oluşturma ve
dava sürecini etkileme ihtimali taşıdığından dolayı hakim bağımsızlığını
düzenleyen T.C. Anayasasının m.138 hükmüne açıkca aykırıdır.
2-Birçok ülkede mahkeme başkanları davaların hakimlere tevziini
yapmak sureti ile güçlü bir etki icra etmektedir. Davaların tevziine ilişkin
olarak, (94)12 sayılı tavsiye kararı (I. 2.e ve f hükümleri) yargı bağımsızlığı kavramı bakımından temel nitelikte bir dizi ilkeye yer vermektedir:
Davaların tevziinde davanın herhangi bir tarafının veya davanın sonucu
ile ilgili kişilerin istekleri etkili olmamalıdır. Davanın sonucu ile ilgili kişilerin veya davanın taraflarının istekleri davaların tevziini etkilememelidir.
Bu tevzii işlemi; kur'a çekme veya alfabetik ya da benzer esasa dayalı otomatik bir dağıtım çerçevesinde yapılabilir. 8
6

7

8

16 Mart 2010 Tarih ve 494/2008 numaralı Venedik Komisyonu , Gayriresmi Tercüme, s. 18,http:/www.abgm.adalet.gov.tr./e-kutuphane/v%20komisyonu %20 görüşleri/2.
pdf(Erişim Tarihi: 10.07.2015)
Avrupa Yargıçlar Danışma Konseyi-Yargıçların Çalışmalarının Değerlendirilmesi-Adaletin Kalitesi ve Bağımsız Yargıya Saygı Konulu 17 No.lu Görüş-Sayfa 3, 2014, HSYK
Dış İlişkiler ve Proje Bürosu'nca Yapılmış Gayri Resmi Çeviridir.htttp:/www.hsyk.gov.tr/
duyurular(Erişim Tarihi:07.10.2015)
16 Mart 2010 Tarih ve 494/2008 numaralı Venedik Komisyonu , Gayriresmi Tercüme, s. 18,http:/www.abgm.adalet.gov.tr./e-kutuphane/v%20komisyonu %20 görüşleri/2.
pdf(Erişim Tarihi 10.07.2015)
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Düzenleme ticaret mahkemesine gelen ve tek hakim tarafından görülen dava ve işlerin kur'a çekme veya alfabetik ya da benzer esasa dayalı
otomatik bir dağıtım çerçevesinde yapılmasını emretmediği gibi bilakis
yukarıda açıklanan sakıncaları doğurmaya tamamen elverişlidir. Bu yönü
ile davanın taraflarının mevcut dava türüne hangi hakimin, hangi kıstasa
göre baktığını anlamaya, denetlemeye açık , şeffaf nitelik taşımadığı gibi
davaya bakan hakimin bağımsızlığı üzerinde de şüphe uyandırıcı, dava
sürecini etkileyecek nitelik arzetmektedir. Bu durum Anayasa m. 36 uyarınca bağımsız bir mahkemede uyuşmazlığın çözümünü öngören adil yargılanma hakkının açık ihlalidir.
Aynı yönde, Venedik Komisyonu da "Davaların hakimlere tevzii usulü
objektif kıstaslara dayalı olmalıdır." görüşünü ortaya koymaktadır. (Cdl
-Ad (2002) 02670.7)
Esasen Türkiye gibi adalet bilişimi alanında dünyada örnek olarak
gösterilebilecek bir konumda olan ülkemizde, halen tüm mahkemelerde
ve daha evvel tek hakimli ticaret mahkemesi düzeninde dava dosyalarının
ve işlerinin UYAP üzerinde verilen puan ve mevcut program çerçevesinde dağıtımı yapılmakta iken yeni dönemde de mevcut tevziinin Venedik
Komisyonu'ndaki belirlemeler çerçevesinde UYAP ortamında yapılması
mümkün ve hakim bağımsızlığının tam temini açısından gereklidir. Adı
geçen Kanunun ilgili cümlesi, davaların bağımsız bir mahkeme huzurunda görülmesini amaçlayan T.C. Anayasanın m.36 hükmüne aykırıdır.
3-Tek hakim olarak davaya bakan üye hakimin veya başkan olan hakimin, belli bir gerçek veya tüzel kişiyi doğrudan veya dolaylı ilgilendiren bir
davaya, hukuki belirlilikten yoksun ve öngörülemeyen dağıtım ölçütüne
göre bakması şüphesiz düzenlemenin diğer sakıncalarındandır.
Hukuki güvenlik ile belirlilik ilkeleri , hukuk devletinin ön koşullarındandır. Kişilerin hukuki güvenliğini sağlamayı amaçlayan hukuki güvenlik ilkesi hukuk normlarının öngörülebilir olmasını, bireylerin tüm eylem
ve işlemlerinde devlete güven duyabilmesini, devletin de yasal düzenlemelerinde bu güven duygusunu zedeleyici yöntemlerden kaçınmasını gerekli
kılar. Belirlilik ilkesi ise yasal düzenlemelerin hem kişiler hem de idare
yönünden herhangi bir duraksamaya ve kuşkuya yer vermeyecek şekilde
açık, net, anlaşılır ve uygulanabilir olmasını, ayrıca kamu otoritelerinin
keyfi uygulamalarına karşı koruyucu önlem içermesini ifade etmektedir.9
Venedik Komisyonu davaların hakimlere dağıtımını, önceden kanunla
veya kanunlara dayanılarak çıkarılan özel bir ikincil düzenlemelerle be9

Anayasa Mahkemesi 28/11/2012 T.-E.2013/64 K. 2013/142 sayılı. kararı, RG:
27/03/2014 -28954
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lirlenecek en yüksek düzeyde objektif ve şeffaf kriterlere göre yapılmasını şiddetle tavsiye eder.İstisnai durumlar gerekçeklendirilmelidir... İdeal
olan ise bu dava tevziinin yargısal incelemeye tabi olabilmesidir.10
Halihazırda ticaret mahkemelerindeki tek hakimli dava dosyalarının
hakimler arasında dağıtımının ne şekilde yapılacağına dair objektif ve şeffaf kriterleri içeren kanuni bir düzenleme bulunmadığı gibi objektif ve şeffaf kriterleri içeren ikincil bir düzenleme de bulanmamaktadır. HSYK'nın
23.09.2014 tarihli kararı ile heyetli olarak görülen bir dava dosyası için
heyette üye olarak görev alan her hakimin ayrı ayrı ve iki adet dosya alacağına dair düzenleme ise dosya dağıtımı konusunda sadece denkleştirici
adaleti sağlamaya dönük olsa da tek hakimli dosyaların dağıtımı noktasında objektif ve şeffaf bir kriter içermediği gibi bu düzenlemenin dayanağı
olan kanun maddesinin de HSYK'ya bu konuda yetki verdiği tartışmalıdır.
Davanın taraflarının, ülke sınırları içinde ticaret mahkemelerinde görev yapan hakimlerden hangisinin, hangi ölçüte göre davaya baktığı konusunda endişe duymaları haklı olabilecek niteliktedir. Zira bu düzenleme
açık, net , anlaşılır ve ülkedeki her ticaret mahkemesinde aynı ölçütlere
göre uygulanabilir nitelikte değildir. Nitekim düzenleme, uygulamada her
yargı çevresindeki ve hatta aynı yargı çevresindeki, hatta ve hatta adli tatil
dönemlerinde aynı ticaret mahkemelerinde farklı anlaşılmakta, farklı uygulanmakta, dava ve işler farklı dağıtılmakta olup objektif, şeffaf,denetlenebilir değildir. Bu nedenle yargısal ve/veya idari olarak denetlenmekten
tamamen uzak ve keyfiliğe elverişli bir ortam oluşmaktadır. Elbette farklı
uygulamalara yol açan, farklı yorumlanan, farklı anlaşılan, denetlenemeyen, hakimler arasında eşit uygulanamayan bir normun, hukuk kuralı
olma özelliği ise doğal olarak yoktur.
Bir mahkemenin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi m. 6 uyarınca bağımsız olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğinin belirlenmesinde,
görünüşlerinin de önemi olabilir.11 Ayrıca mahkemenin hak arayanlara
güven veren tarafsız bir görünüme sahip olunması, tarafsızlığı sağlamak
için alınmış olan tedbirlerin mahkemenin tarafsızlığı konusunda makul her türlü kuşkuyu ortadan kaldırır nitelikte olması gerekir.12 İptale
konu düzenleme , heyette başkan olan veya üye olan hakimin, tek hakim
olarak baktığı davaya neden baktığı konusunda denetime açık, şeffaf ve
şüpheleri gidermekten uzak nitelik taşımamakta olup açıklandığı üzere
10 a.g. Venedik Komisyonu s.20
11 Prof. Dr.Sibel İnceoğlu , İnsan Hakları ve Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa (Adil Yargılanma Hakkı Bölümü), Şen Matbaa,Ankara, 2013 s.228
12 Prof. Dr.Sibel İnceoğlu , İnsan Hakları ve Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa (Adil Yargılanma Hakkı Bölümü), Şen Matbaa,Ankara, 2013 s.228
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bu konuda alınmış idari veya yargısal bir tedbir dahi bulunmadığından
keyfiliğe son derece açıktır.Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu konudaki kararları ışık tutucudur. Zira hakimin bağımsız olması yetmez;
aynı zamanda görüntüsünün de bu açıdan taraflardan her birine yeterli
güvenceyi vermesi gerekir.Düzenleme dava ve işlerin dağıtımı noktasında
hukuk devletinde varlığı ön koşul olan hukuki güvenlik ve belirlilikten
tamamen uzak olduğundan açıklandığı üzere davanın tarafları açısından
güven duygusunu zedeleyici ve tehdit edici bir yöntem içermektedir. Bu
yöntemin T.C. Anayasası'nın m.2 uyarınca öngörülen hukuk devleti ilkesine aykırılığı ortadadır.
III-SONUÇ:
Ticaret mahkemelerinin işleyişinin evrensel yargı bağımsızlığı ve yargı
değerleri ile uyumlu olması, dünya ile entegre olan ve olmak için çaba
gösteren ülke ekonomileri açısından vazgeçilmezdir. Bu nedenle ticaret
mahkemelerinin işleyişinin üzerinde her yönüyle ve önemle durulması gerekir. Makaleye konu cümlenin Anayasa ve evrensel yargı bağımsızlığı ile
evrensel yargı değerleri ile uyumlu hale getirilmesi, telafisi imkansız veya
zor bir zarar ortaya çıkmadan ele alınmalıdır. 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,
ticaret mahkemelerinin halihazırdaki çalışma tarzının ıslahı açısından da
bu değişiklik zaruridir.13
Açıklanan nedenlerle adı geçen Kanunun 5. maddesinin son fıkrasındaki "Başkan ve üye hakimler arasında dağılıma ilişkin esaslar, işlerde
denge sağlanacak biçimde mahkeme başkanı tarafından önceden tespit
edilir." cümlesi, hakim bağımsızlığını düzenleyen T.C. Anayasası'nın m.
138, adil yargılanma hakkını düzenleyen m. 36 ve hukuk devletini düzenleyen m. 2 hükümlerine aykırılık taşıdığından anayasaya aykırılık iddiasıyla iptali için başvurulması halinde yargı makamınca yani Anayasa Mahkemesince iptali gerekmektedir. Elbette Anayasa Mahkemesine yapılacak
başvurunun, kanun uyarınca dağılım konusunda kendisine rol verilmiş
olan ve bu cümleyi uygulamak durumunda bulunan başkan tarafından
gerçekleştirilmesi usule uygun olacaktır.
Ticaret mahkemelerindeki genel olarak tek hakimli, istisnai olarak ise
heyet şeklinde düzenlenen karma mahkeme yapısının yasama organı tarafından değiştirilmemesi durumunda, ticaret mahkemesindeki dava ve
13 Mustafa AKIN, Ticaret Mahkemesinin Kısa Tarihi, Yeni Yapısı,İş Dağılımı ve Islahı,İstanbul Barosu Dergisi,İstanbul, 2015 Temmuz-Ağustos, Cilt:89, s.185
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işlerin dağılımına dair düzenlemenin yargısal yol ile iptali sağlanmalıdır.
Aksi takdirde ise yine yasama organı tarafından bu cümlenin "Ticaret
mahkemelerinde, başkan ve üye hakimler arasında heyette görülemeyen
dava ve işlerin dağılımı ile heyette görülen dava ve işlerin dağılımı, HSYK
tarafından belirlenen puanlama kriterleri çerçevesinde ve UYAP ortamında gerçekleştirilir. " şeklinde düzeltilmesi açıklanan anayasa hükümleri
ile bağlı olduğumuz uluslararası sözleşme hükümlerinin açık gereğidir.

BANKALARA YARAR SAĞLAYAN
VERGİ CEZASI
Yrd. Doç. Dr. Yusuf İLERİ1
1. GİRİŞ
Türk Ticaret Kanunu tahsilat ve ödemelerde belirli bir şekil
aramamıştır. İspat açısından makbuz yeterli görüldüğü gibi Kanunun 89
ve müteakip maddelerinde “Cari hesap” şeklinde çalışmalar da belirli
koşullarla kabul edilmiştir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu ise 200 inci
maddesinde 2.500,-TL üzerindeki tahsilat ve ödemelerde senetle ispat
şartı aramıştır. Buna karşın vergi yasaları tahsilat ve ödemelerin banka
üzerinde yapılmasını zorunlu tutuyor. Zorunluluk, Maliye Bakanlığına
verilen bir yetki kapsamında yönetsel düzenlemelerle getirilmiştir.
Zorunluluğa uymayanlara ise özel usulsüzlük cezası öngörülmüştür.
Üstelik tutar olarak hayli yüksek rakamlara varabilen bir ceza. Kanunda
işleme konu tutarın %5’i olarak geçse de, çift taraflı çalıştırıldığı yani hem
ödemeyi yapana hem de tahsil edene kesildiği için ceza, işlem tutarının
%10’u olarak gerçekleşiyor. Bazı durumlarda ise ceza işleme konu tutarın
üçte birine kadar ulaşabilmektedir. Doğrusu, faturasını düzenlediği, gelir
veya kurumlar vergisi ile katma değer vergisini noksansız ödendiği bir
iş veya işlemde salt ödeme/tahsilat bankalar aracılığıyla yapılmadığı için
işlemin üçte birine varabilen bir ceza pek anlaşılır ve kabul edilir bir şey
olmasa gerek.
Tahsilat ve ödemelerin banka ve benzeri finans kurumlar aracılığıyla
yapılmasının banka ve benzeri kurumlara yarar sağladığı açıktır. Bu
işlemdeki kamusal yarar ise “ticari işlemler ve finansal hareketlerin
taraflarının izlenmesi ve vergiyi doğuran olayların mali kurumların
kayıt ve belgeleri yardımıyla tespit edilmesi amaçlanması” şeklinde ifade
edilmiştir.
2. ZORUNLULUĞUN DAYANAĞI MÜKERRER MADDELER
Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 257 maddesinin birinci fıkrasının
(2) no.lu bendi2 tahsilat ve ödemelerin bankalar aracılığıyla yapılmasında
zorunluluk getirmeyi Maliye Bakanlığının iradesine bırakmıştır.
1
2

Yeniyüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yeminli Mali Müşavir
29.7.1998 tarih ve 23417 sayılı Mükerrer Resmi gazete’de yayımlanmıştır.
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Kanundaki ifadeyle; “Mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve
ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince
düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunluluğunu getirmeye ve
bu zorunluluğun kapsamını ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslarını
belirlemeye” Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.
Maliye Bakanlığı konu ile ilgili olarak 3203, 3234, 3245 ve 3326 sıra no.lu
Vergi Usul Genel Tebliğlerini yayımlamıştır. Bu tebliğlerde zorunluluğa
uymayan mükelleflere VUK’un mükerrer 355 inci maddesinde göre ceza
kesileceğini de deklere etmiştir. Bu dört tebliğin yayımlandığı 04.07.200327.04.2004 zaman diliminde yürürlükte olan VUK’un mükerrer 355
maddesinde, vergi mükellefleri üç gruba ayrılmış ve her bir grup için
matbu özel usulsüzlük cezaları öngörülmekteydi. Uygulama bu haliyle
tam 7 yıl sürmüştür7. Ancak bu cezalar az görülmüş, maddeye eklenen
bir fıkra ile bu matbu tutarlar asgari tutarlar olarak korunarak spesifik
olarak bu fiile yönelik nispi hesaplanan bir ceza öngörülmüştür. 5228
sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle8 VUK Mükerrer Madde 355’e eklenen
ve nispi hesaplanacak ceza öngören hüküm şöyledir.
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta
idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan
mükelleflerden her birine, her bir işlem için bu maddeye göre uygulanan
cezalardan az olmamak üzere işleme konu tutarın % 5’i nispetinde
özel usulsüzlük cezası kesilir. (…)Ancak, bu fıkra uyarınca bir takvim
yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı (1.1.2015’den
itibaren 1.060.000 -TL) geçemez.
Bu iki mükerrer madde yan yana incelendiğinde ortaya çarpıcı bir
husus çıkıyor: Maliye Bakanlığının yetki kullanmaması halinde bu her
iki hüküm de askıda kalacak yani icrai bir kabiliyet gösteremeyecektir.
Anayasamızın 38 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında “Ceza ve ceza
yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur.” Denilmiştir.
Bu durumda cezaların yasallığından ne anlaşıldığını ortaya koymak
gerekecektir. Diğer bir ifadeyle idari bir düzenlemenin yapılmasına bağlı
3
4
5
6
7

8

4.7.2003 tarih ve 25158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
01.08.2003 tarih ve 25186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
28.10.2003 tarih ve 25273 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
07.04.2004 tarih ve 25445 sayılı Resmi gazete’de yayımlanmıştır
Asgari matbu tutarları1.1.2015 tarihi itibariyle vermek gerekirse (1) Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.000 TL, (2). İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan
çiftçiler ile kazancı basit usulde bu tutarları vermek gerekirse tespit edilenler hakkında
660,-TL, (3)Bu mükellefler dışında kalanlar hakkında 250,-TL’dir
31.07.2004 tarih ve 25539 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
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kılınmış ve böyle bir düzenleme yapılmadan eğer ceza kesilemiyorsa bu
durum cezaların yasallığı ilkesini ihlal eder mi? Bu konuda iki ayrı görüş
bulunmaktadır. Doktrinde bazı yazarlar, bu şekildeki düzenlemelerle
suçta kanunilik ilkesinin dolandığını ve dolayısıyla Anayasanın 38.
Maddesi hükmünün ihlal edildiğini ifade etmektedirler9. İdari suçları da
kanunilik ilkesi temelinde ele alan bu yaklaşıma göre 1982 Anayasasının
8’inci maddesinin “Yürütme yetkisi ve görevi anayasa ve kanunlara uygun
olarak kullanılır ve yerine getirilir” hükmü gereği idari organlar yeni idari
suç ve cezalar yaratamazlar. Bu kanunilik ilkesinin yanısıra bu ilkenin
uzantısı olan kuvvetler ayrımı ilkesinin de zorunlu sonucudur. Bir diğer
görüşe göre, bunun tek istisnası, açık ceza normlarıdır. İdare, düzenleyici
işlemleriyle açık ceza normlarını doldurabilir10. Bu halde düzenleyici
işlem kanun hükmünde kabul edilir.
3. MALİYE BAKANLIĞI TEBLİĞLERİNDE ZORUNLULUK
3.1. Zorunluluğun Kapsamı ile İlgili İlk Tebliğ Danıştay’a Taşındı
Mükerrer 257 maddede zorunluluğun sadece vergi mükelleflerine ve
vergisel muamelelere getirileceği belirtilmiştir. Bakanlıkça yayımlanan
tebliğlerin ilki olan 320 no.lu Tebliğle zorunluluk kapsamına “Birinci ve
ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenler, defter tutmak
zorunda olan çiftçiler, serbest meslek erbabı ile vergiden muaf esnafın
kendi aralarında yapacakları ticari işlemleri ile nihai tüketicilerden (…)
mal veya hizmet bedeli olarak yapacakları (…)TL’yi aşan tahsilat ve
ödemeleri alınmıştır.” Ancak 320 sayılı VUK Genel Tebliğinin Anayasaya
aykırı olduğu ileri sürülerek Danıştay nezdinde iptali istenmiştir. İptal
talebinin dayanağı, “Yasa maddesinde nihai tüketiciler ve veriden muaf
esnafın yer alınmamasına karşın tebliğle bunların da kapsama alınması”
olarak açıklanmıştır. Davaya bakan Danıştay Dördüncü Dairesinin
22.12.2004 tarih ve E:2003/1715, K:2004/2587 sayılı kararının gerekçesi
şöyledir:
“Mükelleflerin tahsilat ve ödemelerini banka veya özel finans
kurumları aracılığıyla yapmaları ve bu kurumlarca düzenlenmiş dekont
veya hesap bildirim cetvelleri ile tevsik etmelerinin zorunlu olması,
tebliğin dayanağı olan yetki maddesine aykırı bulunmamaktadır. Sözü
edilen tebliğ ile ticari işlemler ve finansal hareketlerin taraflarının
izlenmesi ve vergiyi doğuran olayların mali kurumların kayıt ve belgeleri
yardımıyla tespit edilmesi yoluyla mükelleflerin nakit hareketlerinin
9

Özgenç, İ; Türk Ceza Kanunu; Türk Ceza kanunu Gazi şerhi, Ankara-2005, s.72; Koca/
Üzülmez, s.48
10 Ezgi Aygün EŞİTLİ, Suçların ve Cezaların Kanuniliği İlkesi, TBB Dergisi 2013, s.229
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izlenerek kayıt dışı ekonominin önlenmesi amaçlanmış olup, nihai
tüketici ve vergiden muaf esnaf sadece ticari işlemlerin tarafı olarak
tebliğde yer almışlardır.
Danıştay, zorunluluk kapsamına ya tüccar ya da esnaf niteliğini
taşıyanların alındığı tespitini yapmaktadır. Yüksek Mahkeme, nihai
tüketiciler ile vergiden muaf esnafın sadece zorunluluk kapsamında olan
kişilere yaptıkları mal ve hizmet satışları nedeniyle zorunluluk kapsamına
alındığına vurgu yaparak, yetki aşımı söz konusu değildir demektedir.
Belirtmek gerekir ki, Danıştay, 320 no.lu Tebliği sadece nihai tüketiciler
ile vergiden muaf esnaflara yönelik hükümleri açısından incelendiğinden
gerek bu tebliğdeki diğer düzenlemeler ve gerekse sonraki tebliğlerdeki
düzenlemeler yargısal denetim dışında kalmıştır. Danıştay Kararındaki
özel usulsüzlük cezası ile ilgili bölüm ise dikkate değerdir.
Tebliğde belirtilen zorunluluğa uyulmaması durumunda uygulanacak
olan cezai müeyyide ise, yeni bir ceza uygulaması olmayıp, 213
sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 inci maddesi ile getirilen
zorunluluğa uymayan mükellefler hakkında anılan Kanunun mükerrer
355 inci maddesine göre kesilen özel usulsüzlük cezasıdır.”
Bir hükmün yeni veya eski olması ana meşruiyet sağlayan bir nitelik
değildir. Danıştay konuyu geçiştirmiştir. Ancak Yüksek Mahkemenin
bu kararında, davanın açıldığı sırada VUK Mükerrer Madde 355 inci
maddesinin 5228 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle maddeye eklenen
ve nispi özel usulsüzlük cezası öngören kısmının daha kanunlaşmadığını
anlıyoruz. Yani yargılama maddenin %5 ceza öngören bölümü üzerinde
değil, önceki hükümleri üzerinde yürümüştür. Şu halde maddenin yeni
şekli üzerinde Danıştay denetiminin yolu açıktır.
3.2. Yargı Sürecinde Zorunluluğun Kapsamı ile İlgili Geri Adım
Maliye Bakanlığının yayımladığı tebliğlerde 28.10.2003 tarihli 324
no.lu Tebliğle zorunluluğun kapsamı genişletilmiş, işletmelerin kendi
ortakları ile diğer gerçek ve tüzel kişilerle olan ve herhangi ticari bir
ticari içeriği olmayan nakit hareketlerinde belirlenen sınırı aşanlar da
zorunluluk kapsamına alınmıştır. Ancak Danıştay Dördüncü Dairesinin
huzurunda görülmekte olan dava daha karara bağlanmadan yayımlanan
27.04.2004 tarihli 332 sıra no.lu VUK Genel Tebliği ile şirket ortakları
gibi işletmelerin, vergi mükellefiyeti bulunmayan kişiler ve ticari içeriği
olmayan nakit hareketleri ile ilgili getirilen zorunluluk kaldırılmıştır.
3.3. Zorunlu Tutarda İki Adım İleri Bir adım Geri
Kanuna göre Maliye Bakanlığı, vergi mükelleflerinin işlemleriyle ilgili
bütün para hareketlerine zorunluluk getirebilir. Zira, kanunda bir sınır
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konmamıştır. Ancak yine de Bakanlığın 04.07.2013 tarihli 320 No.lu
Tebliğinde, mükelleflerin 5.000,-TL’yi aşan tahsilat ve ödemelerine
zorunluluk getirilmiştir. 01.08.2003 tarihli 323 no.lu Tebliğde bu tutar bir
kat arttırılarak 10.000,-TL’ye yükseltilmiş, 27.04.2004 tarihli 332 no.lu
Tebliğde tekrar 8.000,-TL’ye indirilmiştir. Bugün itibariyle 332 no.lu Tebliğ
ve 8.000,-TL’lik tutar yürürlüktedir. 324 VUK Genel Tebliğinde fatura
bedeli esas alınmıştır. Faturada gösterilen meblağın tevsik kapsamındaki
tutarı aşması yeterlidir. Bu bedelin farklı tarihlerde ödenmesinde her
bir ödemenin tahsilat ve ödemenin yapılacağı kurumlardan geçirilmesi
gerekecektir.
3.4. Büyük Tutarlı İşlemler Kapsam Dışı Tutuluyor
320 no.lu tebliğden 26 gün sonra yayımlanan 323 no.lu Tebliğde,
Tevsik zorunluluğu olmayan ödeme ve tahsilatları kapsamında; sermaye
piyasası aracı kurumlarında, yetkili döviz kurumlarında, noterlerde ve
tapu dairelerinde yapılan işlemlerle ilgili ödeme ve tahsilatların banka ve
benzeri kurumlar aracılığıyla yapılmasına ilişkin zorunluluk kaldırmıştır.
Zorunluluk dışına çekilen işlemlerin tutar itibariyle diğerlerine göre
mukayese edilemeyecek kadar yüksek olacağından şüphe yoktur.
Mahiyetleri itibariyle daha yüksek tutarlara varan bu işlemleri kapsam
dışı bırakılma nedeni açıklanmamıştır.
3.5. Hazineye Ceza ile Katkı: Cezanın Çift Yönlü Çalıştırılması
Bakanlığın 323 no.lu Tebliğinde özel usulsüzlük cezasının her iki tarafa
da yani hem ödemeyi yapana hem de tahsilatı yapana ayrı ayrı kesileceği
deklere edilmiştir. VUK Mükerrer Madde 355’e göre zorunluluğa uymayan
birinci sınıf tüccarlarda her bir işlem için 2015 yılı en az ceza tutarı
1.300,-TL’dir. Ödemeyi yapanla tahsil edenin birinci sınıf tüccar olması
halinde uygulanacak ceza (1.300 X 2 =) 2.600.-TL’dir. Bu durumda
banka ve özel finans kurumları dışında gerçekleştirilen 8.000,-TL’lik bir
tahsilat/ödeme için işlemin (2.600 : 8.000 =) %32.5’u yani yaklaşık 1/3’ü
kadar ceza kesilecektir.
Tebliğde bu husus “mükellefler arası ticari işlemlerde birinin tahsilatı
diğerinin ödemesi olarak açıklanmıştır. Bu tespit doğrudur; ancak para
hareketi tamamen ödemeyi yapanın tasarrufunda olduğu halde tahsilat
yapana da ceza kesileceğinin öngörülmesi cezaların şahsiliği ilkesinin ilgası
anlamına gelir. Anayasanın 38 inci maddesi ile hukuk sistemimize “Ceza
sorumluluğu şahsidir” ilkesi egemendir. Doğrusu şu ki; bazı durumlarda
alacaklı hazır borçluyu ve parayı bulmuşken sadece alacağını tahsil etmeye
odaklanır. Bu durumlarda tahsilatı bankaya yönlendirmeye kalkarsa
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alacağını hiç tahsil etmemek gibi bir riski de üstlenmiş olacaktır. Hele
hele ödemeyi yapan mükellef, bankalara, başka kişi ve kurumlara borçlu
ve hesapları bu nedenlerle bloke edilmişse, bu durumda ticari yaşamının
devamı açısından hayati önemde gördüğü ve özellikle ödemeyi tercih
ettiği bir borcu ödemek imkanından yoksun kalacaktır. Alacaklı yönünde
ise, alacağının buharlaşacağını göze alarak bankaya yönlendirmesi ticari
basiretle açıklanamaz.
4. CEZA HÜKMÜNÜN YASADAKİ YERİNİN ÖNEMİ
VUK’un Mükerrer 355 inci maddesi ,“Bilgi vermekten çekinenler
ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için
ceza” başlığını taşımaktadır. Madde bu anlayışa göre dizayn edilmiştir.
Maddenin, incelememize konu olan 4 üncü fıkrası ile devamındaki fıkralar
sonradan maddeye konmuştur. Banka aracılığıyla gerçekleşmeyen tahsilat
ve ödemelere ceza öngören hüküm dışında bu maddeye sonradan monte
edilen hükümlerin de kökeninde bilgiye ulaşmak vardır. Ancak tahsilat ve
ödemelerin bankalar aracılığıyla yapılması zorunluluğuna uymayanlar için
ceza kesilmesini öngören hükmün bilgiye ulaşmak gibi bir tarafı olmadığı
gibi bu hükmün maddedeki diğer müeyyidelerle uzaktan yakından ortak
bir yönü de yoktur. Nitekim bu maddeye göre ceza kesmenin olmazsa olmaz
koşulu olan üçüncü fikrada yer alan idarenin mükellefi uyarı eylemi11,
incelemeye konu olan 4 üncü fıkrada icrai bir kabiliyet gösteremeyeceği
için “Bu şekilde ceza kesilen mükellefler hakkında üçüncü fıkra hükmü
uygulanmaz” denilmiştir.
İncelememize konu olan ceza hükmü, VUK’nun 353 üncü maddesinin
“A.Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil
ve usul hükümlerine uyulmaması” başlığı altında düzenlenmiş özel
usulsüzlük cezalarına benzemektedir. Bunun önemi şundandır:
Danıştay, VUK’nun 353 üncü maddesi temelinde kesilen özel usulsüzlük
cezalarında, içinde olduğu yılda tespiti koşulunu aramaktadır. Diğer bir
ifadeyle hesap dönemi kapandıktan sonraki bir tarihte geçmiş dönemlere
yönelik yapılmış tespitlere göre kesilen VUK’un 353 üncü maddesindeki
özel usulsüzlük cezaları Danıştay tarafından kararlılıkla kaldırılmaktadır.
11 Bu hükmün uygulanması için, bilgi ve ibraz ödevinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak
yapılacak tebliğlerde bilginin verilmesi için tayin olunan sürede cevap verilmemesi, eksik veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya defter ve belge ibrazı için tayin olunan süre ile defter ve belgelerin süresinde ibraz edilmemesi durumunda haklarında Kanunun ceza hükümlerinin uygulanması cihetine gidileceğinin ilgililere yazılı olarak bildirilmesi şarttır.
(..)Ancak, bu ödevlerin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esasların Maliye Bakanlığınca
yapılan düzenleyici idari işlemlerle duyurulması halinde, ilgililere ayrıca yazılı olarak
bildirilme şartı aranmaz.
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5. ZORUNLULUĞUN ANAYASA HÜKÜMLERLERİ YÖNÜNDEN
İRDELENMESİ
Anayasamızın “ Kanun önünde eşitlik” isimli 10 uncu maddesinin
4 üncü fıkrasında “Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz
tanınamaz.” Denilmiştir. Ancak tahsilat ve ödemelerin bankalar ve
özel finans kurumları vasıtasıyla yapılması zorunluluğu, bu kurumlar
yararına ve bu kurumlara büyük mali avantaj sağlayan bir düzenlemedir.
Zira büyük bölümü devlet dışı özel kurumlar olan bankalar ve finans
kurumları bu hizmeti bir bedel karşılığında yaptıkları malumdur. VUK
320 no.lu Tebliğine göre mükelleflerin “Genel ve katma bütçeli idareler ile
döner sermaye işletmelerine yapacakları ödeme veya tahsilat işlemlerinin
banka veya özel finans kurumlarınca düzenlenen belgelerle tevsiki
zorunlu bulunmamaktadır. Devlet dışı ekonomik faaliyetlerin neredeyse
tamamına yakını vergi mükellefleri tarafından gerçekleştirildiği düşünülse
bankalara ve finans kurumlarına sağlanan imtiyazın büyüklüğü ortaya
çıkar. Günümüzde mükellefler güvenlik, kolaylık vb. nedenlerle tahsilat
ve ödemelerinin neredeyse tamamını zaten banka ve finans kuruluşları
aracılığıyla gerçekleştirmektedirler. Ancak ne olursa olsun bunun bir
zorunluluk olarak ve yüklü bir ceza ile desteklenerek uygulamaya
sokulması bir imtiyazdır.
Özel usulsüzlük cezasını gerektiren fiiller, genellikle mükellefleri
vergi zıyaına sebebiyet verecek ve muhtemel bir vergi suçu işlemeye
götürecek nitelikte olan belge düzeni ve kayıt nizamına ilişkin olarak
kanunda yer alan hükümlere gerektiği şekilde uyulmaması fiilleridir12.
İşlemin üçte birine varan bir ceza, özel usulsüzlük cezalarına yüklenen
uyarı misyonunu aşan ağır bir cezadır. Cezanın üçte bir oranındaki
uygulamasının istisnai olduğunu kabul edip bunu bir tarafa bırakıp, mutat
olan %10 oranını esas alırsak bugünkü küresel ticaret koşullarında bir
işlemde %10 oranında kar sağlamak kolay değildir. Bu durumda artığın
tamamının usule ilişkin ve uyarı amaçlı bir cezaya gitmesi izaha muhtaçtır.
Üstelik fatura ve benzeri belge düzenlenip vergisel yükümlülükler yerine
getirilmiş ve takvim yılı kapanmış olsa dahi tahsilat ve ödemeler bankalar
aracı kılınmamış ise, bu ceza yine de kesilmektedir. Oysa bu noktada un
elenmiş elek asılmıştır. Yani vergisel yükümlülükler ikmal edildiğinden
artık tahsilat ve ödemenin bankalar aracılığıyla ya da bir makbuz veya
takas yoluyla gerçekleştirilmesinin vergisel açıdan bir önemi yoktur.
Amaç vergi güvenliğini sağlamaksa, Maliye Bakanlığı yayımladığı çeşitli
düzenlemelerde, mal veya hizmet alım-satımında, ödemelerini 5411 sayılı
12 Maliye Hesap Uzmanları Derneği, Beyanname Düzenleme Kılavuzu, 2012, s. 1220
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Bankalar Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan bankalar vasıtasıyla
gerçekleştiren alıcılar, , ortada muvazaalı bir işlem olmaması kaydıyla,
işlem bedeli üzerinden hesaplanan vergi ile sınırlı olmak üzere, Hazine’ye
intikal etmeyen vergiden dolayı müteselsil sorumluluk uygulaması
dışında tutulmuşlardır13. Danıştay’ın da aynı doğrultuda kararlılık
kazanmış kararları vardır14. Bu husus, bir nevi bir teşvik hükmü gibi
vergi mükelleflerini tahsilat ve ödemelerini bankalar ve finans kurumları
aracılığıyla gerçekleştirmeye yönlendirmektedir. Güvenlik, kolaylık ve
ayrıca müteselsil sorumluluk gibi ağır sonuçları olan bir işleme muhatap
kalmamak, bir mecburiyet ve cezai bir müeyyide konmadan tahsilat ve
ödemeleri banka ve benzeri finans kurumları aracılığıyla gerçekleştirmeye
yeterli nedenlerdir. Bütün bu gerçekliğe rağmen bazı kurumlara imtiyaz
sağlayan bir düzenlemenin ağır bir cezai müeyyide ile yürürlüğe konması
Anayasa’ya aykırılık sorununu akla getirmektedir.
6. ANAYASA MAHKEMESİNİN
ZORUNLULUĞUN İRDELENMESİ

BİR

KARARI

YÖNÜNDEN

İdarenin, düzenleyici işlemleriyle açık ceza normlarını doldurmasına
dayanak olan bir kural, Anayasa Mahkemesi tarafından incelenmiş ve
karara bağlanmıştır. Uyuşmazlığın vergi cezaları alanında olması bu
kararı konumuz itibariyle daha da anlamlı kılmaktadır.
Vergi Usul Kanunun 353. Maddesinin (2) no.lu fıkrasında yer
alan “Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş,
giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu
listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenlenme
zorunluluğu getirilen belgelerin; düzenlenmediğinin, kullanılmadığının,
bulundurulmadığının, düzenlenen belgelerin aslı ile örneğinde farklı
meblağlara yer verildiğinin veya gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin
tespiti halinde, her bir belge için (…)lira özel usulsüzlük cezası kesilir.”
Şeklindeki hükmün “Maliye Bakanlığı düzenleme zorunluluğu getirilen
belgelerin” ibaresi, Anayasanın 2, 7, 38 ve 73 üncü maddelerine aykırılığı
savıyla iptali istenmiştir. Zira, Bakanlık bu yetkiye istinaden “Adisyon
fişi” düzenleme zorunluluğu getirmiş, adisyon fişi düzenlemediği
gerekçesiyle kesilen cezaya mükellefin vaki davası üzerine, davaya bakan
vergi mahkemesi konuyu Anayasa Mahkemesine taşımıştır. Anayasa
Mahkemesi 3.2.2011 tarih ve E:2009/5, K:2011/31 sayılı kararıyla itiraz
konusu kuralın Anayasanın 2 ve 73 üncü maddeleriyle ilgisini görmemiştir.
13 Bkz. 26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi
Genel Uygulama Genel Tebliğinin VI-B.2 bölüm; 84 ve 85 no.lu KDV Genel Tebliğleri.
14 Danıştay 9. Daire 26.11.2012 tarih ve E. 2009/6707 K.2012/7630 sayılı kararı; Danıştay 9. Daire E. 2008/62 K. 2009/2780 T. 23.6.2009 sayılı kararı; Danıştay Dokuzuncu
Dairesi 15.04.2009 tarih ve E:2008/6038, K:2009/1873 sayılı kararı.
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Anayasa’nın 7 maddesi yönündeki incelemesinde ise, “Ek belge
düzenleme zorunluluğu (…)bir önlem niteliğinde olup, vergi kayıp ve
kaçağını önlemek amacını taşımaktadır. (…) Yasadan alınan yetkiyle
Bakanlıkça düzenlenmesi gereken bir belge olarak belirlenmesinde
Anayasa’ya aykırı bir yön bulunmamaktadır.”demiştir.
Anayasa’nın 38. maddesi yönünden incelemesinde ise, “Öğretide
suçun yasada tanımlanmış ve karşılığında bir cezanın gösterilmiş
olması, yasayla saptama olarak kabul edilmektedir. Suç sayılan
eylem ve cezası yasada açıkça gösterildikten sonra yasama organının
uzmanlık ve yönetim tekniğine ilişkin konularda alınacak önlemlerin
duyulan gereksinmelere uygunluğunu sağlamak amacıyla yürütme
organına kimi kararlar almak üzere yetki vermesi idari kararlarla suç
ihdası anlamına gelmez. (…) Bu fıkrada sayılan belgelerin niteliği ve
amacı gözetildiğinde; vergi kayıp ve kaçağını önlemek amacıyla Maliye
Bakanlığına verilen, sayılan belgelere ilaveten belge düzenlenmesini
belirleme yetkisinin, günlük olayların izlenmesine, teknik ya da
ayrıntıya ilişkin konuların düzenlenmesine yönelik önlem niteliğinde
olduğunun kabulü gerektiğinden Anayasanın 38. maddesine aykırılık
görülmemiştir.
Anayasa Mahkemesi, gerek Anayasa’nın 7 inci maddesi gerekse 38 inci
maddesi yönündeki incelemesinde aynı gerekçesi kullanmıştır: Yetki ile
düzenleme zorunluluğu getirilen adisyon fişiyle vergi kayıp ve kaçağının
önlenmesinin amaçlandığı. Peki, tahsilat ve ödemelerin banka kanalıyla
değil de mahsuplaşma, takas ya da makbuz karşılığı yapılması halinde
vergi kayıp kaçağından söz edebilir miyiz? Danıştay Dördüncü Dairesi
22.12.2004 tarih ve E:2003/1715, K:2004/2587 sayılı kararında tahsilat
ve ödemelerin banka ve benzeri finans kurumları aracılığıyla yapılmasına
ilişkin tebliğin amacının kayıt dışı ekonomiyi önlemeye yönelik olduğu
açıklanmıştır. Ancak büyük tutarlı tahsilat ve ödemelerin zorunluluk
dışında tutulduğu koşullarda Danıştay’ın “kayıt dışı ekonomi” vurgusu
haklılığını yitirmektedir.
7. SONUÇ
Ülkemizde ticari işletmelerin tahsilat ve ödemelerini banka ve
benzeri finans kurumları aracılığıyla gerçekleştirmeleri alışkanlığı
yerleşmiştir. Bunun işletmelere hukuki güvenlik, kredibilite, kolaylık
vb. birçok avantaj sağladığından şüphe yoktur. Alıcıların ödemelerini
bankalar üzerinde yapmaları halinde, -muvazaa yoksa- Hazineye intikal
etmeyen KDV’ye ilişkin müteselsil sorumlulukları kaldırılmıştır. Maliye
Bakanlığı tebliğleriyle getirilen ve Danıştay tarafından da benimsenen
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bu uygulama vergi mükelleflerini gönüllü olarak ödemelerini bankalara
yönlendirmektedir. Bütün bunlar, tahsilat ve ödemeleri zorunlu olarak
bankalara yönlendirmeye ve bu zorunluluğa uymayanlara işlemin %5,
%10 veya üçte birine ulaşacak düzeyde ceza kesilmesinin haklığını
ortada kaldırmaktadır. İlave olarak, maddenin mevcut biçimi ve
uygulamasına bakarak, bir vergi suçunu işleme potansiyelini engellemeye
yönelik olduğunu söylemek mümkün değildir. Büyük tutarlı işlemlerin
zorunluluk dışında tutulduğu bir ortamda, geçmişte olmuş bitmiş bir
işlemde mükellef bütün yasal yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirdiği
halde, sırf ödeme ve tahsilat bankadan yapılmadığı için yine de cezanın
kesilmesinin haklı bir izahı olamaz. Öte yandan para transferlerinin -tabii
olarak- bir bedel karşılığı yapılması zorunluluk ve cezayı, banka ve benzeri
finans kurumlar yararına bir imtiyaza dönüştürmüştür. Eğer bu fiil için
ille de bir ceza söz konusu olacaksa; cezanın genel usulsüzlük cezasına
dönüştürülmesi ve sadece hesapları kapanmamış takvim yılı için ve bu yıl
içerisinde kaç tespit ve/veya işlem söz konusu olursa olsun bir kez ceza
kesilecek şekilde uygulanması doğru bir yaklaşım olacaktır. Bu durumda
vergisel yükümlülükler henüz tam ikmal edilmediği için ceza, kendisine
yüklenilen belge ve kayıt düzenine uymayanları uyarma, potansiyel vergi
kayıplarını ise önlemeye yönelik niteliğini kaybetmemiş olacaktır.

BEYAZ YAKA SUÇLARI
Av. Hakan KARAKURT1

GENEL OLARAK SUÇ TANIMI VE UNSURLARI
Suç, bireylerin yaşadıkları toplumda hukuk kurallarını çiğneyerek
topluma zararlı olarak gerçekleştirdikleri eylemler bütünüdür. Tarih boyunca insanlar sürekli suç işlemekte olup, bu olguyla hareket etmektedir. Bireyleri, suç işlemeye yönelten çok sayıda faktör vardır. Ekonomik,
sosyal ve psikolojik durum, bireyin ailesi, mesleği, çevresi gibi faktörler,
bireyi suç işlemeye iten başlıca faktörlerdendir.
BEYAZ YAKA SUÇU TANIMININ LİTERATÜRE GİRİŞİ
Güçlülerin suçluluğu olarak ta bilinen beyaz yaka suçları, hukuk düzeninde en çok ihlal edilen suçlardandır. Suç biliminde şiddet içermeyen,
konusu daha çok maddi değerler taşıyan ve genelde yüksek sınıfa mensup
insanların işlediği suçlardır. Beyaz yaka suçlarını işleyen insanlar yüksek
bir sosyal statüye sahip insanlardır. Bu insanların cezai müeyyideleri ihlal
etmesiyle beyaz yaka suçları meydana gelmektedir.
Beyaz yaka suçu ilk defa, 1939 yılında Amerikalı sosyologEdwinSutherland’ın Amerikan Sosyoloji Topluluğu ve Amerikan Ekonomi Derneği’nin ortak toplantısında kullanılmıştır.2
Sutherland, beyaz yaka suçunu Amerikan İcra Hukuku’ndaki boşluğu ve suç olgusuna yeni bir yaklaşımla bakılmasını vurgulamakamacıyla
gündeme getirmişti. Sutherland, “beyaz yaka suçları” olgusunu ortaya attıktan ve üzerine çalıştıktan 10 sene sonra, 1949’da “Beyaz Yaka Suçu”
adında bir kitap yazarak, o kitapta üzerine yoğunlaşılması gereken olgunun suç yerine suçu işleyenlerin olması gerektiğini ifade etmiştir. 3
BEYAZ YAKA SUÇUNUN ÇEŞİTLİ TANIMLARI4
EdwinSutherland, 1939 yapmış olduğu bir çalışmada, insanlar tarafından işlenen mesleki suçlarının, bu insanların mesleki ve hayati dene1
2
3
4

İstanbul Barosu Avukatlarından
http://lms.atauni.edu.tr/FileUploads/Src/28ab39e4-5b7b-480f-bb6f-88d012b5599c/
Unite%2010.pdf
https://www.linkedin.com/groups/Beyaz-yaka-su%C3%A7-nedir-Ne4411432.S.262336795
http://iibfdergi.karatekin.edu.tr/Makaleler/464501656_JFEAS_3_2_9.pdf
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yim ve çevrelerinden kaynaklandığını ifade etmiştir. EdwinSutherland’in
beyaz yaka suçu tanımı ise şöyledir: “Beyaz yaka suçları, mesleği süresince yüksek bir sosyal konuma sahip ve itibarlı bir durumda olan kişiler
tarafından islenen suçlardır”.
1981 yılında ABD Adalet Bakanlığı’nın yayınladığı beyaz yaka suç tanımı ise şu şekildedir:
“Girişimci, profesyonel veya yarı profesyonel mesleki statüye sahip bireylertarafından aldatma teknikleri kullanmak suretiyle finansal kazanç
sağlamakamacıyla işlenen şiddet içermeyen suçlardır; bu kişiler özel
mesleki bilgi vefırsatlara sahiplerdir, özel teknik ve profesyonel iş bilgisine sahip bireyleringerçekleştirdikleri eylemlerdir”.
BEYAZ YAKA SUÇUNUN KRİTERLERİ VE SUÇLU PROFİLLERİ5
Sutherland’in beyaz yaka suçu tanımlaması dört kriterden oluşmaktadır.Bu kriterler şunlardır:
• Bir suç işlenmesi,
• Saygınlık sahibi olan biri tarafından suçun işlenmesi
• Suçu işleyen kişinin yüksek bir statüye sahip olması,
• Suçun bir mesleğin icrası gerçekleştirilirken işlenmesi,
Beyaz yaka suçlarını işleyenlerin profiline bakıldığında ise ortaya
aşağıdaki gibi bir tablo ortaya çıkmaktadır:
• Genellikle evli ve 40 yaşlarında,
• İyi eğitimli (%15’i üniversite, diğerleri lise ve orta),
• %55’i bağımsız, %33’ü şirketlerde üst düzey yönetici,
• Büyük bir kısmı orta ve üst orta sınıfa mensup olup;
• %35’inin ise sabıka kaydı bulunmaktadır.
Görüleceği üzere, EdwinSutherland’in de ifade ettiği gibi; beyaz yaka
suçlarını işleyen bireylerin ekonomik durumu iyi ve toplumda yüksek bir
sosyal statüye sahiplerdir.
BEYAZ YAKA SUÇUNUN SINIFLANDIRILMASI

6

Sutherland, kriminoloji dalında beyaz yaka suçlarını mesleki suç davranışı ve örgütsel suç davranışı olarak iki ana ayrım dahilinde incelemiştir.
5
6

http://iibfdergi.karatekin.edu.tr/Makaleler/464501656_JFEAS_3_2_9.pdf
http://lms.atauni.edu.tr/FileUploads/Src/28ab39e4-5b7b-480f-bb6f-88d012b5599c/
Unite%2010.pdf
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1. Mesleki Suç Davranışı (OccupationalCriminalBehavior)
Mesleki suç, bir mesleğin icrası gerçekleştirilirken, şahsın kendi bireysel çıkarlarına ilişkin hukuk kurallarını ihlal etmesidir. Örnek olarak,
bir avukatın mesleğini icra ederken, davası için çıkar sağlamak amacıyla
resmi bir evrakta sahtecilik gerçekleştirmesi.
2. Örgütsel Suç Davranışı (Corporate / OrganizationalCriminalBehavior)
Örgütsel Suç Davranışı ise, bir şirket veya firmada çalışan görevliler
tarafından o kurum adına, çıkar ve ekonomik fayda sağlamak amacıyla
işlenen suçlardır. Örgütsel suç, liberal ekonomilerde şirket suçu olarak
adlandırılmaktadır.
Sutherland’in bu kavramı ortaya atmasından sonra Schrager, Short,
Hagan, Bloch ve Geis gibi kriminologlar da beyaz yaka suçlarını sınıflandırmışlardır. Yapılan sınıflandırmalar genel olarak ortak özelliklere sahip
olup; beyaz yaka suçları, bireylerin birey olarak, çalışanların işverenlerine karşı, tüccarların müşterilerine karşı, firma elemanlarının kamuya
karşı genel olarak işlediği suçlar olarak ve Sutherland’in sınıflandırmasına ek olarak, beyaz yaka suçları profesyonel, organize ve siyasi beyaz yaka
suçları olarak sınıflandırılmıştır.
Beyaz yaka suçlarının işlenmesi sonucu özellikle endüstriyel ve ekonomik sektörler zarar görmektedir. Bu zararların dışından tüketiciler ve o
ülkenin vatandaşları da büyük ekonomik zarar görmektedirler.
Beyaz yaka suçlarının maliyeti üç yönlüdür:
• Finansal kayıplar,
• Ekonomik kayıplar,
• Devlet kurumlara ve insanların birbirine olan güvenlerinin gittikçe
azalmasıdır.7
BEYAZ YAKA SUÇUNUN ÇEŞİTLERİ
Yukarıdaki bahsedilen tanımlar ve sınıflandırmalar doğrultusunda
çok sayıda beyaz yaka suçu ortaya çıkmaktadır. Başlıca beyaz yaka suçları şunlardır:
• Basit ve nitelikli dolandırıcılık,
• Resmi evrakta sahtecilik,
• Rüşvet,
7

http://iibfdergi.karatekin.edu.tr/Makaleler/464501656_JFEAS_3_2_9.pdf
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• Zimmete para geçirme,
• Dolandırıcılık,
• İrtikap,
• Mobbing,
• Mali suçlar,
• Bilişim suçları,
• Kaçakçılık,
• Yolsuzluk,
• Vergi Kaçakçılığı,
• Sermaye Piyasası Suçları,
• Organize Suçlar,
• Borsa Manipülasyonu,
Beyaz yaka suçunun ilk defa tanımlandığı ve bu suçun en yaygın olarak işlendiği yer olan Amerika Birleşik Devletleri’nde bu suçu işleyen en
ünlü isimlerden biri Bernard Madoff’tur. Madoff, kurduğu saadet zinciriyle, ABD Sermaye Piyasası Kurulu’na yanlış bilgiler vererek, çalışanların
emeklilik fonlarından zimmetine para geçirerek yaklaşık 65 milyar doların buharlaşmasına sebebiyet vermiştir ve 150 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır.8
TÜRKİYE’DE BEYAZ YAKA SUÇU
Türkiye’de beyaz yaka suçu oldukça fazla işlenen suçlardandır. Bu
suç, özellikle 2000 ve 2001 ekonomik krizleri sonrasında ortaya çıkmıştır.Zira yolsuzluk ve rüşvet, 1994, 2000 ve 2001 ekonomik krizlerinin en
büyük nedenlerindendir. Günümüzde ise çok sayıda işlenen mali suçlar,
bilişim suçları, dolandırıcılıklar ve yolsuzluklar beyaz yaka suçunun ülkemizde çok sık işlenen suçlar olduğunu göstermektedir.
Türkiye’de, 2011’de 33 şehirde organize suç örgütlerine yönelik 102
operasyon yapılmıştır. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize
Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın 2011 raporuna göre, “Mali suçlar ve suç gelirleriyle mücadele alanında 2010 yılı içerisinde 11.726 olay
meydana gelmiş ve 28.544 şahıs hakkında işlem yapılmıştır. 2011 yılı
itibariyle 11.836 olay meydana gelmiş ve 29.573 şahıs hakkında işlem
yapılmıştır.”9
8
9

http://www.fortuneturkey.com/beyaz-yakali-suc-orgutunun-en-unlu-10-ismi---daha-azbilinen-15i-346
http://lms.atauni.edu.tr/FileUploads/Src/28ab39e4-5b7b-480f-bb6f-88d012b5599c/
Unite%2010.pdf
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Türkiye’de beyaz yaka suçlarının önlenmesine ilişkin kanunlar yer almaktadır. Söz konusu kanunların birçoğu IMF ve Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye yolsuzluğa karşı etkin mücadele verilebilmesi hususundaki baskılarından kaynaklanmaktadır.
Türkiye’de beyaz yaka suçlarına ilişkin olarak yasa koyucunun hazırladığı bazı kanunlar şöyledir:10
• Türk Ceza Kanunu,
• Türk Ticaret Kanunu,
• İş Kanunu,
• Vergi Usul Kanunu,
• Bankalar Kanunu,
• Sermaye Piyasası Kanunu,
• Kara Para Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun,
• Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu,
SONUÇ
Her ne kadar Türkiye’de son yıllarda beyaz yaka suçlarıyla mücadele
etme adına kanunlarda değişiklikler yapılmış olsa da; uygulamada büyük
sorunların yaşandığı aşikardır. En fazla ekonomik suç işlenen ülkelerden
biri olmamıza rağmen, bu suçlara ilişkin ceza alanların sayısı oldukça
azdır.
Türkiye’de beyaz yaka suçları konusunda yapılan araştırma ve bilimsel
çalışmaların, gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında oldukça yetersiz olduğu
söylenebilir. Önemli bir beyaz yaka suçu olan yolsuzluk konusunda Türkiye, Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün yolsuzluk algı endeksinde, 2002
yılında 102 ülke arasında 4,2 puanla 61. sırada yer alırken, 2012’de 176
ülke arasında 54. sıraya gerilemiştir. Türkiye’nin 2002 yılında 4,2 puanla
2004’te 3,2 olan endeks değeri ise 2010’da 4,4, 2011’de 4,2, 2012’de ise
100 üzerinden 49 puan almıştır (www.transparency.org). 11
Bu nedenlerden dolayı, Türkiye’de beyaz yaka suçlarına ilişkin etkin
bir şekilde uygulanabilecek, beyaz yaka suçlarını işleyenleri, bu suçtan
mağdur olan insanları ve toplumu tatmin edecek şekildecezalandıracak
ve insanları bu suçları işlemesinden caydıracak nitelikte, etkili hukuki
yaptırımlar düzenlenmelidir.
10 http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2005-58-143
11 http://lms.atauni.edu.tr/FileUploads/Src/28ab39e4-5b7b-480f-bb6f-88d012b5599c/
Unite%2010.pdf

SİGORTALININ İŞ KAZASINDA ÖLMESİ
HALİNDE ANNE VE BABA’NIN MADDİ
TAZMİNAT HAKLARI
Av. Orhan RÜZGAR
GİRİŞ
İş kazaları ile ilgili düzenlemeler değişik kanunlarda yer almıştır. İş
kazasının ve meslek hastalığının tanımı ve sigorta yardımları 5510 sayılı
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13-24 maddelerinde sayılmış, iş kazalarının önlenmesi, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması 30.06.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı
ve Güvenliği Kanunu’nda ve Türk Borçlar Kanunu’nun 417 inci maddesinin 2 inci fıkrasında düzenlenmiş, destekten yoksun kalma ve bedensel zararların neler olduğu 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun haksız
fiillerle ilgili 53 üncü ve 54 üncü maddelerinde sayılmış, bu zararların
hesabının da bu Kanun hükümlerine ve sorumluluk hukuku ilkelerine
göre yapılacağı 55 inci maddesinde belirtilmiştir.
TBK 53 üncü maddeye göre ölüm halinde uğranılan zararlar şunlardır:
• Ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları
zararlar.
• Cenaze giderleri
• Ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleri ile çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar.
TBK 54. maddeye göre bedensel zararlar ise şunlardır:
• Tedavi giderleri.
• Kazanç kaybı.
• Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar.
• Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar.
İş kazası sonucu ölüm meydana geldiğinde, hem Sosyal Güvenlik Hukuku ve hem de Bireysel İş Hukuku açısından sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Sosyal Güvenlik Hukuku açısından ortaya çıkan sonuçlar; ölen sigortalının hak sahiplerine gelir bağlanması, cenaze yardımı yapılması ve
gelir bağlanan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesidir. Bireysel İş
Hukuku açından ortaya çıkan sonuçları ise; ölen sigortalının desteğinden
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mahrum kalanların kazaya neden olan taraftan destek zararlarını ve manevi zararlarını isteyebilme haklarıdır.
İş kazası sonucu ölen sigortalıdan dolayı yukarıda sayılan sigorta yardımlarından yararlanabilmek için hak sahibi olmak gerekmektedir. Halbuki, destek zararı isteyebilmek için hak sahibi olmak koşulu aranmamakta, destek zararı isteyenlerin ölen sigortalı ile aralarında akrabalık
ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın desteğinden mahrum kalmaları
yeterli olmaktadır.
Bu bakımdan aşağıda önce; sigortalı olmak durumundan söz edilecek
ve sonra da hak sahibi, destek, destek alan ve destekten yoksunluk kavramları üzerinde kısaca durulup, Yargıtay’ ın son uygulamasından söz
edilerek anne ve baba’ nın maddi tazminat yani destek zararı isteyebilme
hakları incelenecektir.
1- SİGORTALI
Sigortalı’ nın tanımı 5510 sayılı Kanun’un 3 üncü maddesinin 6 ıncı
bendinde yapılmıştır. Buna göre sigortalı:
Kısa ve/veya uzun vadeli sigorta kolları bakımından adına prim
ödenmesi gereken veya kendi adına prim ödemesi gereken kişidir. Kısa
vadeli sigorta kolları iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası kollarını ve uzun vadeli sigorta kolları ise malullük, yaşlılık ve ölüm
sigortası kollarını kapsamaktadır.
Bu Kanun’un 7 inci maddesinde sigortalılığın hangi tarihte başlayacağı
düzenlenmiştir. Maddenin (a) bendinde hizmet akdi ile çalışanların sigortalılığının çalışmaya başladıkları tarihten başlayacağı ve (b) bendinde ise
kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların sigortalılığının başlangıç
tarihleri belirtilmiştir.
İş kazası sonucu meslekte kazanma gücü kaybına uğrayan sigortalının veya ölümü halinde hak sahiplerinin gerekli sigorta yardımlarından
yararlanabilmeleri için, çalışmanın SGK’ya bildirilip bildirilmemesinin
ya da prim yatırılıp yatırılmamasının veya çalışma süresinin hiç önemi
yoktur. Örneğin; işe girişi SGK’ya bildirilmeyen ve bir işyerinde çalışmaya
başlar başlamaz iş kazası sonucu vefat eden sigortalının hak sahiplerine
yani eş, çocuk ve ana ve babasına gerekli sigorta yardımları yapılacak ve
koşulları varsa aylık gelir bağlanacaktır.
Bu yardımlar, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalının
yani 5510 m.4/b de sayılanlar örneğin; Avukat, Mali Müşavir gibi kişilerin işyerinde bulundukları sırada veya yürütmekte oldukları iş nedeniyle
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ölümleri halinde bunların hak sahiplerine de yapılacaktır. Ancak, kendi
adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği ve sürekli iş göremezlik ödeneği ile ölümü halinde hak sahiplerine gelir bağlanabilmesi için, bu sigortalının kendi sigortalılığından dolayı genel
sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş
olması zorunludur (5510 m.18,19,20).
2- HAK SAHİBİ
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’ nun 3
üncü maddesinin 7 inci bendinde hak sahibi’ nin tanımı yapılmıştır. Buna
göre hak sahibi:
Sigortalının veya sürekli iş göremezlik geliri ile malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta olanların ölümü halinde , gelir veya
aylık bağlanmasına veya toptan ödeme yapılmasına hak kazanan eş,
çocuk, ana ve baba dır.
Eş’in hak sahibi sayılması yani gelir bağlanması için ölen sigortalı ile
Medeni Kanuna göre evli olmaları gerekir. Evlilik dışı imam nikahı ile
birlikte yaşayan eş’e gelir bağlanmaz.
2- DESTEK VE DESTEK ALANLAR
a- Destek
Destek, sağlığında kendisinden destek alanlara kısmen veya tamamen
ayni, maddi veya hizmet şeklinde yardım yapan veya ileride bu yardımları
yapacak olan kişidir. İş kazasında ölen sigortalı; eş ve çocukları, anne
ve babası veya destek verdiği diğer kişiler için destektir. Destek ile destek alanlar arasında mirasçılık ya da akrabalık ilişkisi aranmaz. Çünkü;
tazminat istemek hakkı ölenin şahsında değil – mirasçı olup olmadıkları aranmaksızın – doğrudan doğruya geride kalanların ya da yakınların
şahsında doğar.1 Örneğin; bir kimsenin sağlığında bir öğrenciye sürekli
ve düzenli olarak her ay belli bir miktar para yardımı yapması ve bu yardımın öğrencilik yaşamı boyunca devam edeceğinin anlaşılması halinde,
bu kişi o öğrencinin desteği kabul edilecek ve ölümü ile, yardımından
mahrum kalan öğrenci destek zararı isteyebilecektir.
b- Destek alanlar
Desteğin ölümü halinde onun ayni, maddi veya hizmet şeklinde yaptığı yardımlardan mahrum kalanlar veya kalacak olanlar destek alanlar
olarak adlandırılır. Yukarıda belirtildiği gibi, destek alanlarla destek olan
1

- AndreasVonTuhr, a.g.e. s. 384.
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arasında mirasçılık veya akrabalık ilişkisi aranmaz. Mirasın reddedilmiş
olması da destek zararı istenmesini engellemez. Nitekim Yargıtay HGK.
aşağıdaki kararında bu konuya açıklık getirmiştir:
Diğer bir ifadeyle, destekten yoksun kalma tazminatı niteliği itibariyle; üçüncü kişilere, desteğin gelir ve yardımından yoksun kalmaları
nedeniyle tanınmış bağımsız bir hak olup, mirasçılık sıfatı ve miras hukuku ile ilgisi yoktur. Çünkü bu hak, mirasçılık sıfatından değil, eylemli
olarak destek olanın ölümü nedeniyle, onun gelir ve yardımından yoksun kalma ya da farazi destek olma olgusundan kaynaklanmaktadır.
Bu haliyle maddenin ikinci fıkrasında, Destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilecek kimseler yönünden herhangi bir sınırlama yapılmadığı ve müteveffanın yardımından mahrum kalma esasının kabul
edildiği kuşkusuzdur.
Somut olayda; davacı……..trafik kazasında ölen Hüseyin’in eşidir.
Baştan beri yapılan açıklamalar ve değinilen ilkeler itibariyle, ölenin
yakını olan davacının, ölen eşin mirasını reddetmiş olması, eş söyleyişle mirasçı sıfatını taşımaması destekten yoksunluk talebinde bulunmasına engel değildir.2
Destek zararı istenebilmesi için mirasçılık, akrabalık ve resmi evlilik
ilişkisi aranmayacağına dair aşağıdaki Yargıtay kararları konuya daha da
açıklık getirmektedir:
Y.9.H.D. si :
Medeni Kanun uyarınca evlilik birliği bulunmasa dahi fiili evlilik birliğinde de destekten yoksunluk istenebilir. Bu nedenle iş kazası sonucu
ölen işçinin nikahsız eşi davacıKiraz için de gerçekleşecek olan maddi
ve manevi tazminata karar vermek gerekirken kanuni varis olmadığından bahisle buna ait isteklerin reddi isabetsiz olup(…).3
Y.10.H.D.:
Borçlar Yasasının 45. maddesinin son fıkrasında [TBK m.53/c] ölüm
sonunda diğer kimseler ölenin yardımından yoksun kaldıkları takdirde, onların bu zararının da tazmini gerekeceği esası benimsenmiştir.
Bu hükmün uygulanmasında aranması gereken unsur, ölen ile davacı
arasında eylemli bir yardımın varlığıdır. Ölen ile davacılar arasında
mirasçılık durumunun aranmasında yasal zorunluluk yoktur. Bu açı2
3

- Y.HGK. 18.04.2007 t., E:2007/4-222-K:2007/222, YKD, Eylül 2007, ss.1642-1648.
- Y.9.H.D. 08.03.1984 t., E:1330-K:2509, Mustafa Reşit Karahasan, Tazminat Hukuku,
1996, s. 708.
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dan, ölenin sağlığında destek olduğu evlilik dışı eşin de destekten sayılmasında yasalara aykırı bir yön bulunmamaktadır.4
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi uygulaması da aynı yönde olup:
Medeni Kanun gereği evlilik bağı kurulmamış olsa bile karı koca
diye birleşen, bu amaç ve duygu ile yaşamlarını sürdüren kadın için,
bakım edimini yerine getiren erkek destek sayılmalıdır.5
Bu açıklamalardan sonra, genel olarak destek alanları şöyle sayabiliriz:
• Eş.
• Çocuklar.
• Ana ve baba.
• Kardeşler.
• Nişanlı.
• Evlatlık.
• Mirasçılık veya akrabalık bağı olmayan diğerleri .
İşte, sigortalının iş kazası sonucu ölümü halinde desteğinden yoksun
kalanlar, yani eş ve çocukları, ana ve babası ve akrabalık ilişkisi olmasa
da desteğini kaybeden diğer kişiler kazaya neden olan taraftan maddi ve
manevi zararlarını isteyebileceklerdir. Bu kişilerin zengin olması, iş güç
sahibi olup halen çalışması, piyangodan ya da diğer şans oyunlarından
yüklü bir para çıkması, büyük bir miras kalması gibi olaylar destek zararı istemelerine engel değildir. Bu gibi zararlar ölümden sonrası için yani
ileriye yönelik hesaplanmakta ve kaza tarihinde zengin olan bu kişilerin
durumunun daha sonra ne olacağının bugünden bilinmesi mümkün değildir.
3- DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI
Destekten yoksun kalma tazminatı; ölüm sonucu desteğini yitiren kişinin, desteğin ölümünden önce ondan aldığı veya ileride alabileceği yardım
oranında yaşamını devam ettirecek bir paranın ödetilmesidir. Dolayısı ile
bu tazminatın amacı, destek alanın desteğinin ölümünden önceki sosyal
ve maddi durumunun aynı derecede devam ettirilmesini sağlamaktır.
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun 06.03.1978 t. ve
1/3 Sayılı Kararında da: Destekten yoksun kalma tazminatının bir ceza
olmadığı, ölüm sonucu ölenin yardımından yoksun kalan kimsenin muh4
5

- Y.10.H.D. 03.03.1978 t., E:79-K:1545, Karahasan, a.g.e., s. 713.
- AYİM 2.D. 11.03.1998 t., E:1996/354-K:1998/198. Dergi No 13, http/www.ayim.gov.tr.
Erişim tarihi 30.09.2009.
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taç duruma düşmesini önlemek ve yaşamının desteğin ölümünden önceki
düzeyde tutulması amacına yönelik sosyal karakterde kendine özgü bir
tazminat olduğu, belirtilmiştir. 6
Özellikle ana ve babanın durumu dikkate alındığında, bu tazminatın
istenebilmesi için ölen desteğin sağlığında mutlaka ondan yardım alınmış
olması gerekmez. Önemli olan ileride yardım edileceğinin anlaşılmış olmasıdır.
Şimdi bu yazının konusu olan ana ve baba’nın hak sahipliği ve destekten yoksunluğu konusuna geçebiliriz.
4- ANA VE BABA’NIN HAK SAHİPLİĞİ VE DESTEKTEN YOKSUNLUĞU
a- Ana ve baba’nın hak sahipliği
Sigortalının ölümü halinde ana ve baba’nın hak sahibi olduğu 5510
sayılı SSGSSK Kanunu m.3/7 de belirtilmiştir. Aynı Kanun’un 20 inci
maddesinde iş kazası veya meslek hastalığına bağlı nedenlerden dolayı
ölen sigortalının hak sahiplerine, sigortalının 17 inci maddeye göre tespit
edilecek aylık kazancının %70’inin 55 inci maddenin ikinci fıkrasına göre
güncellenerek 34 üncü madde hükümlerine göre gelir olarak bağlanacağı
öngörülmüştür. Buna göre, ana ve baba’ya gelir bağlanma koşulları 34
üncü maddenin (d) bendinde düzenlenmiştir. Ana ve baba’ya gelir bağlanması koşulları şunlardır:
-Hak sahibi eş ve çocuklardan artan hisse bulunması.
-Her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirlerinin asgari ücretin net tutarından az olması.
-Diğer çocuklardan hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere
gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması.
Ancak, ana ve baba 65 yaşın üstünde ise, eş ve çocuklardan artan hisse
bulunup bulunmaması aranmayacaktır. Fakat:
-Her türlü kazanç ve irattan elde ettikleri gelirlerinin asgari ücretin net
tutarından az olması,
-Diğer çocuklardan hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere
gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması,
Koşulları aranacaktır.
Şimdi bunları biraz açarak konuya daha da açıklık getirelim. Ka6

Y.İ.B.K., 06.03.1978 t., E:1-K:3, Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları Hukuk Bölümü,
Cilt 5, ss.752-754.
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nun’un 20 inci ve 34 üncü maddelerine göre, iş kazasında ölen sigortalının aylık kazancının %70’i hak sahiplerine dağıtılacaktır. Madde 34/a’ ya
göre, çocuklu dul eşine bunun %50’si ve çocuğu bulunmayan ve bu Kanun
kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatında çalışmaması veya kendi
sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması halinde %75’i
oranında aylık bağlanacaktır.
Çocuklara aylık bağlanma koşulları maddenin (b) bendinde sayılmıştır. Çocukların her birine aylık bağlama oranı %25 dir. Ancak çocukların
aylığa hak kazanabilmeleri için bu bendin 1, 2 ve 3 üncü fıkralarındaki
yaş koşullarını taşımaları gerekir. Maddenin (c) bendinde ise anasız ve
babasız kalan çocuklara aylık bağlama koşulları düzenlenmiştir.
Bir örnekle konuyu biraz daha netleştirelim: Diyelim ki, iş kazasında ölen sigortalının eşi ve 2 çocuğu vardır. Bu durumda bu sigortalının kazancının %70’inden, eş’in hissesi %50 ve iki çocuğun hissesi de
%25+%25= %50 olup toplamı %100 olduğu için artan hisse kalmadığından ana ve baba’ya aylık bağlanmayacaktır. Eğer bu sigortalının eşi ve bir
çocuğu olsa idi, eş hissesi %50 + çocuk hissesi %25= %75 olduğundan
geri kalan %25 hisse ana ve baba’ya %12.5+%12.5 oranında aylık olarak
bağlanacaktı. Eğer, ana ve baba 65 yaşın üzerinde iseler, bu durumda eş
ve iki çocuk ve hatta çocuk sayısı daha da fazla olsa kendilerine toplam
%25 oranında aylık bağlanacaktır. Ancak 34 üncü maddenin son fıkrasında bağlanacak aylıkların toplamının sigortalının aylığını geçemeyeceği ve
bu halde gerekirse hak sahiplerinin aylıklarından orantılı olarak indirim
yapılacağı öngörülmüştür.
b- Ana ve baba’nın destekten yoksunluk zararı isteyebilme hakları
Yukarıda destek olan ve destek alanların konumları anlatılırken belirtildiği gibi, ana ve baba’ nın maddi durumlarının iyi olması, zengin
olmaları destek zararı istemelerine engel değildir. Destek yardımından
amaç, destek alanın tüm ihtiyaçlarının karşılanması değildir. Ayrıca para
ile ölçülen hizmet şeklinde yapılan yardımlar da destek sayılır. Örneğin;
iş kazasında ölen kadın sigortalı evli bile olsa, anne ve babasına ziyarete
gidip onlara yemek pişirmesi, temizlik işlerinde yardımcı olması da destektir. Çocuğun anne ve babasını hafta sonlarında ya da bayram günlerinde gezmeye götürmesi, onlara hediyeler alması gibi hizmetlerde destek
sayılacaktır. İsviçre Federal Mahkemesinin bir kararında da bu hususlar
açıklanmıştır:
Federal Mahkeme kökleşmiş içtihadıyla (…) ilke olarak, ivazsız
edimlerle başkasının bakımını sağlayan ya da ona yardım eden kimse-
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yi destek saymıştır. Bu yardım çeşitli biçimlere bürünebilir. Destek yalnız başkasına yaşama için gerekli ihtiyaçları sağlayan ya da bunların
tedariki için para veren kimse değildir; yemekleri hazırlamak, elbiselere ve eve bakmak vs. suretiyle çalışmasını doğrudan doğruya başkalarına tahsis eden kimse de destektir; bu faaliyet de bundan yararlananın bakımını sağlar. Bundan ötürü yalnız ev işlerini gören bir kadında
kocasının desteği sayılabilir. (…) Yardımdan yararlanan kimsenin tazminata hak kazanabilmesi için, desteğin ölümünden dolayı yoksulluğa
düşmesi gerekli değildir; durumuna uygun yaşama tarzında, para ile
belirlenebilen bir zarara uğraması yeterlidir.7
Ayrıca, ana ve baba’ nın destek zararı isteyebilmeleri için çocuk sayısının ve maddi durumlarının önemi olmadığı aşağıdaki Yargıtay HGK.
kararında açıklığa kavuşturulmuştur:
Anne ve babanın çocukları kaç tane olursa olsun, maddi durumları
ne derecede bulunursa bulunsun ve hatta mahkemenin kabulü gibi istikballeri müesseselerce garanti altına alınmış olsa dahi bir gün zarurete düşüp düşmeyeceklerini ve çocuklarının maddi yardımına muhtaç
olup olmayacaklarını önceden kestirmek ve bu konuda kesin yargıya
varmak mümkün değildir. (…) Davacı babanın 1200 lira ücretle sigortalı bir işçi olarak çalışması, onun geçim koşullarının çok iyi olduğu
anlamına gelmez (…. ).8
Hükmünü vermiştir.
Yargıtay 10.H.D. de bu uygulamaya paralel olarak :
Bu kere yapılan incelemede, sigortalının babasının malmüdürlüğünde çalışan bir memur, annesinin de ev kadını olduğu tespit edilmiştir.
Günün hayat koşullarında, bir maliye memurunun, geliri ile kıtı kıtına
yaşaması gereken durumda olduğu ve çalışan çocuklarının az da olsa
sürekli ve düzenli biçimde yardımına muhtaç bulunduğu kabul edilmelidir. Böyle bir kabulün hayatın olağan yaşam biçimine uygun düşmeyeceği de söylenemez. O halde, (…) yapılan soruşturma sonucu saptanan durum takdir edilerek ana, babanın sigortalının yardımına muhtaç
olduğu kabul edilmeli ve o yolda karar verilmelidir.9
Hükmünü vermiştir.
Bu kararlardan da anlaşıldığı gibi, anne ve babanın iş kazasında ölen
çocuklarından dolayı destek zararı isteyebilmeleri için ekonomik durum7
8
9

- Karahasan, Tazminat Davaları, 1976, ss. 661-662.
- Y.HGK. 17.10.1973 t., E:971/4-899-K:798, Karahasan, a.g.e., ss. 666-667.
- Y.10.H.D. 15.03.1988 t., E:930-K:1559, Karahasan, Tazminat Hukuku, ss. 707-708.
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larının önemi yoktur. Bu istekler ölümden sonrası için olup, bugün maddi durumu iyi olan ana ve babanın daha sonra başkalarına muhtaç duruma düşmeyeceklerinin garantisi yoktur.
5- ANA VE BABA’ NIN DESTEK ZARARINA HAK KAZANABİLMELERİ KONUSUNDA YARGITAY’IN SON UYGULAMASI
Buraya kadar anlatıla geldiği gibi tekrarlarsak, destek alan olarak anne
ve babanın iş kazasında ölen çocuklarından dolayı destek zararı isteyebilmeleri için, onların zengin olup olmadıklarının veya bir işte çalışıp çalışmadıklarının hatta emekli aylığı alıp almadıklarının hiç önemi yoktur.
Ancak, Yargıtayımız son zamanlardaki içtihatlarında anne ve babanın
destek zararına hak kazanabilmeleri için kendilerine SGK tarafından gelir bağlanması koşulunu aramaktadır. Önce aşağıdaki kararlara bir bakalım:
1 inci karar:
Somut olayda, davacı anne, Ö. S. ye emekli maaşı aldığından bahisle kurumca gelir bağlanmadığı dosyadaki bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca da davacı anne Ö. S. nin maddi tazminata
hak kazanamayacağı göz ardı edilerek maddi tazminata yönelik davanın reddi yerine yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı
olup bozma nedenidir.10
2 inci karar:
Başka bir anlatımla, (…) hak sahibine gelir bağlanmayacağı giderek, hak sahibinin destekten yoksun kalma tazminatı isteme hakkına
sahip olmayacağı açık-seçiktir. Somut olayda anne ve baba yönünden
yukarıda açıklanan doğrultuda inceleme ve araştırma yapılmadığı ortadadır.11
3 üncü karar:
Somut olayda, davacı babanın SSK’ dan yaşlılık aylığı alması nedeniyle ölen oğlundan iş kazası sigorta kolundan gelir bağlanması mümkün olmadığından mahkemece maddi tazminat isteminin reddine karar verilmesi doğru ise de hak sahibi davacı anne hakkında yukarıda
açıklanan doğrultuda inceleme ve araştırma yapılmadığı (….).12
10 - Y.21.H.D. 09.11.2004 t., E:2004/8605-K:2004/9466, LEGAL İSGHD, 2005, sayı 6, ss.
823-824.
11 - Y.21.H.D. 06.11.2007 t., E:2007/5407-K:2007/19950, özel arşiv.
12 - Y.21.H.D. 12.02.2009 t., E:2008/8348-K:2009/1968, LEGAL İSGHD, 2009, sayı 22,
ss. 854-856.
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Bunlardan başka Yargıtay HGK. daha yeni bir kararında:
İş kazası nedeniyle işçinin ölümü halinde ana ve baba yararına
maddi tazminata karar verilebilmesi için ana ve babaya sosyal güvenlik kurumu tarafından kısa vadeli sigorta kolundan ölüm geliri bağlanması gerekmektedir. Kendilerine gelir bağlanan ana ve babanın destekten yararlandığı varsayılmaktadır (….).13
Hükmünü vermiştir.
Bu kararlardan da çok açık bir biçimde anlaşıldığı gibi, ana ve babanın
iş kazasında ölen çocuklarından dolayı destek zararı yani maddi tazminat isteyebilmeleri, kendilerine SGK tarafından iş kazasından dolayı ölüm
aylığı bağlanması koşuluna bağlanmıştır. Anlaşıldığı kadarı ile, gerekçesi
de, kendilerine aylık bağlanan ana ve babanın, çocuklarının sağlığında
onun desteğine muhtaç olduklarının kabulüdür.
Yukarıda “Destek” ve “Destek alanlar” bölümlerinde ayrıntılı biçimde
açıklandığı gibi, bu görüş tazminat hukuku ilkelerine aykırıdır. Bu tür
davalarda destek alanların destek zararları geleceği yönelik olarak hesaplanmaktadır. Ana ve baba ölen sigortalı çocuklarının sağlığında ondan
yardım almasalar ve hatta maddi durumları iyi olup yardımına muhtaç
olmasalar bile, ileride yardımına muhtaç olmayacakları bilinemeyeceğinden, onun ölümü halinde destek zararı isteyebileceklerdir. Ayrıca, destek
yardımının destek alanların tüm ihtiyaçlarının karşılanmasının ve sadece
para olarak da yardım yapılmasının gerekmediği, bu yardımın ayni olarak
veya hizmet olarak da verilebileceğini de tekrarlamakta yarar görüyoruz.
Şimdi, aşağıda vereceğimiz iki örnekle konuyu açıklığa kavuşturalım:
Birinci örnek:
İş kazasında ölen sigortalının aylık kazancının 4.000.00 TL. olduğunu,
eşi ve bir çocuğunun ve anne ve babasının sağ olduğunu, anne ve babanın
oturdukları evin de kendilerine ait ve annenin aylık kazancının 900.00
TL. ve babanın da aylık kazancının 900.00 TL. olduğunu ve başka gelirleri olmadığını varsayalım. Aylık gelirleri toplam 1.800.00 TL. olup ev kirası da vermediklerinden çocuklarının sağlığında ondan yardım almadıklarını ya da çok az diyelim ki ayda toplam 250.00 TL. tutarında para ya da
para ile ölçülebilen yardım aldıklarını kabul edelim. Bugün için aylık net
asgari ücret 949.00 TL. olduğundan aylık gelirleri asgari ücretin altında
olup ölen çocuklarının da eşi ve bir çocuğu olduğundan dolayı artan hisse
kaldığından kendilerine iş kazasından kaynaklanan ölüm aylığı bağlana13 - Y.HGK. 27.03.2013 t., E: 2012/21-1047-K:2013/395, İBD., Cilt 88, sayı 4, ss. 454-461.
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caktır. Bu nedenle de, Yargıtayımızın yukarıdaki içtihatları gereği kazaya
neden olan taraftan maddi tazminat da isteyebileceklerdir.
İkinci örnek:
İş kazasında ölen sigortalının aylık kazancının 4.000.00 TL. olduğunu,
eşi ve iki çocuğu olup anne ve babasının da sağ ve 65 yaşın altında olduğunu, anne ve babasının sağlık durumları elvermediği için çalışamadıklarını
ya da sadece birisinin çalıştığını ve kazancının çok düşük olduğunu, kiralık bir evde oturduklarını, ev kirası ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması
için sigortalı çocuk tarafından her ay 800.00 TL. para yardımı yapıldığını varsayalım. Ölen sigortalının eşi ve iki çocuğu olduğu için artan hisse
kalmadığından kendilerine SGK tarafından aylık bağlanmayacaktır. Bu
nedenle de, Yargıtayımızın yukarıdaki içtihatları gereği kazaya neden olan
taraftan maddi tazminat isteyemeyeceklerdir.
Birinci örnekteki anne ve babanın hem aylık toplam 1.800.00 TL. gelirleri ve hem de kendilerine ait evleri var ve ölen çocuklarından da destek
almadıkları ya da çok az destek aldıkları halde, sigortalının bir çocuğu
olduğu için hem kendilerine SGK tarafından aylık bağlanacak ve hem de
kazaya neden olan taraftan maddi tazminat isteyebileceklerdir.
İkinci örnekteki anne ve baba sağlık nedenlerinden dolayı çalışamadıkları ya da sadece birisinin çok düşük gelirle çalıştığı, kiralık evde oturdukları ve ölen çocuklarının eşi ve iki çocuğu olduğundan dolayı artan
hisse kalmadığından kendilerine SGK tarafından aylık gelir de bağlanmadığı, çocuklarının ölümü ile onun her ay yaptığı 800.00 TL. lık yardımdan da mahrum kaldıkları halde, kazaya neden olan taraftan maddi
tazminat isteyemeyeceklerdir. Bu anne ve babanın sigortalı çocuklarının
sağlığında ondan destek aldıkları ve bu desteğin ileriye yönelik de devam
edeceği açıkça belli olduğu halde, sırf SGK tarafından aylık bağlanmadığı
gerekçesiyle destek tazminatı isteyemeyeceklerini kabul etmek, hayat gerçeklerine aykırı olduğu gibi tazminat hukuku ilkeleri ile de bağdaşmadığı
açıkça bellidir.
Hatta üvey anne ve baba bile destek alandır. Nitekim Yargıtay; iş kazasında ölen işçiyi üç yaşından beri büyüten ve onun yardımından yararlanan üvey anne için maddi ve manevi tazminata karar verilmesi gerektiğini
kabul etmiştir.14
Bu durumda, iş kazası sonucu ölen çocuklarından dolayı anne ve babaya SGK tarafından aylık gelir bağlanmamasının, destek tazminatı istemelerine engel olmasının gerekçesini anlamak mümkün değildir.
14 - Y.9.H.D. 19.03.1970 t., E:1028-K:2678, Çenberci, İş Kanunu Şerhi, s. 765.
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SONUÇ
01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar
ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’ nda, ölen sigortalının hak sahibi ana
ve babasına aylık gelir bağlanması için aranan koşullar değiştirilmiştir.
Daha önce yürürlükte olan 506 Sayılı Kanun döneminde ana ve babaya
ölüm geliri bağlanması için çocuklardan artan hisse kalması ve ayrıca ana
ve babanın geçimlerinin ölen sigortalı çocukları tarafından sağlandığının
da tespiti gerekiyordu. 5510 Sayılı Kanuna göre artık, ana ve babaya aylık
gelir bağlanması için geçimlerinin ölen sigortalı çocukları tarafından sağlanıp sağlanmadığının araştırması yapılmayacaktır. Ölen çocukları sağlığında, ana ve babasına hiç yardım yapmasa bile Kanunda sayılan koşulların gerçekleşmesi halinde kendilerine aylık bağlanacaktır.
Bu duruma rağmen, yani 506 Sayılı Kanun döneminde ölen çocuklarından dolayı ana ve babaya aylık bağlanması için, sağlığında geçimlerini
sağlayıp sağlamadığı koşulu aranırken, o dönemdeki Yargıtay uygulamasında ana ve babanın destek tazminatı isteyebilmeleri için aylık bağlanma koşulu aranmadığı halde, değişen sosyal ve ekonomik koşullara göre
düzenlenen yeni kanun döneminde aranması hakkaniyet kuralları ile de
bağdaşmamaktadır.
Aslında, destek tazminatına hak kazanabilmek için genel kural; ölen
kişinin sağlığında kendisinden destek alanlara yardımda bulunduğunun
ve ölmese idi bu yardımın devam edecek olması koşullarının gerçekleştiğinin kanıtlanmasıdır.
Ancak bu kural, çok yakın aile bireyleri dışındaki destek alanlar içindir.
Eş, çocuklar ve ana ve baba için bu koşulların gerçekleşip gerçekleşmediğinin araştırılmasına gerek yoktur. Çünkü; genel yaşam deneylerine ve
yaşamın olağan akışına dayanan kişi artık iddiasını ispatla yükümlü değildir.15Çocuğun ana ve babasına yardım etmesi her şeyden önce ahlaki
bir görevdir.Sağlığında aile içindeki bazı nedenlerden dolayı aralarında
dargınlık bile olsa, bu durum ana ve babasına yardım etmeyeceği anlamına gelmez. Bu nedenlerle, ana ve babanın destekten yoksunluk tazminatı
isteyebilmeleri için, kendilerine SGK tarafından iş kazasından dolayı ölüm
aylığı bağlanıp bağlanmadığının hiç önemi olmadığı gibi, ölen çocuklarının
sağlığında kendilerine yardım ettiği ve ileride de yardım edeceğinin kanıtlanmasına da gerek olmayıp, ana ve baba olmaları yeterlidir.

15 - Y.HGK. 21.04.1982 t., E:1979/4-1528-K:1982/412, Egemen ve diğerleri, a.g.e., ss.
546-551.
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TAŞKIN İNŞAAT
Av. İlker Hasan DUMAN
I. Genel Olarak
TMK. md. 725/II’deki koşullar gerçekleştiğinde komşu araziye taşan
inşaatın taşan kısmının mülkiyeti, ana inşaatın üzerinde yapıldığı arzın
malikine ait olur. Başka bir anlatımla, taşan inşaat, üzerine taştığı arsanın değil, ana inşaatın yapıldığı arsanın ayrılmaz parçası sayılır. Bu maddede iki konu düzenlenmiştir: a) Taşkın inşaatı yapanın taşılan komşu
arazisinde aynî bir hakka dayanması. b) Taşılan arsa malikinin taşkın
inşaata katlanma yükümlülüğü1.
Taşkın yapılarda, sosyal ve ekonomik bir değeri yok etmemek ve yapının bütünlüğünü korumak amacıyla yasa koyucu Medeni Kanun’un 722,
723, 724’üncü maddelerinde öngörülenlerden daha değişik ilkelere ihtiyaç
duymuş, bu nedenle 725. madde hükmünü getirmek zorunda kalmıştır.
İrtifak hakkı yoksa, zarar gören malik taşmayı öğrendiği tarihten başlayarak onbeş gün içinde itirazetmediği, aynı zamanda durum ve koşullar
da haklı gösterdiği takdirde, taşkın yapıyı iyi niyetle yapan kimse, uygun
bir bedel karşılığında taşan kısım için bir irtifak hakkı kurulmasını veya
bu kısmın bulunduğu arazi parçasının mülkiyetinin kendisine devredilmesini isteyebilir.
Taşkın yapının korunmasındaki bireysel ve kamusal yarar nedeniyle
Medeni Kanunun 684, 718, 722. maddelerinde kabul edilen “üst toprağa
bağlıdır” kuralına ayrıcalık getirilmiş, taşkın yapımalikinin komşu taşınmazda inşaat veya irtifak hakkı gibi aynî bir hakkının bulunması halinde
taşan kısım, taşılan taşınmazın değil, anayapının bulunduğu taşınmazın
tamamlayıcı parçası sayılmış, tecavüz edilen kısım üzerinde yapı maliki
yararına irtifak hakkı tanınmıştır. Hemen belirtmek gerekir ki taşkın yapıdan inşaat ve imalattan kasıt, taşınmaza sıkı ve devamlı surette bağlı
olan esaslı yapılardır. Başka bir anlatımla taşan yapının tamamlayıcı parça “mütemmim cüz” niteliğinde olması gerekir. Onun, taşınmazın altında
veya üstünde yapılması zeminde veya üstten sınırı aşması arasında madde hükmünü uygulaması açısından hiçbir fark yoktur.
Medeni Kanunun 725. maddesinin uygulanabilmesini haklı gösterecek
1

Ertaş, Şeref: Eşya Hukuku, DEÜ Yayını, Ankara 1995, sf. 293-294; Karahasan, Mustafa
Reşit: Eşya Hukuku, Birinci Cilt, Beta-2002, sf. 842.
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en önemli koşul yapı malikinin iyiniyetli olmasıdır. Bu maddede iyi niyetin tanımı yapılmamışsa da aynı kanunun 3. maddesinde hükme bağlanan sübjektif iyiniyettir. Yapı malikinin kendinden beklenen tüm dikkat
ve özeni göstermesine karşın, sınırı aştığını bilmesi veya bilecek durumda
olmaması yahut sınırı aşmasında yasaca korunabilecek bir nedenin bulunması onun iyiniyetini gösterir.
Yapı yapan kişinin iyi niyetli olmaması aşırı zarar bulunup bulunmadığına bakılmaksızın taşan kısmın yıkılması sonucunu doğuracağından iyi
niyet üzerinde önemle durulacak; olaylar, karineler, tüm taraf delilleri bir
arada özenle değerlendirilecektir.
Kural olarak iyiniyetin ispatı taşkın yapımalikine ait ise de iyiniyetsav
ve savunması defi olmayıp itirazniteliği taşıdığından ve kamu düzeniile
ilgili bulunduğundan mahkemece kendiliğinden (resen) göz önünde tutulmalıdır.
Komşu taşınmaz malikinin veya o taşınmazda mülkiyetten başka aynî
hak sahibi olup da zarar gören kimselerin taşınmaza elatıldığını öğrendikleri tarihten itibaren onbeş gün içerisinde itirazetmeleri, yapı malikinin iyiniyetli sayılması olanağını ortadan kaldırır. İtiraz hiçbir şekle bağlı
değildir.
Yapının ilerlemesini, zararın büyümesini önlemek için konan bu sürenin başlangıcını objektif olarak saptamak, yapının görünebilir hale gelme
tarihinden başlatmak, taşırılan taşınmaz malikinin öğrenmesine engel
olan sübjektif “öznel” nedenleri dikkate almamak gerekir.
“Durum ve koşulların haklı göstermesi” şeklinde açıklanan ikinci koşuldan ise imar durumuna göre ifrazın mümkün olması, ifrazhalinde arsa
malikinin uğrayacağı zarar ile taşkın yapımalikinin elde edeceği yarar arasında aşırı bir farkın bulunmaması gibi konular anlaşılmalıdır.
Bu iki koşulun varlığı halinde taşkın yapımaliki uygun bir bedel ödeyeceğini bildirerek açacağı yenilik doğurucu nitelikteki temliken tescil davası
ile taşkın kısmın mülkiyetini veya üzerine bir irtifak hakkı kurulmasını isteyebilir. MK. md. 725/II’ye dayanan bir tescil isteminin mutlaka dava yoluyla
yapılması gerekmez. Savunma yoluyla da tescil istemi öne sürülebilir. Tescil
istemini kapsayan bir dava veya savunmanın yargı önüne götürülmesi, tescil
isteyenin iyi niyetli olduğuna ilişkin savını da içerir; iyi niyet savının ayrıca ve
açıkça belirtilmesine gerek yoktur.
Her davada yargıç “uygun bedel” olarak salt temlik edilecek arsanın
bedelini değil, gerektiğinde taşınmazının bir kısmını terk etmek zorunda
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kalan malikin özverisini düşünerek, dava tarihine göre devredilen arsa
bedeli yanında, geride kalan kısmın uğradığı değer kaybını ve taşınmaz
malikinin öteki zararlarını TMK. md. 4 ve TBK. md.50 uyarınca ve aynı
zamanda haksız zenginleşmeyi de önleyecek biçimde en uygun bedeli
belirleyecek, bu bedel karşılığında taşmanın biçimine, taşkın yapının ve
taşınmazların niteliğine göre, taşılan yerin mülkiyetinin devrine veya üzerinde irtifak hakkı kurulmasına karar verecektir.
Taşkın yapıile iki komşu taşınmaz eylemli olarak birleşmekte, iktisadi
bir bütün oluşturmaktadır. Olayın bu özelliği nedeniyle taşkın yapıya dayanan temliken tescil isteği taşınmaza bağlı kişisel hakniteliğindedir. Bu
durumda taşınmazların miras yoluyla veya temliken intikal etmesi durumunda yeni malikler de maddede belirtilen haklardan yararlanabildikleri
gibi borçlardan da sorumlu tutulurlar2.
II.İrtifak Hakkı Varsa
“Bir yapının başkasına ait araziye taşırılan kısmı, eğer yapıyı yapan malik taşırılan arazi üzerinde bir irtifak hakkına sahip bulunuyorsa, ona ait taşınmazın bütünleyici parçası olur” (TMK. Md. 725/I).
İnşaatı yapanın, taşılan arsa üzerinde bir aynî hakkı varsa, taşan inşaatın mülkiyeti, inşaat malikinin mülkiyetine dahil olur. Sözü edilen aynî
hak, taşılan arsa üzerinde inşaat yapma hakkı veren bir aynî haktır. Bu
bir üst hakkı veya yapılan inşaata katlanma yükümlülüğü biçiminde bir
irtifak hakkı olabilir. İnşaat malikinin taşılan arsa üzerinde geçiş hakkı
veya ipotek hakkı olması böyle bir hak bahşetmez. Bu durumda, taşkın
inşaat sahibi yalnız inşaat hakkı tesisini isteyebilir3.
Birbirine komşu olan iki taşınmazın malikleri, inşaatın yapılmasından
önce aralarında sözleşerek, sınır taşkınlığını öngören ve tapuya tescil edilen taşınmaza bağlı bir irtifak hakkı (taşkın yapıirtifakı) kurabilirler. Bu
hak nedeniyle maliklerden biri, yapacağı inşaatı komşusunun arsasına
taşırmak yetkisini elde ederken, diğeri buna katlanmak yükümü altına
girer. Aynî hakolmasından dolayı taşkın yapı hakkı, ana taşınmaz kimin
mülkiyetine geçerse geçsin, onun şimdiki maliki tarafından, yükümlü taşınmazın o anki malikine karşı ileri sürülebilir. Çoğunlukla, taşınmaza
bağlı bir taşkın yapı hakkı karşılıklı olarak da kurulabilir. Örneğin, iki
komşu, aralarında karşılıklı olarak, her birinin belirli yapıların inşasında
sınırı aşabileceğine izin verebilirler. Ancak sınırı aşma yetkisi, bir rehin
hakkına veya geçit hakkına sahip olan kimse ya da bu arsada paydaş olan
2
3

HGK. 22.3.2006, 62/92.
Ertaş, 294.
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kişi, yaptığı inşaatı bu arsaya taşırma hakkına sahip değildir4. Sözleşmeye dayanan bir taşkın yapı irtifakının tapuya tescilinden sonra komşu
arsaya taşırılan inşaat, komşu arsanın bütünleyici parçası olmaz; inşaatı
yapanın taşınmazının bütünleyici parçası olarak kalır. O, bir yandan, yaptığı inşaatın tamamının (asıl inşaat ve taşkın inşaat) malikidir; öte yandan
inşaatı komşunun mülkiyet alanına taşırma yetkisi veren bir aynî hakkın
sahibidir. Yükümlü taşınmaz maliki komşu, gerçi taşkın kısmın kapladığı
toprağın mülkiyetini korumaktadır; ancak bu kısma değip bitişen taşkın
inşaat onun değil, taşkın yapı irtifakı devam ettiği sürece inşaatı yapanın
mülkiyeti altında bulunmaktadır. Eğer taşkın inşaat komşunun toprağına
değmiyor ve yalnız onun hava boşluğuna taşıyorsa, taşkın kısım inşaatın
ve asıl taşınmazın bütünleyici parçası olup, inşaatı yapanın mülkiyetine
dahil bulunmaktadır. Bu durumda taşkın yapı irtifak hakkı, yalnızca,
komşunun taşkınlığa katlanmasını sağlama amacını güder5.
Bir yapının başkasına ait araziye taşırılan kısmı, eğer yapıyı yapan malik taşırılan arazi üzerinde bir irtifak hakkına sahip bulunuyorsa, ona ait
taşınmazın bütünleyici parçası olur. İrtifak hakkı taşılan arsada inşaat
hakkı veren bir üst hakkı ya da yapıya katlanma yükümü biçiminde olabilir6.
İrtifak sözleşmesi tapu memuru önünde resmi biçimde yapılmalı ve
tapu siciline tescil edilmelidir.
Sözleşmeye dayanan taşkın yapıirtifak hakkı ancak terkin ile sona
erer. Bu nedenle, taşkın inşaatın mevcut olmaması, hakkın kendiliğinden
sona ermesi anlamına gelmez.
Bir taşınmazı yük altına sokan bir irtifak hakkının konusu, bir taşınmazın bir kısmında veya tamamında hiç inşaat yapmamak veya ancak
belli nitelikleri taşıyan inşaat yapmak ya da yalnızca belli bir yüksekliğe
kadar inşaat yapmak (manzara irtifakı) olabilir. Sahip olduğu irtifak hakkının sınırının aşılması nedeniyle inşaattan zarar gören irtifak yetkilisinin
hukuki pozisyonuyla, arsasına inşaat taşırılan malikin hukuki durumu
arasında bir karşılaştırma yapılarak, taşkın inşaat kuralları uygulanmalıdır. Malik tarafından kendi taşınmazında bir irtifak hakkı sınırı aşılarak
meydana getirilen inşaat, malikin taşınmaz sınırını aşarak yaptığı inşaat
kadar ve aynı ölçüde korunmaya değerdir. Her iki durumda da taşkın
4
5
6

Tekinay, Selahattin Sulhi: Eşya Hukuku, İstanbul 1978, sf. 598; Oğuzman, Kemal/Seliçi, Oğuzman: Eşya Hukuku, İstanbul-1978, sf. 480.
Akman, Galip Sermet: Taşkın İnşaat, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul- 1982, sf.
65 vd.
Gençcan, Ömer Uğur: Türk Medeni Kanunu, Cilt II, Yetkin Yayınları, Ankara-2004, sf. 2612.
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yapıkurallarının uygulanabilmesi için, inşaatın kısmen hukuka uygun
olarak meydana getirilmiş olması gerekir. Başkasının mülkiyetine sınırı
aşarak tecavüz yerine, bir irtifak hakkının ihlali söz konusu olursa, taşkın
yapı kurallarının uygulanması, ancak yapının bir kısmı irtifakı ihlal ettiği,
buna karşılık diğer kısmı inşaatı yapana ait bulunan mülkiyet hakkının
sınırları içinde kalmışsa geçerlidir7.
Komşu taşınmaz malikleri, aynî bir taşkın yapıhakkı kurmaksızın da,
yalnız kişisel (borç doğuran) bir biçimde, bir taşkın inşaatın meydana
getirilmesi konusunda anlaşabilirler. Böyle bir hukuki işlemsonucu inşaat sahibi, yapacağı inşaatı komşu arsaya taşırmak, komşu arsa sahibi
de buna katlanmak yükümü altına girer. Yalnız borç doğuran ve tarafları
kişisel borç yükümü altına sokan bu sözleşme sonucu, arsasına taşılan
komşu, (toprağa değip bitiştiği takdirde) taşkın inşaatın mülkiyetini elde
eder. Şekilsiz olarak gerçekleştirilebilen böyle bir sözleşme ile katlanma
yükümü altına giren komşu, sözleşmede öngörülen süre içinde elatmanın
önlenmesi davasını açmaktan vazgeçme borcunu üstlenmektedir. Taşkın
inşaatın yapımı tamamlanmışsa, yaratılan değerlerin korunması ilkesi
gereğince, arsasına taşılan komşunun rızası bulunduğundan ve taşkın inşaat sahibi iyi niyetli sayılacağından, TMK. Md. 725/II’nin uygulanması
gerekir.
III.İrtifak Hakkı Yoksa
“Böyle bir irtifak hakkı yoksa, zarar gören malik taşmayı öğrendiği tarihten başlayarak onbeş gün içinde itiraz etmediği, aynı
zamanda durum ve koşullar da haklı gösterdiği takdirde, taşkın
yapıyı iyi niyetle yapan kimse, uygun bir bedel karşılığında taşan
kısım için bir irtifak hakkı kurulmasını veya bu kısmın bulunduğu
arazi parçasının mülkiyetinin kendisine devredilmesini isteyebilir.”
(TMK. md. 725/II).
Taşkın yapızarureti içinde bulunan taşınmaz maliki, TMK. md. 725/
II’de belirtilen koşulların gerçekleşmesi durumunda üzerine inşaat taşırılan taşınmaz malikinden olumlu bir edimi yasal olarak isteme hakkını
kazanır. Zarar gören malik taşmayı öğrendiği tarihten başlayarak onbeş
gün içinde itirazetmediği, aynı zamanda durum ve koşullar da haklı gösterdiği takdirde, taşkın yapıyı iyi niyetle yapan kimse, uygun bir bedel
karşılığında taşan kısım için bir irtifak hakkı kurulmasını veya bu kısmın
bulunduğu arazi parçasının mülkiyetinin kendisine devredilmesini isteyebilir. Yasa bu durumlarda bir borç ilişkisi kurmaktadır. Borç ilişkisi
eşyaya bağlı olma niteliği bakımından istem hakkı, asıl taşınmazın daha
7

Akman, 54 vd.; Karahasan, 843.
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sonraki bir maliki tarafından, inşaat taşırılan taşınmazın yeni malikine
karşı da yürürlüğe konulabilir. Yeter ki TMK. md. 725/II’de yazılı olan
koşullar, taşkın yapının meydana getirildiği anda ve ilk (asli) malikler
arasında gerçekleşmiş bulunsun8.
Yasanın öngördüğü aşağıdaki koşullar gerçekleştiğinde, taşılan taşınmaz malikinin taşkın inşaata katlanma yükümlülüğü doğar. Bu koşullardan birinin eksik olması durumunda, inşaata katlanma yükümlülüğü
benimsenemez9.
A.Koşullar
1. Taşkın Yapı Yapılması
Tapuya kayıtlı özel mülkiyete konu bir taşınmaz üzerinde, temelli kalması amacıyla yapılan binanın ayrılmaz parçasının yine tapuda kayıtlı
üçüncü kişiye ait taşınmaza taşkın yapılmış olmalıdır. Taşkın inşaat ve
imalattan kasıt, taşınmaza sıkı ve devamlı surette bağlı olan esaslı yapılardır. Başka bir anlatımla taşan yapının tamamlayıcı parça “mütemmim
cüz” niteliğinde olması gerekir. Onun, taşınmazın altında veya üstünde
yapılması zeminde veya üstten sınırı aşması arasında madde hükmünü
uygulaması açısından hiçbir fark yoktur. Yapılan yapı sürekli/ kalıcı biçimde yapılmış olmalı ve ana yapıyla arasında sıkı bir bağlantı bulunmalıdır10. Örneğin soğutma kuleleri olarak nitelendirilen tesisin, sürekli
kalıcı biçimde yapılmış bir yapı olduğu ve ana yapıyla arasında sıkı bir
bağlantı bulunduğu kanıtlanamamışsa fahiş bir zararın doğacağından söz
edilemez11.
TMK. md. 725 anlamında “inşaat ve diğer tesisler” kavramına yalnız
binalar ve binabenzeri inşa eserleri ile bunların bütünleyici parçaları değil, insan eli ve emeği veya tekniğin yardımıyla meydana getirilen, toprağın
üstünde veya altında yapılıp toprakla devamlı bağlılığı olan her çeşit eser
girer. Yapı kavramında önemli olan, bunların, yapılış tarzına göre insanların ve eşyaların hacim bakımından etrafını çevreleyen ve onların dış etkilere karşı korunmasını sağlayabilen inşa eseri olmalarıdır. Bir yapıdan
söz edebilmek için, bu yapının amacının, sera evlerinde, samanlıklarda,
ahırlarda olduğu gibi yalnızca koruma sağlamak olması gerekmez. Binanın dinsel inanışlara, devlet işlerine, sanat, spor, meslek ya da oturma ve
barınma gereksinimlerine karşılık vermesi fark yaratmaz. Bina kural olarak kapalıdır, özellikle dam ve duvarlarla çevrilmiştir. Ancak kapanabilir
8
9
10
11

1. HD. 29.1.1993, 218/760.
Ertaş, 294; Akıntürk, Turgut: Eşya Hukuku, Beta Yayınları, İstanbul 2009, 537.
1. HD. 29.1.1993, 218/760; 1. HD. 29.3.2000, 2328/3421.
HGK. 6.10.2004, 492/474.
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(kilitlenebilir) olup olmaması önemli değildir. Bina kendi çevre ve alanı ile
kendini karakterize eder. Çevre ve kapsamına göre ancak insanların içine
girmesine uygun olan bir inşa eseri bina olarak nitelendirilebilir. Duvarlarla çevrili olsa da bir köpek ya da tavşan kulübesi, bir güvercinlik, bu
nedenle bina sayılmaz12.
TMK. md. 725’in uygulanabilmesi için, yapının tamamlanıp bitirilmiş
olması zorunlu değildir. İnşaatın yapımına başlanmış olması ve bunun,
taşkın kısmın yıkılmasının ekonomik bakımdan gereksiz ve anlamsız zararlara yol açabilecek ölçüde ilerlemiş olması yeterlidir. Bu durum özellikle çok masraflı temel atma işlerinde, büyük inşa eserleri ve yüksek
yapılarda, yapı henüz toprak düzeyinden yukarıya doğru yükselmediği
durumlarda söz konusu olur.
Komşunun arsasına taşan bir menkul inşaat, yapanın mülkiyetinde
kalır; arsasına taşılan taşınmaz malikinin mülkiyetine geçmez. Toprak ile
sıkı bir bağlılığın olmadığı, inşaatın, değerinde bir azalma olmaksızın bir
yerden başka bir yere hareket ettirilebildiği durumlarda, örneğin, bir inşaat barakası kısmen komşunun arsasına taşar biçimde yapılmışsa, bunu
yapan, itirazetmeyen komşusundan, bir kez seçilmiş yerde kurulan yapıya katlanmasını, taşkın menkul inşaat üzerinde bir aynî hak kurulmasını
ya da taşılan toprağın mülkiyetinin devrini isteyemez13.
Taşkın inşaattan söz edebilmek için, bütün inşaatın ne büyüklükteki
kısmının komşu taşınmaza taşırıldığı, taşkın kısmın değerinin diğer kısımdan fazla olup olmadığı önemli değildir. İnşaatı yapanın kendi arsasında yalnız küçük bir yapı kısmı bulunurken bütün yapının çok büyük
bir kısmının başkasının arsasına uzanıp yayılması durumunda da, hatta
komşu taşınmazın inşaat ile tamamen kaplanmış bulunması durumunda
da taşkın inşaat kuralları uygulanır14.
Halen mevcut olan ve taşkınlık arzetmeyen bir inşaat, komşunun arsasına doğru genişletilir ve yeni yapılan bu ek kısım sınırı aşarak iki ayrı
taşınmaz üzerinde bulunur biçimde inşa edilirse, taşkın inşaat kuralları
uygulanır15.
Bir taşkın inşaattan söz edebilmek için, komşu taşınmaza taşan inşaat
kısmının mutlaka toprağa değip onunla bitişmesi zorunlu değildir. Komşunun toprağına değmeyecek biçimde, yalnız onun hava boşluğuna taşan
12 Akman, 26; Çörtoğlu, Sahir: Taşınmaz Mülkiyetinin Taşkın Kullanılması, Dayınlarlı
Yayınları, Ankara 1988, 168-169.
13 Akman, 30 vd.; Karahasan 843-845.
14 Tekinay, 595; Akıntürk, 537.
15 Akman, 36.
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örneğin balkon, cumba, üst kat çıkıntıları, çatı saçakları vb. de taşkın
inşaat sayılırlar. Komşu arsanın hava boşluğuna taşan ve hakkında taşkın
inşaat kurallarının uygulanacağı bir taşkın inşaattan söz edebilmek için
inşaatın bizzat kendisi veya ona bitiştirilmiş bir bütünleyici parçası sınırı
aşmış bulunmalıdır. Bu bitişme o sıklıkta olmalıdır ki eklenen kısım, inşaatın aslı veya kendi tahrip olmadan ya da bünyesi esaslı değişikliğe uğramadan asıl inşaattan ayrılamasın. Bu durum bir taşkın balkonda veya
taşkın çatı saçağında görülmektedir. Buna karşılık, yalnız açılma veya
kullanılma halinde komşu arsanın hava boşluğuna taşan jaluziler (şerit
perdeler), güneşlik ve tenteler, pencere panjurları taşkın inşaat sayılmazlar. Bu nedenle arsasına taşılan komşu bu kısımların yıktırılmasını veya
kullanılmamasını isteyebilir; yeter ki onun bu hakkı kullanması, yalnızca
öbürünü zarara sokma amacına yönelik bulunmasın. Zeminde değil de
havadan taşma halinde, yasanın aradığı koşullar gerçekleşmişse, taşkın
inşaat irtifakı tanınabilir16. Bu hak, inşaatı yapana taşkın kısmı olduğu
gibi koruma olanağı sağlayacak, komşuyu ise, kendi egemenlik alanına
yapılan bir tecavüze katlanma zorunda bırakacaktır. İrtifakın amacı, taşkınlık devam ettiği sürece, komşunun buna katlanmasını sağlamaktır; irtifak hakkı kaldırılırsa komşu, taşkın kısmın yıkılmasını isteme hakkını
kazanır17.
Asıl taşınmazdaki inşaatla, komşu taşınmazdaki inşaat arasındaki arsada hem maddi ve hem de fiziki bir bağlılığın bulunması zorunludur.
Taşkın yapıkuralları, ancak özel mülkiyete konu olan bir taşınmazda gerçekleştirilen sınır taşkınlığı halinde uygulanır. Özel mülkiyete bağlı
(konu) olmayan, kamu malvarlığına bağlı olan veya genelin yararlanmasına özgülenen yerlere, örneğin bir caddeye, sokağa, meydana, denize taşırılan yapılar hakkında taşkın inşaat kuralları değil kamu hukuku kuralları uygulanır18.
İlk yapılışında taşkın olmayan, bunu yapanın arsasının sınırları içinde
bulunan bir inşaat, sonradan ve ilgilinin herhangi bir katkısı olmadan,
doğal ve çevreye bağlı olaylar (deprem, toprak kayması, zamanın etkisi
vb.) nedeniyle komşunun arsasına taşmışsa, buna taşkın inşaat kuralları
uygulanır19.
Birbirine bitişik iki taşınmazın maliki, taşınmazlarını ayıran sınırı göz
16 Ertaş, 295; Aral, Vecdi, İnşaat (Üst) Hakkı: İstanbul 1968, sf. 16-17; Gürsoy, Kemal Tahir/Eren,Fikret/Cansel: Erol, Türk Eşya Hukuku, Ankara 1978, sf. 621-622; Özmen,İhsan: Taşkın İnşaat, sf. 31.
17 Akman, 39 vd; Akıntürk, 538.
18 Akman, 46; Karahasan, 846-847.
19 Akman, 47-48.
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önüne almadan, her iki taşınmazına da yayılan tek bir yapı inşa etmiş,
taşınmazlardan biri, sözleşmeye dayanan bir taşkın inşaat hakkı kurulmaksızın; satma, cebri açık artırma ya da mirasın bölüşülmesi nedeniyle
taşınmazlardan biri (ya da her ikisi) başka bir kişinin mülkiyetine geçmişse (inşaatın tamamı üzerindeki malik ayniyeti sona ermişse), eskiden
tek bir kişiye ait olan taşınmazların sonradan ayrı kimselerin mülkiyetine
geçmesi nedeniyle “haksız” duruma gelmiş olan bir taşkın inşaata “taşkın
inşaat kuralları” uygulanır20. Burada öncelikle hangi yapının ana taşınmaz sayılacağının belirlenmesi gerekir. Bunun için, yapının ekonomik ve
özgülendiği amaç bakımından taşıdığı öneme ağırlık vermek, yapı kısımlarının maddi ve hacimsel büyüklüklerini göz önünde tutmak gerekir. Taşınmazlardan biri hukuki bir işlemle devredilmişse, devir sırasında bir
karşılık ödeneceği kararlaştırılmamışsa ve taraflardan hiçbiri taşkın yapıdan haberdar değilse veya dürüstlük ve güven kuralı gereği devredenin
taşkın inşaatın varlığından edinene açıklama yapması gerekirken bilgi verilmemişse, devreden edinene (iktisap edene) tazminat ödemelidir. Ancak
taşkın yapının varlığı devir sözleşmesinin kurulduğu anda yeni müktesep
tarafından biliniyor ve sözleşmede aksine bir hüküm yoksa, taşkın yapı
üzerinde aynî bir hakkın kurulması veya toprağın mülkiyetinin edinilmesi
için bir tazminat ödenmesi gerekmez. Taşınmazı üzerinde yapının ekonomik bakımdan asıl büyük kısmı bulunan ve bu nedenle TMK. md. 725/
II’den doğan talep hakkına sahip olan kişi iktisap eden ve taşkın inşaata
katlanmakla yükümlü olan devredendir.
Üzerinde kurulmuş bir inşaatın bulunduğu taşınmazın iki ayrı parselolacak biçimde bölünmesi, sınır çizgisinin inşaatı da ikiye bölmesi ve
parsellerin ayrı kişilerin mülkiyetine geçmesi durumunda da taşkın inşaat kuralları uygulanır; bu durumda üzerinde inşaatın asıl kısmının bulunduğu taşınmaz yararına yasanın sağladığı olanaklar geçerli olur21.
Bir inşaatı yapan, tamamen kendine ait taşınmazın sınırları içinde kalmakla birlikte, komşuluk hukukuna aykırı olarak bir inşaat kurmuşsa,
örneğin o, imar mevzuatına göre, yaptığı inşaatı kendi taşınmazının sınırına bitiştirmeye, tam kendi sınırına kadar inşaat yapmaya yetkili değilse, buna rağmen komşu mesafesini bırakmadan inşaat yapmışsa, komşu
arsaya zarar verici hafriyat ya da inşaat yapmamak yönünde komşuluk
hukukunun öngördüğü ilkelere uymamışsa, bu durumlarda, meydana getirilmiş yapının korunmasındaki çıkar komşunun çıkarlarının korunmasındaki çıkardan daha üstün olduğundan, yapının yıkılması yönüne gidilemez ve taşkın inşaat kurallarının uygulanması gerekir. İnşaatı yapanın
20 Çörtoğlu, 170.
21 Akman, 48 vd.
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iyi niyetli olması, zarar verici hafriyat ya da inşaat yapmamak yönünde
koşulların durumu haklı göstermesi de gerekir. Bu koşullar gerçekleştiğinde, inşaat sahibi yararına bir taşkın inşaat hakkı tanınması ya da
komşu arsanın mülkiyetinin geçirilmesi söz konusu değildir. Yalnızca,
kendisine inşaat sahibi tarafından ödenecek bir tazminat karşılığında zarar gören komşunun, inşaata katlanma yükümü söz konusudur22.
Taşkın inşaat ile haksız inşaat arasındaki farklar:
•

Haksız inşaatın her türünde yapı, bulunduğu arsanın ayrılmaz parçası olduğu halde; taşkın inşaatta, taşan inşaat, taştığı arsanın ayrılmaz parçası olmaz, mülkiyeti inşaat sahibine ait olur.

•

Haksız inşaatta inşaatın yıkılması her zaman istenebildiği halde,
taşkın inşaata karşı onbeş günlük itirazsüresi öngörülmüştür.

•

Haksız inşaatın kaldırılmasını istemek fahiş bir zarara yol açmama koşuluna bağlı olduğu halde, katlanma yükümlülüğü yoksa,
arsa maliki aşırı bir zarara yol açmak koşuluna bağlı olmaksızın,
taşkın inşaatın yıkılmasını isteyebilir.

•

Haksız inşaatla, malzemesahibi koşulları varsa sadece arsanın
mülkiyetinin devrini isteyebilir, arsa üzerinde bir irtifak hakkı tesisini isteyemez. Halbuki taşkın inşaatta, inşaat sahibinin her iki
istemi de öne sürmeye hakkı vardır23.

2. Taşkınlığa İtiraz Edilmemesi
TMK. md. 725/II, taşkın yapıdan zarar gören komşunun itirazetmesinin ve etmemesinin önemine dikkat çekilmiştir: Arsasına taşılan ve bu
nedenle taşkın yapıdan zarar gören komşu, zamanında ve geçerli olarak
itiraz etmişse, “iyi niyet” ve “ halin icabı” koşullarının bulunup bulunmadığının araştırılmasına gerek yoktur. Bu durumda, taşkın yapı sahibimd.
725/II’deki talep hakkından yoksundur ve arsasına taşılan komşu, taşkın
yapının kaldırılmasını her zaman sağlayabilir. İtirazın, taşkın inşaatı yapanı kötü niyetli duruma sokup sokmadığının araştırılması gereksizdir.
Yasal talep hakkının doğumu için ikinci koşul olan iyi niyet, ancak itirazın
yapılmadığı durumlarda aranır24.
İtiraz tek taraflı ve varması gerekli bir irade bildirimidir. İtiraz, itirazda bulunana ait olan ve taşkın yapının kaldırılmasını istemeye yetki veren
bir hakka dayanır: İtiraz ile haksız elatmanın kaldırılması istemi saklı
22 Akman, 64; Akıntürk, 538.
23 Ertaş, 297; Karahasan, 847.
24 Akman, 83; Akıntürk, 538.
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tutulmaktadır. İtiraz eden, itirazını, mahkemede elatmanın önlenmesi davası açmak biçiminde yapabileceği gibi, davadan ayrı olarak da yapabilir.
İtiraz, “hukuki işlembenzeri” bir işlemdir.
İtiraz edenin fiil ehliyetine sahip olması yeterlidir; itirazeden fiil ehliyetinden yoksunsa, itiraz geçersizdir.
İtiraz, herhangi bir şekle bağlı değildir, yazılı veya sözlü olarak, açık
veya örtülü biçimde yapılabilir, örneğin taşkın yapının ilerlemesine engel
olmak ve yıkımına girişmek itirazın yerine geçer25.
İtirazın yapıldığını kanıtlama yüküitirazettiğini öne süren tarafa aittir;
o, bu savını yazılı bir bildirimle kanıtlayabileceği gibi, tanıkla da kanıtlayabilir.
İtiraz, varolan veya doğrudan doğruya tehdit eden somut bir sınır taşkınlığına yönelmiş olabileceği gibi, belirli ve mutlak bir taşkınlık tehdidi
varsa, itirazsınır taşkınlığından önce de yapılabilir.
İtiraz açıklaması belirli ve açık olmalıdır, yani kaldırma isteminin saklı
tutulması iradesini anlaşılır biçimde içermelidir. İtirazda neden gösterilmesi ve gerekçelendirilmesi zorunlu değildir.
İtiraz eden, itirazını her zaman geri alabilir.
İtiraz yapılmadan önce, itirazdan açık veya örtülü olarak vazgeçilebilir.
İtirazın yapılmaması, taşkın yapıya rıza göstermek anlamına gelmez26.
Susma bir hukuki işlemdeğildir. Bu nedenle itirazetmeme, özellikle, komşunun sınır taşkınlığından örneğin orada bulunmama nedeniyle hiç bilgisi
olmaması durumunda ya da elde edilen bilgiye karşın itirazı örneğin ayırt
etme gücünü yitirme veya hastalık gibi haklı görülebilecek bir nedenle yapamamış olması durumunda bile, yine etkilerini meydana getirir. İtirazın
yapılmamış olmasının sonuçları, hareketsiz kalan kişinin iradesinden ve fiil
ehliyetinden bağımsız olarak oluşur. İtiraz bir hukuksal işlem olmadığından, itiraz yapılmaması (susma) yanılma, aldatmaveya korkutma gibi irade
bozukluğu nedenden biriyle iptal edilemez27.
İtirazın yapılmaması veya geç yapılmasıyla, zarar gören komşuya ait
olan, taşkın yapının kaldırılmasını talep hakkı etkisizleşir. Ancak bu etkisizleşme mutlak olmayıp, taşkın inşaatı yapanın iyi niyetli bulunmasına
bağlıdır28.
25
26
27
28

1. HD. 2.3.2006, 98/2177.
Ertaş, 294.
Akman, 94-95; Akıntürk, 538.
14. HD. 15.11.2005, 7378/9865.
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Komşu, ancak taşkın yapıdan haberdar olmasına karşın itirazetmezse
susmuş sayılır. İtirazın yapılmaması, komşunun sınır taşkınlığını bilmesine
karşın susması durumunda etkilerini meydana getirir. Sınır taşkınlığının bilinmemesi nedeniyle itirazda bulunmamak, hiçbir zaman komşu arsa sahibi
aleyhine sonuç doğurmaz. Komşu malik ancak, yapının tamamlanmasından
sonra sınır taşkınlığından bilgi sahibi olmuşsa, geçerli olarak itiraz edebilir
ve yapının kaldırılmasını sağlayabilir.
Komşu arsanın maliki, taşmayı öğrendiği tarihten başlayarak onbeş
gün içinde itirazetmelidir. Öğrenme anı olarak, sınır taşkınlığının herkes
için objektif dıştan tanınabilirliği anı esas alınmalıdır. Yapının ilerlemesini, zararın büyümesini önlemek için konan bu sürenin başlangıcını objektif olarak saptamak, yapının görünebilir duruma gelme tarihinden başlatmak, taşırılan taşınmaz malikinin öğrenmesine engel olan öznel nedenleri
dikkate almamak gerekir29. Yapı, sınırlı aynî hakkı ihlal eder duruma gelinceye kadar ilerlemiş ise, bu durumda hak sahibi derhal itiraz etmelidir.
İtirazı, arsasına yapı taşılması nedeniyle zarara uğrayan komşu taşınmaz maliki, paylı mülkiyette her bir paydaş, elbirliği mülkiyetinde maliklerden tümü, sınırlı aynî haksahipleri yapmalıdır.
İtiraz, taşkın (ana) taşınmazın maliki olan ve taşkın inşaatı yapan kişi
veya temsilcisine yöneltilmelidir; sınırı aşan yapının birden çok sahibi
varsa, itirazın -olabildiğince- tümüne gönderilmesi gerekir.
Kural olarak, itirazın muhatabın bizzat kendisine yapılması zorunlu
değildir. Yapı işçisi, itiraza muhatap olduktan sonra, bundan kendi işverenini (yapı sahibini) zamanında haberdar ederse, itirazın geçerli olduğu
kabul edilmelidir.
Taşkın yapıyı yapan yüklenici veya mimar aynî bir hakka sahip olmadıkça, elatmanın önlenmesi davasının bu şahıslara yöneltilmesi yanlış
olur; çünkü onlar inşaat sahibinin temsilcisi değildirler.
3. Yapı Malikinin İyi Niyetli Olması
Taşkın inşaatı yapanın “sınır taşkınlığı” anında iyi niyetli olması gerekir.
Sınırın aşıldığı anda onun, kastya da ağır ihmalinin bulunmaması, iyi niyetli
sayılması için yeterlidir. Taşkın inşaatı yapan, sınır taşkınlığından sonra fakat yapının tamamlanmasından önce, yetkisi olmadan sınırı aştığını öğrense
bile, iyi niyetli sayılır.
İyi niyetin aranacağı an değişkendir ve her somut olayda, taşkın yapınormlarının amacına göre hesaplanmalıdır. Taşkın inşaatı yapan, sınırı
29 1. HD. 13.7.2005, 7532/8790.
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aştığını inşaatın devamı sırasında, ancak kaldırmanın artık ondan beklenemeyeceği bir anda öğrenmişse, bundan zarar görmez.
Davalının iyi niyetli bulunmadığı bir mahkeme kararıyla saptanmışsa,
o, daha sonra, TMK. md. 725/II’den yararlanmak amacıyla açacağı bir davada, yararlanmanın koşulu olan iyi niyetin bulunduğunu öne süremez30.
Yapı imar mevzuatına aykırı yapıldığından yıkılması gerekiyor ise, yapıyı yapanın iyi niyetli olduğundan söz edilemez. Ruhsatsız veya ruhsata
aykırı yapıların yıkılmasının fahiş zarar doğurması sonuca etkili değildir31.
Taşkın inşaatı yapan, yapının devamı sırasında (yani sınır taşkınlığının objektif tanınabilirliğinden sonra) fakat aşırı büyük zararlar oluşmaksızın yapının kaldırılması olanaklı bulunduğu bir anda yetkisiz sınır taşkınlığından bilgi sahibi olmuşsa, iyi niyetli sayılamaz32.
Bu maddedeki iyi niyet TMK. md. 3’deki sübjektif iyiniyettir: Yapı malikinin kendinden beklenen tüm dikkat ve özeni göstermesine karşın,
sınırı aştığını bilememesi veya bilecek durumda olmaması yahut sınırı
aşmasında yasaca korunabilecek bir nedenin bulunması onun iyiniyetini
gösterir33.
Taşkın inşaatı yapan sınırı aştığını biliyorsa ve buna yetkili olmadığı
bilincine sahipse, kasten hareket etmiş sayılır. Bunun ötesinde, komşuyu
zarara uğratmak veya gücendirmek gibi bir amaç aranmaz. Taşkın yapısahibinin, bir hakkı olmaksızın sınırı aştığını bilmesi gereken durumlarda
da ağır ihmalsöz konusudur. Öyleyse kusur, taşkın yapının hukuka aykırılığına veya haksızlığına ilişkin olmalıdır. Sınır taşkınlığını yalnız bilmek
ya da bilmesi gerekmek yeterli değildir; taşkın inşaat sahibi aleyhine sonuç doğuracak olgu, sınır taşkınlığının objektif hukuka aykırılığından ibarettir. Kendi taşınmazının sınırlarını aşarak inşaat yaptığını bilen kimse,
sınırın ötesinde inşaat yapmaya yetkili olduğu kanısıyla hareket etmişse,
örneğin ağır bir ihmali olmaksızın komşu taşınmazda bir inşaat hakkına
sahip olduğunu sanmışsa, taşkın yapı kurallarının sağladığı olanaklardan
yararlanabilir. Kast ve ağır ihmalin varlığı, taşkın inşaatı yapanın iyi niyet
savında bulunmasını önler34.
Aşağıdaki durumlarda taşkın inşaatı yapan şahsın iyi niyetli olduğu
kabul edilebilir:
30 1. HD. 27.6.2002, 6195/8019.
31 1. HD. 22.5.2002, 3798/6571.
32 Akman, 150-151; Karahasan, 852.
33 HGK. 22.3.2006, 62/92.
34 Akman, 133-135; Tekinay, 601-602; Karahasan 853; Akıntürk, 538.
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• Ağır bir ihmali olmaksızın inşaat yapmaya hakkı olduğunu sanarak
sınır taşkınlığını gerçekleştiren kişi, iyi niyetli sayılmalıdır.
• Haksız olarak sınır taşkınlığını gerçekleştiren kişinin, kastı ya da
ağır ihmali olmaksızın gerçek sınır konusunda yanlış bir kanıya
sahip olması (sınır çizgisi hakkında bağışlanabilir yanılgı).
• Taşkın inşaat yapan kişinin, sınırı aştığını bilmesine karşın kastı ya
da ağır ihmali söz konusu olmaksızın, başkasının arsasına taşmaya
yetkili olduğunu sanarak sınır taşkınlığını gerçekleştirmesi.
• Taşkın yapıyı yapan kişinin, sınırı aştığını bilmesine karşın, ağır bir
ihmali bulunmaksızın, komşusunun sınır taşkınlığına razı olduğu
veya gelecekte razı olacağı kanısıyla hareket etmesi ve bu konuda
samimi ve hukukça haklı görülebilecek bir inanç içinde bulunması.

Sınır taşkınlığının meydana gelmesinde arsasına taşılan komşunun birlikte bir kusuru bulunuyorsa (örneğin o, satıcı olarak taşınmazının sınırlarını alıcıya yanlış bildirmiştir), kural olarak taşkın inşaatı yapanın ağır kusuru
söz konusu olmaz. Ancak inşaat sahibine böyle bir kusuryükleniyorsa (örneğin o, sınır çizgisinin satıcı tarafından yanlış bildirilmesine karşın, gerçek
sınırın nereden geçtiğini biliyor ve yetkisi olmadığı halde bilinci içinde sınırı
aşıyorsa), arsasına taşılan komşunun birlikte kusurunun bir önemi yoktur.
Çünkü taşkın inşaatı yapanın ağır ihmalinin bulunması durumunda, birlikte
kusuru olsa bile komşunun, taşkın yapıya katlanması söz konusu değildir.
Kasten veya ağır ihmal ile hareket eden taşkın inşaat sahibi, kendi kusurlu
davranışı nedeniyle korunmaya lâyık değildir35.
Yapı yapan kişinin iyi niyetli olmaması, aşırı zarar bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, taşan kısmın yıkılması sonucunu doğuracağından,
iyi niyet üzerinde önemle durulmalı; olaylar, karineler, tüm taraf delilleri
bir arada özenle değerlendirilmelidir. Taşkın inşat yapan iyi niyetli olduğunu kanıtlamak zorunda değildir; komşu taşınmaz maliki onun iyi niyetli olmadığını öne sürüyorsa bunu kanıtlamalıdır. TMK. md. 3/I iyi niyetin
varlığını “karine” olarak kabul etmiştir.
Taşkın yapıya rıza gösteren komşunun taşkın yapıya katlanması gerekir. Çünkü bu durumda inşaatı yapanın ne kastı ne de ağır kusuru vardır.
Kural olarak iyiniyetin ispatı taşkın yapımalikine ait ise de, iyiniyetsav
ve savunması defi olmayıp itirazniteliği taşıdığından ve kamu düzeniile
ilgili bulunduğundan, mahkemece kendiliğinden (resen) göz önünde tutulmalıdır.
35 Akman, 144.
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Komşu taşınmaz malikinin veya o taşınmazda mülkiyetten başka aynî
hak sahibi olup da zarar gören kimselerin taşınmaza elatıldığını öğrendikleri tarihten başlayarak onbeş gün içerisinde itirazetmeleri gerekir.
Aksi halde yapı malikinin kötü niyetli sayılması olanağını ortadan kaldırır. Başka bir anlatımla, belirtilen süre içinde itirazın yapılması yapı
malikinin iyi niyetli sayılmasını önler.
İyiniyet koşulunun taşkın inşaatı yapanın kişiliğinde gerçekleşmesi gerekir. Taşkın inşaatı birden çok kişi yapmaktaysa veya taşkın yapısahibi
tek olmakla birlikte o, kastı ya da ağır ihmali olmaksızın, taşkınlığa dolaylı olarak katılmışsa, örneğin sınır taşkınlığı onun yüklenici veya mimarı
tarafından gerçekleştirilmişse, yüklenici veya mimarın kötü niyeti, inşaat
sahibinin iyi niyet savında bulunmasına engel olur. Aksi takdirde inşaat
yaptıran arsa sahiplerinin teknik inceleme yeteneğinden yoksun olmaları
daima iyi niyetli sayılmalarını gerektirirdi36.
Sınır taşkınlığını gerçekleştiren iyi niyetli değilse, onun taşınmazını ve
inşaatını sonradan iktisap edenin, taşkınlıktan haberdar bulunmadığı ve
iyi niyetli olduğu yolundaki bir savunması geçersizdir: Eski malikin kötü
niyetli davranışı yeni malikin iyi niyet savına engel olur.
Aradan uzun zaman geçtikten sonra taşılan arsa sahibi tarafından, inşaatı yapanın iyi niyetli ardıllarına karşı “elatmanın önlenmesi ve taşan
kısmın yıkılması” yolunda dava açılması, birçok durumda hakkın kötüye
kullanılmasıniteliğini alacağından yargıç böyle bir istemi benimsemekte
çekingen davranmalıdır37.
Kadastral parsellerin oluşumundan sonra taşkın yapının yapıldığı saptanmışsa, taşkın yapıyı yapanın iyi niyetinden söz edilemez38.
Yargıtay 14. Hukuk Dairesi’nin 8.4.2002 gün ve 1959/2676 sayılı kararında; “Davacının çapa bağlanmış taşınmazı üzerinde binayaparken
komşu taşınmaza elatmıştır. Mülkiyet hakkısahibi, bu hakkını kullanırken objektif özenyükümlülüğü altındadır. Kendi taşınmazının sınır36 Tekinay, 602; Karahasan 853.
37 Tekinay, 612; Karahasan, 855.
38 1. HD. 5.6.2003, 6174/6822: “Dava, taşkın yapı nedeniyle el atmanın önlenmesi ve
yıkım talebine ilişkindir. Taşkın yapı yapan kişi iyi niyetli ise, imar durumu da ifraza uygunsa, ifraz halinde arsa malikinin uğrayacağı zarar ile taşkın yapı malikinin
elde edeceği yarar arasında aşırı farkın bulunmaması halinde taşkın yapı maliki
uygun bedel karşılığında temliken tescil veya irtifak hakkı kurulmasını isteyebilir.
Taşkın yapı malikinin iyi niyetinden söz edebilmek için kendinden beklenen tüm
dikkat ve özene rağmen sınırı taştığını bilmemesi veya bilecek durumda olmaması
gerekir. Somut olayda, kadastral parsellerin oluşumundan sonra taşkın yapı yapıldığından davalıların iyi niyetinden söz edilemez. Bu durum karşısında yıkım isteğinin
de kabulü gerekir”.
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larını aşarak, hiçbir yasal dayanağı olmayan bir başkasının mülkiyet
alanına girmesi iyi niyet kuralları ile bağdaşmaz. Mülkiyet hakkına
taşkın kullanımın sonuçlarına katlanması gerekir. Bu durumda temliken tescilin sübjektif koşulunun gerçekleştiğinden söz edilemez”.
4. Durum ve Koşulların Haklı Göstermesi
Durum ve koşulların taşkın yapıhakkının tanınmasını veya üzerine taşılan toprağın mülkiyetinin devrini haklı göstermesi gerekir.
Yargıç, durumun gereğinin taşkın yapının kalmasına elverişli olduğu
kanısına varırsa, takdir yetkisine dayanarak, yasanın öngördüğü olanaklardan birinin uygulanmasına ya taşkın yapı hakkının tanınmasına ya da
üzerine taşılan toprak kısmının mülkiyetinin devrine karar verecektir. Bu
seçenekler dışında başka bir şıkkın uygulanmasına, örneğin tarafların
taşkın yapıda ve üzerine taşılan toprakta müştereken malik olmalarına
veya arsasına taşılan komşunun, aynî bir hak tescil edilmeksizin taşkın
yapıya katlanması gerektiğine karar veremez39.
“Durum ve koşulların haklı göstermesi” koşuluna örnekler:
a.Yapının bulunduğu arazi parçası davalıya ait taşınmazın bir kısmını
kapsıyor ise, tescile konu olacak yer, inşaat alanı ile zorunlu kullanım alanını kapsar. Mahkemece iptal ve tescile karar verebilmek için bu kısmın
ana taşınmazdan ifrazının mümkün olması gerekir40.
Çekişmeli yerin davalı parselinden ifrazı ile davacıya ait parsele eklemesi ya da irtifaklandırmak suretiyle hak tanınması, Belediye Encümen
Kararı varsa olanaklıdır41.
b.İfraz halinde arsa malikinin uğrayacağı zarar ile taşkın yapımalikinin
elde edeceği yarar arasında aşırı bir farkın bulunmaması gerekir42. Yargıç, taşkın inşaatın yıkılmasıyla inşaat sahibinin uğrayacağı zarar ile yıkılmaması durumunda arsa malikinin arsasının uğrayacağı değer kaybını
karşılaştırmalıdır. Eğer taşkın inşaatın korunması durumunda, taşılan
arsa malikinin arta kalan arsa kısmından yararlanması olanağını ortadan
kalkıyorsa veya önemli ölçüde güçleşiyorsa, taşkın inşaatın yıkılmasına
karar verilmelidir. Asma balkon, saçak gibi taşkın inşaatlarda, kural olarak “durumun gereğinin” inşaatın korunmasını gerektirdiği kabul edilir43.
Taşkın yapının büyüklüğü ve değeri göz önüne alınmalıdır. Taşkın kıs39
40
41
42
43

Akman, 155; Karahasan, 856-857; Akıntürk, 538.
14. HD. 23.5.2003, 3438/4238.
1. HD. 25.3.2002, 2854/3763; 14. HD. 18.12.2000, 809/8525.
1. HD. 12.4.2004, 4122/4121.
Ertaş, 295; Karahasan, 858.
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mın kaldırılması ağır/önemli boyutta giderleri gerektirmiyorsa ve bundan
dolayı taşkın yapı sahibiönemli zararlara uğramıyorsa, durumun gereği
elverişlidir demektir. Taşkın yapının değerinin toprağın değerine oranı,
toprağın malik için vazgeçilmezliği, taşkın yapının ne kadar zamandan
beri var olduğu gibi hususlar da göz önünde bulundurulmalıdır.
Komşu taşınmaza taşmayan, imar planına aykırı imalatlar komşu taşınmaz malikine zarar vermedikçe, komşu taşınmaz maliklerince yıkılması istenemez.
Kamu düzenini yakından ilgilendiren imar uygulaması ile oluşan parselin belirlediği yeni mülkiyet alanında da taşkınlığın olup olmadığının
uygulama ile saptanması, uyuşmazlığın imarın belirlediği yeni mülkiyet
durumuna göre çözümlenmesi gerekir44.
Yargıç, taşkın yapıhakkının veya mülkiyetin verilmesinin, her iki tarafın çıkarlarına hukuken uygun düşüp düşmediğini, çıkarlar arasında aşırı
bir oransızlık meydana gelip gelmeyeceğini araştıracaktır. Taşkın yapının
olduğu gibi kalması durumunda arsasına taşılan komşunun bundan gördüğü zararla, taşkın yapı sahibinin elde ettiği çıkar karşılaştırılacak, sonuncunun ağır basması durumunda “durumun gereğinin elverişli olduğu”
benimsenecektir. Bunun tersine, yapının yıkılması durumunda inşaat sahibinin göreceği zarar, arsa malikinin elde edeceği çıkarının büyüklüğüne
oranla çok düşük ise, durumun gereği elverişli değildir.
B. Tazminat
Yüksek ve ağır basan bir çıkar nedeniyle başkasının hakkına taşıldığında, bu taşma ancak bütün zarar ve giderlerin taşan tarafından ödenmesi
koşuluyla yapılabilir. Taşkın yapıhakkının tanınması veya üzerine taşılan
toprağın mülkiyetinin devri halinde ödenmesi gereken tazminat, üstün
çıkarın tercihi sonunda katlanılan ağır fedakârlığın karşılığıdır. Tazminat belirlenirken, taşınmazın cinsi, büyüklüğü, değerini etkileyecek bütün
nitelikler, taşınmazın şimdiki durumuna, konum ve koşullarına göre ve
olduğu gibi kullanılması durumunda getireceği gelir, yapının maliyeti ve
bundan indirilecek yıpranma payı, rayiç değer dikkate alınmalıdır. Uygun
tazminat, inşaatın taştığı arsa parçasının gerçek değeriyle, bu parçanın
o arsanın bütününden ayrılması sonucu arsa sahibinin uğrayacağı zarar
da göz önünde tutulmalıdır45. Tazminat, komşunun katlanma yükümü
nedeniyle dolaylı ve dolaysız bütün çıkarlarını kapsamalıdır ve taşılan arsadaki mülkiyet yetkilerinin elden alınması durumuyla sınırlıdır. Taşkın
44 1. HD. 30.5.2002, 6349/6981.
45 Ertaş, 297; Karahasan, 859.
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yapı yapan, genel kurallar gereğince, komşunun diğer haklarına kusurlu
olarak yapılan elatmalardan dolayı sorumlu olur.
Taşkın inşaatı yapana bir taşkın yapıirtifakının tanınması durumunda
bu irtifak hakkının rayiç değeri hesaplanırken, taşılan taşınmazın yüklü
ve yüksüz değeri arasındaki fark esas alınabilir. Tazminatın hesaplanmasında, yasal irtifakın kurulması nedeniyle zaruret irtifakı yetkilisinin bundan elde ettiği yarar ve çıkarlar göz önüne alınmaz; yükümlünün, zaruret
hakkının kurulması nedeniyle malvarlığında uğradığı bütün zararlar dikkate alınır. Zaruret hakkı kurmak ile yükümlü bulunan kişi, irtifak yetkilisinin kurduğu tesislerden elde ettiği çıkarların, hesaplanan tazminattan
indirilmesi gerekir.
Tazminata esas olan zararın gerçek tutarı rakamla kanıtlanamıyorsa
yargıç, olayların normal akışını göz önünde bulundurarak ve takdir yetkisine dayanarak bunu belirler.
Taşkın yapızaruretine düşmekte yalnız hafif ihmali bulunan yapı sahibinin bu kusuru, katlanma yükümü altındaki komşu yararına hükmedilecek tazminat tutarının yükseltilmesi için bir neden olmayıp; tazminatın
miktarı kusurun büyüklüğüne göre belirlenmez.
Zarara uğrayanın pasif tutumu (susması, itirazetmemesi), hakkın kötüye kullanılmasıdurumu dışında olmak üzere, tazminattan bir indirim
nedeni olarak değerlendirilemez.
Tazminat alacağı, üzerine taşılan taşınmazdaki mülkiyete sıkı sıkıya
bağlıdır ve ondan ayrılmaz. Bu nedenle tazminat alacağı tek başına devredilemez, haczedilemez, teminat olarak gösterilemez.
Taşkın yapıiçin tazminat, komşu taşınmazın şimdiki malikine, uğradıkları zarar karşılığında, sınırlı aynî haksahipleri, şerh ile güçlendirilmiş
kişisel haksahiplerine ödenir. Tazminat yükümlüsü, diğer taşınmazın
şimdiki malikidir (veya inşaat hakkı sahibidir).
Tazminat alacağı, irtifak veya mülkiyetin devrine ilişkin sözleşmenin kurulduğu anda doğar. Bu andan başlayarak tazminat alacağına faizyürütülür.
Eğer irtifak hakkının tanınması veya mülkiyetin devri mahkeme kararıyla
gerçekleşmişse, bu kararın kesinleştiği tarihe göre tazminat alacağı hesaplanır, tazminat alacağı bu tarihte doğmuş sayılır ve bu tarihten başlayarak
alacağa faiz yürütülür.
Tazminat miktarı, taşılan kısmın değerinin toprağın verimliliğinin sonradan yükselmesi ve düşmesinden bağımsız olarak, ileride azaltılamaz veya
arttırılamaz.
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Karşılıklı ve aynı anda ifa ilkesi gereğince, taşınmaz maliklerinden biri
ancak kendi edimini yerine getirdiğinde, karşı taraftan edimini yerine
getirmesini isteyebilir. Bunun sonucu olarak, zaruret hakkını kurmakla
yükümlü bulunan taşınmaz maliki edimini önceden yerine getirmek zorunda değildir.
Alacaklı irat biçiminde ödenmesini istemedikçe, tazminat toplu ödeme
biçiminde toplu ödeme biçiminde yapılmalıdır. Tazminat alacaklısı, kısmi ödemeyi kabul etmek zorunda değildir.
Her davada yargıç haklı tazminat (uygun bedel) olarak salt temlik edilecek arsanın bedelini değil, gerektiğinde taşınmazının bir kısmını terk
etmek zorunda kalan malikin özverisini düşünerek uzman bilirkişiden
dava tarihine göre devredilen arsa bedeli yanında, geride kalan kısmın uğradığı değer kaybı varsa taşınmaz malikinin öteki zararları gibi konularda
da rapor alarak TMK. md. 4 ve TBK. md. 50 uyarınca ve aynı zamanda
haksız zenginleşmeyi de önleyecek biçimde en uygun bedeli belirlemeli,
bu bedel karşılığında taşmanın (elatmanın) biçimine, taşkın yapının ve
taşınmazların niteliğine göre, taşılan yerin mülkiyetinin devrine veya üzerinde irtifak hakkı kurulmasına karar vermelidir46.
Taşkın yapının saptanan değerinin önemsenebilir bir ekonomik değer
ifade etmesi gerekir.
IV. Tescil İstemi (Davası)
Arsa malikinin, taşkın inşaata katlanma yükümlülüğü varsa, inşaat
sahibi, taşılan arsa üzerinde irtifak hakkı tanınmasını isteyebileceği gibi,
taşılan arsa kısmının mülkiyetinin devrini de isteyebilir. Bu hakların kullanılması, taşkın arsanın sahibini seçimlik bir borç altına sokar. Ya irtifak hakkı tanıyacak ya da arsa parçasının mülkiyetini bir tazminat karşılığında devredecektir. Taşılan komşu parselin sahibi bu borcunu kendiliğinden yerine getirmez ise, inşaat sahibinin açacağı dava sonucu, yargıç,
değerlendirme hakkını kullanarak, ya irtifak hakkının kurulması ya da
komşu taşınmazın taşılan kısmının mülkiyetinin inşaat sahibine devrine
karar verir. Yargıcın bu kararı yenilik doğurucu niteliktedir47.
A. Talep Hakkının Niteliği
Taşkın yapızarureti içinde bulunan taşınmaz malikinin, kendine taşkın yapıhakkının tanınması veya toprağın mülkiyetinin verilmesine ilişkin
talep hakkı, eşyaya (zaruret içindeki taşınmaza) bağlı bir haktır48. Zaruret
46 1. HD. 5.6.2003, 6174/6822.
47 Ertaş, 296; Karahasan, 859.
48 Oğuzman, Kemal: Eşyaya Bağlı Haklar ve Borçlar, İHFM., c.31, sayı 1-4, yıl 1965, sf.
213; Oğuzman/Seliçi, 483.
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içindeki taşınmaz malikine tanınan yetki, bir başkasından bir şeyi yapmasını veya yapmamasını isteme hakkından ibaret olup; bu istem ileri
sürülür sürülmez, taşılan arsanın maliki borç (mülkiyeti devretmek ya da
irtifak hakkı kurmak yükümlülüğü) altına girmez. Bir taşkın yapı zarureti
içinde bulunan taşınmaz maliki, yasanın öngördüğü koşullar gerçekleştiğinde, üzerine inşaat taşırılan taşınmaz malikinden olumlu bir edimi
yasal olarak isteme hakkına sahiptir. Bu istem, ya bir yasal irtifak anlamında aynî bir taşkın yapı hakkının tanınmasına ya da üstüne taşılan toprağın mülkiyetinin devrine ilişkindir. Hem talep hakkı hem de onun karşısındaki yüküm belirli taşınmazlardaki mülkiyete bağlı bulunduğundan,
bu taşınmazların el değiştirmesi durumunda yeni malik, borcun yüklenilmesi veya alacağın temlikiişlemleri gerekmeksizin, o ana kadar borçlu ve
alacaklının bulunduğu hukuki duruma girer; yasal yetki ve yüküm, kendiliğinden yeni malike geçer49. Bir taşkın yapı irtifak hakkının tanınması
veya üzerine inşaat taşırılan taşınmaz kısmının mülkiyetinin devredilmesi
ile yükümlü taşınmaz maliki, karşı edimolarak “tam tazminat” isteyebilir. “Tam tazminat”a ilişkin bu karşı talep hakkı da niteliği gereği eşyaya
bağlıdır; yani yükümlü (üzerine inşaat taşırılmış) toprağın şimdiki maliki, taşkın yapı zarureti içinde bulunan tarafından ödenmesi gereken tazminat açısından alacaklıdır. Tazminat borçlusunun eşyaya bağlı niteliği,
tazminatın bir defalık toptan ödeme ya da irat şeklinde ödeme ile yerine
getirilmesine bağlı tutulamaz. İrtifak hakkı yetkilisi ana taşınmazı edinen
kişi, geriye kalan ve gelecekte ödemesi gereken borç yüküne uymalıdır50.
Taşkın inşaatı yapan ile taşılan arsa malikinin taşkın yapıyapılması
konusunda yapacakları sözleşmeler, resmi biçimde yapılmalıdır. Çünkü
bununla taşkın inşaatı yapan kişiye, taşılan arsa parçasının mülkiyetini
isteme hakkı verilmektedir. Taşınmaz mülkiyetini nakil borcu doğuran işlemlerin ise resmi biçimde yapılması zorunludur. İnşaat sahibi ile taşılan
arsa maliki “adi yazılı şekilde” taşkın inşaat sözleşmesiyapsalar bile, bu
resmi biçim koşuluna uymadığından arsa maliki bu sözleşmeye karşın taşkın inşaatın önlenmesini isteyebilir51.
Taşkın yapıile iki komşu taşınmaz eylemli olarak birleşmekte, iktisadi
bir bütün oluşturmaktadır. Taşkın yapıya dayanan temliken tescil isteği taşınmaza bağlı kişisel hakniteliğindedir. Bu durumda taşınmazların
miras yoluyla veya temliken intikal etmesi durumunda yeni malikler de
TMK. md. 725/II’deki haklardan yararlanabilecekleri gibi, borçlarından
da sorumlu tutulurlar52.
49
50
51
52

1. HD. 29.1.1993, 218/760.
Akman, 182 vd; Karahasan, 860.
Ertaş, 295.
1. HD. 12.4.2004, 4122/4121.
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Aynî taşkın yapıhakkının kurulması veya üzerine taşılan taşınmaz kısmındaki mülkiyetin devriyle, TMK. md. 725/II’den doğan yasal eşyaya bağlı
borç sona ermiştir. Bir taşkın yapı zarureti içinde bulunan taşınmaz malikinin yasal istemi yerine getirilmiş ve taşkın yapıdan olumsuz olarak etkilenen
komşu taşınmaz malikinin yasal edimyükümünü yerine getirmiştir. Yasal
zorunluluğa dayanılarak kurulmuş aynî taşkın yapı hakkı, sınırlı bir aynî
haktır ve bir irtifak hakkıdır. İrtifak hakkından önce gelen, eşyaya bağlı niteliğindeki borç ilişkisi, kurulmuş irtifak hakkından ayırt edilmelidir. Eşyaya
bağlı borç, irtifakın kurulması ile yerine getirilmiş ve sona ermiştir. Yasal ya
da zorunlu irtifaklarda yasa, aynî hakkı değil, yalnız borç doğurucu nedeni
kurmaktadır. Yasal irtifakların iradi irtifaklardan farkı, komşunun, irtifakın
kurulmasına yasa yolu ile yükümlü kılınmasıdır53.
B. Usul Sorunları
1. Taşkın Yapıya İlişkin Davalarda Davacı Sıfatı
Yer sahibinin, kayda dayanarak taşkın yapısahibi aleyhine açtığı elatmanın önlenmesi ve yıkım istekli davasına karşı taşkın yapı sahibince
TMK. md. 725/II’ye dayanarak temlik isteğinde bulunulması durumunda,
istekler niteliği gereği öbürüyle bağlı ve iç içe olmaları nedeniyle ancak
birlikte değerlendirilerek çözüme ulaşılabilir. Taşkın yapısahibinin, yer
sahibince aleyhine açılan elatmanın önlenmesi ve yıkım davasında, karşılık dava açmasına gerek olmaksızın, savunma yoluyla TMK. md. 725/II’ye
dayalı temlik isteğinde bulunabilir. Bir borç ilişkisi ancak tarafları bağlar
ve yükümlülükaltına sokar. Eşyaya bağlı borçlarda ise, bir kimse borçlanma yolunda irade beyanında bulunmuş olmasa bile, sırf eşya üzerinde bir
aynî hakka ve zilyetliğe sahip olduğu için bir edimle yükümlü kılınmaktadır. TMK. md. 725/II’de öngörülen koşulların gerçekleşmesi durumunda
üzerine inşaat taşılan taşınmaz malikinden olumlu bir edimi yasal olarak
isteme hakkına sahiptir. Bu istem, ya bir yasal irtifak anlamında aynî bir
yapı hakkının tanınmasına, ya da üstüne taşılan toprağın mülkiyetinin
devrine ilişkin olur. Yasa bu durumlarda bir borç ilişkisi kurmaktadır.
Bu borç ilişkisi eşyaya bağlı olduğundan, talep hakkı taşınmazın daha
sonraki bir maliki tarafından üzerine inşaat taşırılan taşınmazın yeni malikine karşı da yürürlüğe konulabilir. Yeter ki TMK. md. 725/II’deki koşullar, taşkın yapının meydana getirildiği anda ilk (asli) malikler arasında
gerçekleşmiş bulunsun. TMK. md. 725/II’deki koşullar gerçekleştiğinde,
eşyaya bağlı borç karşılıklı ve iki taraflıdır. Yani, bir taşkın yapı zarureti
içinde bulunan taşınmaz maliki, bir yandan taşkın yapının üzerinde bulunduğu toprağın mülkiyetinin devredilmesine ilişkin istemin alacaklısı,
53 Akman, 186-187; Ertaş, 297.
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öte yandan bunun için ödenmesi gereken borçludur. Taşılan arsayı sonradan edinen kişi, TMK. md. 1023’e dayanamaz ve tapu kütüğünde yer
olmayan bir konunun kendisine karşı etkili olamayacağını ileri süremez.
O taşınmazı yasadan doğan kısıtlamalarla birlikte edinmiştir. Böyle durumlarda, tapu kütüğüne iyi inançla güvenen kişinin güvencesinin korunması söz konusu olamaz54.
Davacı:
a. Taşkın inşaatı yapan ve bir taşkın yapızarureti içinde bulunan taşınmaz maliki. Onun ölmesi ya da taşınmazı başkasına devretmesi durumunda, tümel veya tikel ardıl durumunda olan yeni malikler.
b. Taşılan (komşu) taşınmaz maliki. Bu malik, dava hakkını kendi yararına değil, taşkın inşaatı yapanının yararına kurulmasını istemesi gerekir. Onun tazminat alma hakkı bulunduğundan, böyle bir davayı açmakta yararı bulunmaktadır. Haksız taşkın yapıdan zarar gören, bu sonuca,
taşkın inşaat sahibine karşı açacağı bir elatmanın önlenmesi davası ile de
ulaşabilir.
c. Bir taşkın yapızarureti içinde bulunan taşınmaz, “ortak mülkiyet”
düzenindeyse, paydaşlardan her biri, zorunlu dava arkadaşlığı savunması
ile karşılaşmaksızın, tek başlarına dava açabilirler.
d. Başkasına ait olan arazinin üstünde veya altında bir inşaat veya
tesisat yapma ya da var olan bir inşaatı veya tesisatı olduğu gibi koruma
olanağını sağlayan inşaat hakkı sahibi, inşaat veya tesisatın başkasının
taşınmazında bulunmasına karşın bunların maliki sayılmakta ve bu nedenle inşaat hakkı yararına yapının arsaya bağlılığı ilkesine istisnalardan
birini oluşturmaktadır. İnşaat hakkı ya belli bir taşınmaz yararına ya da
belli bir kişi yararına kurulabilen bir irtifak hakkıdır. Aynî taşkın yapıhakkı yalnız bir taşınmaz yararına ve sadece bir taşınmaz irtifakı olarak
kurulabilir.
e. Asıl taşınmazda kiracı ya da ürün kiracısı gibi kişisel haksahibi
olanlar, taşkın yapıirtifak hakkının kurulmasını isteyemezler.
2. Taşkın Yapıya İlişkin Davalarda Davalı Sıfatı
a. Taşkın yapıirtifak hakkının ya da toprağın mülkiyetinin devri konusundaki istem, üzerine inşaat taşırılan taşınmazın şimdiki malikidir. Taşınmaz elbirliği ve ortak mülkiyet düzenine bağlı ise, dava tüm maliklere
yöneltilmelidir.
54 HGK. 25.3.1992, 98/195.
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Yargıtay 14. HD. 15.11.200 gün ve 7378/9865 sayılı kararı konuyu
şöyle değerlendirmiştir:
“TMK. md. 725’te iyi niyetli malzemesahibine tanınan hak, “kişisel
hak” niteliğindedir. Bu nedenle, binayapılırken taşınmazın maliki kim
ise ona karşı ileri sürülebilir. Yeni malike karşı bu hak ancak önceki
malikle el ve işbirliği yapılarak taşkın yapısahibini zararlandırma kastı ile hareket etmeleri veya danışıklı işlem yapmaları halinde olanaklıdır”.
b. Yasal irtifakın kurulmasına ilişkin istem, elatılan taşınmazda mülkiyet dışında aynî haksahiplerine karşı da yöneltilmelidir.
c. İnşaatta kullanma yükümlülüğü sadece borçlandırıcı bir işleme dayanıyorsa, bu taahhüt, tikel (cüz’i) ardılları bağlamaz; fakat tikel ardıllar
inşaatı gördükleri halde on beş gün içinde itirazetmemişlerse, onların da
inşaata katlanma borcu doğar55.
Tescil isteme hakkı, dava yoluyla kullanılabileceği gibi, savunma yoluyla da kullanılabilir.
3. Taşkın Yapı Hakkının Tescili
Aynî taşkın yapıhakkı, tarafların (mahkeme dışı) anlaşmaları durumunda, Tapu Sicil Müdürlüğünde yapılacak kurucu bir tescil ile meydana gelir.
Taşkın yapıhakkı, taşınmaz irtifak haklarının tesciline ilişkin kurallara göre
tescil edilir56. Yükümlü taşınmazın sayfasına zaruret irtifakının tescili, yüküm altına girecek taşınmaz malikinin istemi üzerine gerçekleştirilir. Taşkın yapı hakkının mahkeme dışı kuruluşunda, tescilin hukuksal nedenini
taşkın yapı irtifak hakkı sözleşmesi oluşturur. MK. md. 725/II’den doğan
istemin bir ifa davasıile yürürlüğe konulması durumunda da, taşkın yapı irtifak hakkı, tapu sicilinde yapılacak bir tescil ile doğar. Yükümlü komşu bir
irtifak sözleşmesinin kurulmasına rıza gösterdiği ancak tescil için istemde
bulunmaktan kaçındığı, yani ifa davasının talepte bulunmaya mahkumiyete
dair olduğu hallerde, tescilin hukuki nedeni daha önce kurulmuş bulunan
sözleşmedir. Buna karşılık yükümlü komşu, bir irtifak sözleşmesinin kurulmasına yanaşmıyor ve ifa davası aynı zamanda irtifak sözleşmesinin de
yapılmış sayılmasına yönelik bulunursa, tescilin hukuksal nedenini kesinleşmiş mahkeme kararı oluşturur. Talep hakkının yenilik doğuran nitelikteki bir tescile zorlama davası ile yürürlüğe konulduğu durumlarda, yasal
irtifak anlamındaki aynî taşkın yapı hakkı, yargısal kararın kesinleştiği anda
ve tapu sicili dışında doğar. Burada hukuksal değişiklik, tasarruf işleminiteliğindeki talepte bulunmadan ve tapuya tescilden bağımsız olarak, kurucu
55 Ertaş, 297.
56 14. HD. 23.5.2003, 3438/4238.
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etkiye sahip mahkeme kararıyla meydana gelmektedir. Tapuya yapılacak
tescil, yalnızca açıklayıcı bir nitelik taşır. Taşkın yapı hakkının, yenilik doğuran tescile zorlama davası ile kazanılması durumunda, açıklayıcı nitelikteki
tescilin hukuksal nedenini kesinleşmiş mahkeme kararı oluşturur57.
Kurulmuş bulunan taşkın yapıhakkı, özellikle yararlanma ve kullanma, koruma gideri, irtifak hakkından yararlanan taşınmazın bölüşülmesi
konularında, diğer yasal irtifaklar gibi, kural olarak taşınmaz irtifakları konusundaki kurallara bağlıdır. İrtifak hakkının mahkeme kararıyla
sona erdirilmesine ilişkin kurallar, taşkın yapı konusunda da uygulanır.
Taşkın yapıortadan kalktığında veya kaldırıldığında (kuruluştaki çıkar
yok olduğunda), taşkın yapıhakkı sona erer. Taşkın yapının kapladığı alan ya
da zemin, artık yapı tarafından işgal edilmiyorsa (örneğin komşu taşınmazın
hava boşluğuna taşan bir yapıda balkon, cumba vb. taşan kısım kırılmış ve
kopmuşsa veya taşkın yapı tamamen yanmış, yıkılmış, yok olmuşsa) taşkın
yapı zarureti ortadan kalkmış demektir. Taşkın yapıdan geriye kalan kısım,
durum ve koşullara göre bağımsız ekonomik bir önem ve bütünlüğe sahip
değilse, onun ortadan kalkmış olduğu kabul edilir. Üzerine taşılan taşınmaz
parçasının bir kısmı üstünde taşkın yapı ortadan kalkarsa, katlanma yükümü de yalnız bu kısma inhisar etmek üzere sona erer. Taşkın yapı hakkının
sona ermesinde, taşkın yapının ortadan kalkış nedeni önemli değildir58.
Taşkın yapının sağladığı yarar ile katlanan taşınmaza yüklediği yük
arasında oransızlık varsa, taşkın yapıhakkı sona erer. Orantısızlık o tarzda olmalıdır ki, şimdi değişen çıkar durumu başta var olsaydı, irtifakın
daha o zaman kurulamayacağı kabul edilebilsin59.
Kurulduktan bir süre sonra taşkın yapıirtifak hakkı, taşkın yapının önceden görülemeyen olaylarla ve doğal ömrünü tamamlamadan yok olması
nedeniyle sona ererse, önceden peşin ödenen tazminatın bir kısmının iadesi hakkaniyet ve tarafların çıkar durumlarına uygundur. İade edilecek tazminatın miktarı konusunda taraflar uyuşamazlarsa yargıç, takdir yetkisine
dayanarak ve özellikle taşkın yapının ortalama doğal ömrünün ne olacağını
ve tarafların tazminat miktarını belirlerken bu konudaki varsayımlarının
ne olduğunu, irtifak hakkının kurulduktan ne kadar bir süre sonra sona
erdiğini göz önüne alarak saptayacaktır60.
Gerek taşılan arsa üzerinde irtifak hakkı kurulmuş olsun, gerekse bu
kısmın mülkiyeti devredilmiş olsun, inşaatın taşan kısmının mülkiyeti,
inşaat sahibinin mülkiyetine bağlı olur. İnşaatın sahibi, inşaatın yapıldığı
57
58
59
60

Akman, 223-225.
14. HD. 23.5.2003, 3438/4238.
Akman, 236-237.
Akman, 239.
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arsanın maliki olabileceği gibi, bu arsa üzerinde üst hakkı sahibi bir kimse de olabilir61.
Yukarıda açıklandığı üzere, komşu taşınmaz malikleri mahkeme dışı
uyuştukları takdirde, önce resmi biçimde bir sözleşme yapılması, daha sonra da bunun tescil edilmesi gerekmektedir. Komşu taşınmaz maliklerinin
anlaşamamaları halinde, mülkiyetin geçirilmesi “tescile zorlama davası”nda
istenir; yargılama sonunda mahkeme mülkiyetin devrine karar verdiği takdirde, bu kurucu etkiye sahiptir.
Yargıç, takdir yetkisine dayanarak, aynî taşkın yapıhakkı veya toprağın
mülkiyetinin verilmesi seçeneklerinden hangisinin uygun olduğuna, işin
özelliklerine bakarak karar verir. Bu seçeneklerden her ikisinin terditli olarak istenmesi veya yalnız birinin ya da öbürünün istenmesi yargıcı
bağlamaz; o, somut olayın koşullarına en uygun düşeni hükme bağlayacaktır. Bu nedenle burada seçimlik bir haktan söz edilemez. Zaruret içindeki taşkın yapı sahibinin TMK. md. 725/II’den doğan istemi ileri sürmesi
durumunda, onun bu isteminin haklı olup olmadığının saptanmasında
ele alınan “somut olayın durum ve koşulları” taşkın yapı hakkının veya
mülkiyetin tercih edilmesinde başvurulacak bir ölçüttür. Taşkın yapının
biçimi, her iki taşınmazın büyüklüğü, ekonomik bakımdan özgülendiği
amaca da bakılmalıdır. Mülkiyet hakkının verilmesi, karmaşık ve doğal
olmayan sınır ve mülkiyet ilişkilerinin doğumuna yol açacaksa, taşkın
yapı hakkı üstün tutulmalıdır. Yargıç, üzerine taşılan arsanın ne ölçüdeki ve genişlikteki kısmının mülkiyetinin devredileceğini değerlendirir.
Taşkın yapı yapan, kural olarak ancak, yapıdaki mülkiyeti elde etmek ve
ondan yararlanmayı sağlamak için edinimi mutlaka zorunlu olan arsa
kısmının devrini isteyebilir. Fakat durum ve koşullar haklı gösteriyorsa,
yapının kapladığı alanın dışında kalan arazi kısmının da belli bir parçasının mülkiyeti devredilebilir. Arsasına taşılan malik, eğer taşınmazı zaten
küçük ise, arazi bölünmeye elverişli değilse veya taşınmazın geriye kalan
kısmından yararlanma önemli ölçüde zorlaşmışsa ya da tamamen olanaksızlaşmışsa, taşınmazın tamamının devralınmasını isteyebilir62.
V. Taşkın İnşaata Katlanma Yükümlülüğü Bulunmayan Arsa Sahibinin Hakları
Taşkın inşaat, ya “sözleşmeye dayanır” dolayısıyla hukuka uygundur
(TMK. md. 725/I) ya da “haksız” (TMK. md. 725/II), yani yapıldığı anda
herhangi bir hukuksal temele dayanmamaktadır. Her iki durumda da koşullar gerçekleşmişse, arsa malikinin katlanma yükümlülüğü vardır. Kat61 Ertaş, 297.
62 Akman, 247-250.
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lanma yükümlülüğünün sonucu olarak, inşaatı yapan kişi, taştığı arsada,
ya taşınmaza bağlı bir irtifak hakkı kurulmasını ya da taşılan kısmın mülkiyetinin kendisine verilmesini isteyebilir. İrtifak tercih edildiğinde, taşan
inşaat kısmı yine inşaat sahibinin mülkiyetinde kalır. Mülkiyetin verildiği
durumlarda da, artık inşaatın tamamı inşaat sahibine ait arsa üzerinde
bulunmuş olacağından, burada bütünleyici parçailkesi uygulanır. Burada
taşkın inşaatın kullanılmasından ortaya çıkan müdahalelerden ya taşılan
arsa sahibinin ya da başka bir üçüncü şahsın zarara uğraması söz konusudur. Bu durumda taşılan arsa sahibinin zararı taşkın yapının bizzat
kullanılmamasından, örneğin taşkın yapıdaki bacadan çıkan dumanlar
nedeniyle doğabileceği gibi, taşkın yapı hakkının sona ermesi durumunda, örneğin taşkın yapıda çalışan bir fabrikanın kimyasal zehirli artıkları
toprak tarafından emilmiş ve bu kısmın ziraata elverişsiz bir duruma gelmiş olmasından doğabilir. Birinci olayda, taşkın inşaat hakkı sahibi, bu
hakkın aşkın kullanılmasından doğan müdahalelerden, hem taşılan arsa
malikine hem de üçüncü kişilere karşı TMK. md. 730 veya BK. md. 58
hükümleri çerçevesinde sorumludur. İkinci olayda, taşkın yapı yerinde
meydana gelen zarardan, taşkın yapı hakkı mülkiyet hakkının devrine
ilişkinse, taşkın yapı ortadan kalkmış olsa bile, mülkiyet eski arsa sahibine geçmeyeceğinden, taşkın yapı hakkı maliki sorumlu olur. Taşınmaza
bağlı irtifak hakkına dayanan taşkın yapı hakkının sona ermesinde ise,
taşılan arsanın sahibi bu alanda meydana gelen zararların ödetilmesini
isteyebileceği gibi, eski duruma getirilmesini de isteyebilir63.
Katlanma yükümlülüğünün bulunmadığı durumlarda, inşaatın taşkın
kısmı, taşılan arsanın ayrılmaz parçası olur. Bu parçadan taşılan arsa
malikinin bağımsız olarak yararlanması olanaklıysa, TMK. md. 722 ve
724’te düzenlenen “haksız inşaat” hükümleri uygulanır. Taşkın inşaata
katlanma yükümlülüğü bulunmayan arsa sahibi, taşkın inşaat kısmının
kaldırılmasını ve uğradığı zararların giderilmesini isteyebilir. Taşkın inşaat sahibi ile taşılan arsa sahibi arasında kişisel hakdoğuran bir sözleşme
varsa ve bu sözleşme ile arsa sahibi bir takım müdahalelere katlanmak
yükümlülüğü altında ise, bu sözleşme arsa malikini ve mirasçılarını bağlar. Bu hakkı tanıyan arsa malikinin değişmesi durumunda yeni taşınmaz
maliki bu hakla bağlı olmaz.
Taşkın inşaat sahibi ile taşılan arsa sahibi arasında kişisel bir hak doğuran sözleşmenin bulunmaması durumunda, ortaya çıkan elatmaların
hem önlenmesi hem de bir zarar varsa bunun ödetilmesini TMK. md. 730
hükmü ile istenebilir. Her ne kadar taşkın inşaatın bulunduğu kısım üze63 Çörtoğlu, 171; Karahasan, 870.
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rinde, taşkın inşaat sahibinin aynî bir hakkı bulunmuyorsa da asıl inşaat
ile taşkın inşaat arasında sıkı bir maddi ve ekonomik bağlılık bulunması durumunda, asıl inşaatın sahibi taşkın kısımdan doğan elatmalardan
TMK. md. 730’a göre sorumlu tutulabilir.
Arsa malikinin katlanma yükümlülüğünün bulunmadığı bir taşkın inşaattan doğan elatmalardan üçüncü bir kişinin zarar görmesi durumunda, bu kişi zararın giderimini TMK. md. 730’a göre isteyebilir. Katlanma
yükümlülüğünün bulunmadığı durumlarda, taşkın yapıtaşılan arsanın
ayrılmaz parçası olacağına göre, bundan doğan elatmalardan da taşılan
arsa sahibi değil, asıl inşaat sahibi sorumlu olmalıdır64.
Örnek Yargı Kararları
• Dava; 743 sayılı Medeni Kanunun 651’nci maddesi uyarınca taşkın
yer mülkiyetinin verilmesi ya da bu yer üzerinde aynî hak tanınması isteğine ilişkindir. Mahkeme; davanın kabulüne karar vermiş, hükmü davalı belediyevekili temyiz etmiştir. Taşan yapı sahibinin Medeni Kanunun
651’nci maddesi uyarınca tescil ya da yararlanma hakkı tanınmasını isteyebilmesi için binanın iyiniyetle inşa edilip edilmediğinin ve taşkın kısmın
yıkılmasının aşırı zarar doğurup doğurmayacağının öncelikle araştırılması
gerekir. Medeni Kanunun 651’nci maddesinde yer alan inancın, sübjektif
iyi inanç olduğu kuşkusuzdur. Burada kural, taşkın yapısahibinin tecavüz
ettiği taşınmazın başkasının mülkü olduğunu bilmemesi ya da beklenen
bütün dikkat ve özeni göstermesine rağmen bilecek durumda olmamasıdır. Çapları düzenlenmiş parsellere taşan yapı sahipleri kural olarak iyi
inançlı kabul edilmemektedir. Bina sahibi inşaata başlamadan önce kendisine düşen bütün dikkat ve ihtimamı göstererek elindeki çapa göre yerinin
nereye kadar olduğunu saptamak ve inşaatını ona göre yapmakla yükümlüdür. Dosyada toplanan kanıtlara göre davacının bu koşul gereğini yerine
getirdiğinden söz etme olanağı yoktur. Davalı taşınmaz malikinin, taşkın
yapıya ıttıladan itibaren onbeş gün içerisinde itirazetmemiş olması davacıyı
kendiliğinden “iyi inançlı levazım sahibi” durumuna getirmez. Yasa koyucu, anılan süre ile taşkın yapı sahibinin iyiniyetiddiasını önlemek için arsa
malikine bir olanak sağlamıştır. Bu olanağın kullanılmamış olması mülkiyet hakkından kaynaklanan hak ve yetkilerin kullanmasını engellemeyeceği gibi taşkın yapı sahibi yararına da bir sonuç doğurmaz. Taşkın yapıya
ilişkin kuralların uygulanabilmesi için ayrıca; yapılan yapının sürekli kalıcı
biçimde yapılmış olması ve ana yapıyla arasında sıkı bir bağlantının bulunması gerekir. Uyuşmazlığa konu olayda soğutma kuleleri olarak nitelendirilen tesisin, sürekli kalıcı biçimde yapılmış bir yapı olduğu ve ana yapıyla
64 Çörtoğlu, 172, 173; Karahasan, 873.

108

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 89 • Sayı: 5 • Yıl: 2015

arasında sıkı bir bağlantı bulunduğu kanıtlanmadığı gibi kaldırılması halinde fahiş bir zararın doğacağından söz etmeye de olanak yoktur (HGK.
6.10.2004, 492/474).
•••
• Davacı vekilleri dava konusu taşınmazın Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup davacı üniversiteye tahsisedildiğini ancak komşu parselin hissedarlarından olan davalının, dava konusu taşınmaza inşaat yapmak suretiyle tecavüz ettiğini ileri sürerek müdahalenin men’ine, muhtesatın kal’ine karar verilmesini talep etmiştir. Dava konusu II parsel, tapuda dava
dışı Hazine adına kayıtlı olup davacı üniversiteye tahsis edilmiştir. Parsele
taşan binaise o parselin paydaşlarından davalı tarafından kullanılmaktadır. Türk Medeni Kanunu’nun 688. maddesine göre; paylı mülkiyette
birden çok kimse, maddi olarak bölünmüş olmayan bir şeyin tamamına
belli paylarla malik olup, paydaşlardan her biri kendi payı bakımından
malikin hak ve yükümlülüklerine sahip olur. Kural olarak bir şeye malik
olan kimse o şeyin bütünleyici parçalarının da malikidir. Bununla birlikte
paydaşlar, kendi aralarında oybirliği ile anlaşarak yararlanma, kullanma
ve yönetime ilişkin konularda kanun hükümlerinden farklı bir düzenleme
yapabilirler. Somut olayda davacıya tahsis edilen 11 parsele taşan yapı,
10 parselin paydaşlarından olan davalı tarafından kullanılmakla birlikte 10 parsel sayılı taşınmaz paylı mülkiyet hükümlerine tabi olup tüm
paydaşlar arasında kullanıma ilişkin geçerli bir taksim sözleşmesinin yapıldığı ileri sürülmemiştir. O halde arzın bütünleyici parçası olan taşkın
yapıüzerinde davalı dışındaki paydaşların da payları oranında mülkiyet
hakları bulunduğunun kabulü gerekir. Bu durumda mahkemece yapılması gereken, 10 parselin davalı dışındaki maliklerinin de davaya katılmalarını sağlamaktır (HGK. 26.10.2005, 586/608).
•••
• Davacılar, dava konusu 3552 parselnumaralı taşınmazın davacı Sıdıka’nın kardeşi olan davalı adına kayıtlı bulunduğunu, 1991 yılında haricen
satın alarak üzerine ev yaptıklarını, davalının tapuyu vermediğini belirterek
taşınmazın Medeni Kanunun 650. maddesi gereğince adlarına tescili isteğinde
bulunmuşlardır. Davalı, davacılar tarafından ev yapılan kısmı 1993 yılında
sattığını ancak bedelini almadığını, bu nedenle bedelin ödenmesi halinde evin
bulunduğu kısmın davacılar adına tescilini kabul ettiğini bildirmiştir. Mahkemece, davacılara ait ev ve bitişik yapıların bulunduğu 149.39 metrekarelik
alana sahip yapıları muhafaza etmek üzere Medeni Kanunun 751. maddesi
gereğince üst hakkı kurulmasına karar verilmiş, hüküm davacı ve davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Taşkın İnşaat • Av. İ.H. DUMAN

109

Davacı tarafın temyizinin değerlendirilmesi: Dava, açıldığı tarihte yürürlükte bulunan 743 sayılı Medeni Kanunun 650. maddesi uyarınca açılan temliken tescil isteğine ilişkindir. Medeni Kanunun 644/2. maddesine
göre, arazinin mülkiyeti, o arazide kalıcı olmak koşuluyla yapılan şeyleri
de kapsar. Medeni Kanunun 650. maddesinde bu kuralın istisnalarından
birisi düzenlenmiş olup, zemin ile muhtesat arasındaki bağlantı kesilmiş
ve aşağıdaki koşulların oluşması halinde ise, binasahibine üzerinde bulunduğu taşınmaza malik olabilme olanağı tanınmıştır. Bunun için: Tapuya kayıtlı özel mülkiyete konu bir taşınmaz üzerinde, temelli kalması
amacıyla bir bina yapılmış olmalıdır. Anılan maddede bina sahibine tanınan bu hak, kişisel hakniteliğinde olup, bina sahibi ve onun külli halefleri tarafından, inşaat yapılırken taşınmazın maliki kim ise ona ya da
onun külli haleflerine karşı ileri sürülebilir. Bu inşaatı kendi malzemesi
ile yapan kişinin, inşaatın başlangıcından bitimine kadar iyi niyetli olması, diğer bir anlatımla zeminin kendisine ait olduğu, ya da 5.7.1944 tarihli
12/26 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında da belirtildiği gibi mülkiyetin
ileride kendisine geçirileceği inancıyla hareket etmesi gereklidir (sübjektif
koşul). Yapının, dava tarihine göre hesaplanacak değeri, zemin değerinden, açıkça daha fazla olmalıdır (objektif koşul). Yapının bulunduğu arazi parçası davalıya ait taşınmazın bir kısmını kapsıyor ise, tescile konu
olacak yer, inşaat alanı ile zorunlu kullanım alanını kapsar. Mahkemece
iptal ve tescile karar verebilmek için de bu kısmın ana taşınmazdan ifrazının mümkün olması gereklidir. İptale konu olacak zemin bedelinin arsa
sahibine ödenmesine karar verilmeli, önceden ödenmiş bedel var ise bu
miktar, ödenecek bedelden mahsupedilmelidir.
Davalının temyizine gelince; kural olarak; bir arazi üzerindeki mülkiyet hakkıbu arazinin altında, üstünde ve içinde yapılan yapıları da
kapsamına alır (MK. 644/11). Mülkiyet hakkının istisnalarından biri
olan inşaat (üst) hakkı, hak sahibinin başkasına ait bir arazi üzerinde ya da altında bir inşaat veya imalat yapmak ya da önceden var
olan inşaat veya imalatı yerinde bırakmak yetkisini veren, kural olarak
devre ve miras yoluyla geçmeye elverişli bulunan bir irtifak hakkıdır.
Bu hakkı gereğince sahibi, başkasının taşınmazı üzerinde ya da altında yapılmış ya da yapılan inşaat veya imalatın maliki olur. İnşaat
hakkının kurulmasına ilişkin olarak Medeni Kanunda özel bir hüküm
bulunmadığından Medeni Kanunun 704 ve 705. maddeleri bu konuda
da uygulanır. Bu nedenle inşaat (üst) hakkının kurulabilmesi için kamusal (resmi) biçimde düzenlenmiş bir sözleşmenin bulunması gerekir.
Medeni Kanunun 705 ve Tapulama Kanununun 26. maddesi uyarınca
düzenleme yetkisi tapu kütük memuruna verilmiş olup, aynî hak ola-
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rak varlık kazanması da tescil edilmesine bağlıdır (14. HD. 23.5.2003,
3438/4238).
•••
• Davacı, kayden maliki bulunduğu 2320 parselsayılı taşınmaza komşu 692 parsel üzerinde yapılan binanın yaklaşık 72 m2’lik kısmının taşkın
olduğunu ileri sürüp, el atmanın önlenmesive yıkım istemiştir. Davalı Ali,
binayı fiili sınırlara uygun olarak yaptığını sonradan binanın davacı parseline
tecavüzlü olduğunu tespit ettiğini, davacı ile anlaşamadıklarını, bedeli karşılığında taşkın kısmın kendi parseline katılması isteğinde bulunmuştur. Dosya
içeriği ve toplanan delillerden dava konusu taşınmazların öncesinin bir bütün
iken, yanlar arasında oluşan fiili kullanma biçimine göre tasarruf edildiği,
ne var ki, bu yerde yapılan kadastro tespitinden sonra bağımsız kadastral
parsellerin oluştuğu, taşkın inşaatın ise kadastral parsellerin oluşmasından
sonra yapıldığı anlaşılmaktadır. Bilindiği üzere taşkın yapılarda, sosyal ve
ekonomik bir değeri yok etmemek ve yapının bütünlüğünü korumak amacıyla yasakoyucu Medeni Kanun’un 722, 723, 724’üncü maddelerinde öngörülenlerden daha değişik ilkelere ihtiyaç duymuş bu nedenle 725. madde hükmünü getirmek zorunda kalmıştır. Söz konusu maddeye göre “Bir yapının
başkasına ait araziye taşırılan kısmı, eğer yapıyı yapan malik taşırılan
arazi üzerinde bir irtifak hakkına sahip bulunuyorsa, ona ait taşınmazın
bütünleyici parçası olur”. Böyle bir irtifak hakkı yoksa, zarar gören malik
taşmayı öğrendiği tarihten başlayarak onbeş gün içinde itirazetmediği, aynı
zamanda durum ve koşullar da haklı gösterdiği takdirde, taşkın yapıyı iyi
niyetle yapan kimse, uygun bir bedel karşılığında taşan kısım için bir irtifak
hakkı kurulmasını veya bu kısmın bulunduğu arazi parçasının mülkiyetinin
kendisine devredilmesini isteyebilir. Görüldüğü üzere taşkın yapının korunmasındaki bireysel ve kamusal yarar nedeniyle Medeni Kanun’un 684, 718,
722. maddelerinde kabul edilen “üst toprağa bağlıdır” kuralına ayrıcalık getirilmiş, taşkın yapı malikinin komşu taşınmazda inşaat veya irtifak hakkı gibi
aynî bir hakkının bulunması halinde taşan kısım, taşılan taşınmazın değil,
anayapının bulunduğu taşınmazın tamamlayıcı parçası (mütemmim cüz’ü)
sayılmış, tecavüz edilen kısım üzerinde yapı maliki yararına irtifak hakkı
tanınmıştır. Hemen belirtmek gerekir ki taşkın yapıdan inşaat ve imalattan
kasıt, taşınmaza sıkı ve devamlı surette bağlı olan esaslı yapılardır. Diğer bir
söyleyişle taşan yapının tamamlayıcı parça (mütemmim cüz) niteliğinde olması gerekir. Onun, taşınmazın altında veya üstünde yapılması zeminde veya
üstten sınırın aşması, arasında madde hükmünün uygulaması açısından hiçbir fark yoktur. Medeni Kanun’un 725. maddesinin uygulanabilmesini haklı
gösterecek en önemli koşul yapı malikinin iyi niyetli olmasıdır. Bu maddede
iyi niyetin tanımı yapılmamışsa da aynı kanunun 3. maddesinde hükme bağ-
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lanan sübjektif iyi niyet olduğunda kuşku yoktur. Yapı malikinin kendinden
beklenen tüm dikkat ve özeni göstermesine karşın, sının aştığını bilmemesi
veya bilecek durumda olmaması yahut sının aşmasında yasal korunabilecek
bir nedenin bulunması onun iyi niyetini gösterir. Yapı yapan kişinin iyi niyetli
olmaması aşırı zarar bulunup bulunmadığına bakılmaksızın taşan kısmın yıkılması sonucunu doğuracağından iyi niyet üzerinde önemle durulmalı, olaylar, karineler, tüm taraf delilleri bir arada özenle değerlendirilmelidir. Kural
olarak iyi niyetin ispatı 14.2.1951 tarih 17/1 sayılı İçtihadı Birleştirme Karan
uyanca taşkın yapı malikine ait ise de iyi niyet sav ve savunması defi olmayıp
itiraz niteliği taşıdığından ve kamu düzeniile ilgili bulunduğundan mahkemece kendiliğinden göz önünde tutulmalıdır. Ancak, komşu taşınmaz malikinin
veya o taşınmazda mülkiyetten başka aynî hak sahibi olup da zarar gören
kimselerin taşınmaza el atıldığını öğrendikleri tarihten itibaren 15 gün içerisinde itiraz etmeleri, yapı malikinin iyi niyetli sayılması olanağını ortadan
kaldırır. İtiraz hiçbir şekle bağlı değildir. Yapının ilerlemesini zararı büyümesini önlemek için konan bu sürenin başlangıcını objektif olarak saptamak,
yapının görünebilir hale gelme tarihinden başlatmak, taşırılan taşınmaz malikinin öğrenmesine engel olan sübjektif (öznel) nedenleri dikkate almamak gerekir. Aksine düşünce bu yöndeki yasakoyucunun amacını ortadan kaldırır.
Durum ve koşulların haklı göstermesi) şeklinde açıklanan ikinci koşuldan
ise imar durumuna göre ifrazın mümkün olması, ifrazhalinde arsa malikinin
uğrayacağı zarar ile taşkın yapı malikinin elde edeceği yarar arasında aşın bir
farkın bulunmaması gibi hususlar anlaşılmalıdır. Bu iki koşulun varlığı halinde taşkın yapı maliki uygun bir bedel ödeyeceğini bildirerek açacağı yenilik
doğurucu nitelikteki temliken tescil davası ile taşkın kışımın mülkiyetini veya
üzerine bir irtifak hakkı kurulmasını isteyebilir. Ayrıca, iyi niyet savunmasının yukarda açıklanan niteliği dikkate alınıp, bu savunma içerisinde temliken
tescil isteğinin de bulunduğu kabul edilerek, tescil talebi, ayrı bir davaya gerek
olmaksızın açılan davada savunma yoluyla da ileri sürülebilir. Esasen bu kuralın uyuşmazlıkların en kısa sürede sağlıklı biçimde çözümlenmesi ve dava
ekonomisi yönünden büyük yarar sağlayacağı da kuşkusuzdur. Her davada
hâkim muhik tazminat (uygun bedel) olarak salt temlik edilecek arsanın bedelini değil, gerektiğinde taşınmazının bir kısmını terk etmek zorunda kalan
malikin özverisini düşünerek uzman bilirkişiden dava tarihine göre devredilen arsa bedeli yanında, geride kalan kısmın uğradığı değer kaybı varsa taşınmaz malikinin öteki zararları gibi konularda da rapor almak suretiyle TMK.
md. 4 ve TBK. md. 50 uyarınca ve aynı zamanda sebepsiz zenginleşmeyi de
önleyecek biçimde en uygun bedeli tayin ve takdir etmeli, bu bedel karşılığında tecavüzün şekline, taşkın yapının ve taşınmazların niteliğine göre, taşılan yerin mülkiyetinin devrine veya üzerinde irtifak hakkı kurulmasına karar
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vermelidir. Öte yandan taşkın yapı ile iki komşu taşınmaz fiilen birleşmekte,
iktisadi bir bütün oluşturmaktadır. Olayın bu özelliği itibariyle taşkın yapıya
dayanan temliken tescil isteği uygulamada ve bilimsel alanda ortaklaşa kabul
edildiği üzere taşınmaza bağlı kişisel hakniteliğindedir. Bu durumda taşınmazların miras yoluyla veya temliken intikal etmesi halinde yeni malikler de
maddede belirtilen haklardan yararlanabildikleri gibi borçlardan da sorumlu
tutulurlar. Somut olayda, kadastral parsellerin oluşumundan sonra taşkın
yapının yapıldığı saptandığına göre, davalıların iyi niyetinden bahsetmek olanağı yoktur (1. HD. 5.6.2003, 6174/6822).
•••
• Taraflar arasında görülen davada; davacı, maliki bulunduğu 1347 parselsayılı taşınmazına, komşu 1348 parsel maliki davalının yaptığı inşaatın 4
m2 tecavüzlü olduğunu ileri sürüp, elatmanın önlenmesi ve taşkın inşaatın
kesilerek kaldırılmasına karar verilmesini istemiştir. Davalı, inşaata başladığı sırada, davacının da hazır olduğu ortamda ölçüm yaptıklarını, davacının
taşınmazına müdahalesinin bulunmadığını belirtip, davanın reddini savunmuştur. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne, davalının davacıya ait taşınmaza 4 m2 tecavüzde bulunduğu gerekçesiyle elatmanın önlenmesine, yıkım
talebinin reddine karar verilmiştir. Dosya içeriğinden, toplanan delillerden,
çekişmeli 1347 parsel sayılı taşınmazın kayden davacıya ait olduğu, komşu
parsel maliki davalının kendi mülkiyet alanında inşa ettiği binanın 4 m2’sinin
davacı taşınmazına tecavüzlü bulunduğu görülmektedir. Davalı, tecavüzü kabullenmekle birlikte, mevcut durumdan davacının haberdar olduğunu, inşaat
aşamasında ölçümlerini birlikte yaptıklarını belirterek, taşkın kısmın zemin
bedeli karşılığında savunma yoluyla temliken tescil isteğinde bulunmuştur.
Ne var ki; mahkemece yıkım isteği reddedilirken bu savunma üzerinde durulmamıştır. Bilindiği üzere; taşkın yapılarda, sosyal ve ekonomik bir değeri
yok etmemek ve yapının bütünlüğünü korumak amacıyla yasa koyucu Medeni Kanun’un 722, 723, 724’üncü maddelerinde öngörülenlerden daha değişik
ilkelere ihtiyaç duymuş bu nedenle 725. madde hükmünü getirmek zorunda
kalmıştır. Söz konusu maddeye göre “Bir yapının başkasına ait araziye taşırılan kısmı, eğer yapıyı yapan malik taşırılan arazi üzerinde bir irtifak hakkına
sahip bulunuyorsa, ona ait taşınmazın bütünleyici parçası olur.” Böyle bir
irtifak hakkı yoksa, zarar gören malik taşmayı öğrendiği tarihten başlayarak
onbeş gün içinde itirazetmediği, aynı zamanda durum ve koşullar da haklı gösterdiği takdirde, taşkın yapıyı iyi niyetle yapan kimse, uygun bir bedel
karşılığında taşan kısım için bir irtifak hakkı kurulmasını veya bu kısmın
bulunduğu arazi parçasının mülkiyetinin kendisine devredilmesini isteyebilir.
Görüldüğü üzere taşkın yapının korunmasındaki bireysel ve kamusal yarar
nedeniyle Medeni Kanun’un 684, 718, 722. maddelerinde kabul edilen “üst
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toprağa bağlıdır” kuralına ayrıcalık getirilmiş taşkın yapı malikinin komşu
taşınmazda inşaat veya irtifak hakkı gibi aynî bir hakkının bulunması halinde taşan kısım, taşılan taşınmazın değil, anayapının bulunduğu taşınmazın
tamamlayıcı parçası (mütemmim cüz’ü) sayılmış, tecavüz edilen kısım üzerinde yapı maliki yararına irtifak hakkı tanınmıştır. Hemen belirtmek gerekir
ki taşkın yapıdan inşaat ve imalattan kasıt, taşınmaza sıkı ve devamlı surette bağlı olan esaslı yapılardır. Diğer bir söyleyişle taşan yapının tamamlayıcı
parça (mütemmim cüz) niteliğinde olması gerekir. Onun, taşınmazın altında
veya üstünde yapılması zeminde veya üstten sının aşması, arasında madde
hükmünü uygulaması açısından hiçbir fark yoktur. Medeni Kanun’un 725.
maddesinin uygulanabilmesini haklı gösterecek en önemli koşul yapı malikinin iyiniyetli olmasıdır. Bu maddede iyi niyetin tanımı yapılmamışsa da aynı
kanunun 3. maddesinde hükme bağlanan sübjektif iyiniyetolduğunda kuşku
yoktur. Yapı malikinin kendinden beklenen tüm dikkat ve özeni göstermesine
karşın, sının aştığım bilmesi veya bilecek durumda olmaması yahut sının aşmasında yasaca korunabilecek bir nedenin bulunması onun iyiniyetini gösterir. Yapı yapan kişinin iyi niyetli olmaması aşın zarar bulunup bulunmadığına
bakılmaksızın taşan kısmın yıkılması sonucunu doğuracağından iyi niyet üzerinde önemli durulmalı, olaylar, karineler, tüm taraf delilleri bir arada özenle
değerlendirilmelidir. Kural olarak iyiniyetin ispatı 14.2.1951 tarih 17/1 sayılı
İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca taşlan yapı malikine ait ise de iyiniyet sav
ve savunması defi olmayıp itiraz niteliği taşıdığından ve kamu düzeniile ilgili
bulunduğundan mahkemece kendiliğinden göz önünde tutulmalıdır. Ancak,
komşu taşınmaz malikinin veya o taşınmazda mülkiyetten başka aynî hak sahibi olup ta zarar gören kimselerin taşınmaza elatıldığını öğrendikleri tarihten
itibaren onbeş gün içerisinde itiraz etmeleri, yapı malikinin iyiniyetli sayılması
olanağını ortadan kaldırır. İtiraz hiçbir şekle bağlı değildir. Yapının ilerlemesini zararın büyümesini önlemek için konan bu sürenin başlangıcını objektif
olarak saptamak, yapının görünebilir hale gelme tarihinden başlatmak, taşırılan taşınmaz malikinin öğrenmesine engel olan sübjektif (öznel) nedenleri dikkate almamak gerekir. Aksine düşünce bu yöndeki yasa koyucunun
amacını ortadan kaldırır. (Durum ve koşulların haklı göstermesi) şeklinde
açıklanan ikinci koşuldan ise imar durumuna göre ifrazın mümkün olması,
ifrazhalinde arsa malikinin uğrayacağı zarar ile taşkın yapı malikinin elde
edeceği yarar arasında aşın bir farkın bulunmaması, gibi hususlar anlaşılmalıdır. Bu iki koşulun varlığı halinde taşkın yapı maliki uygun bir bedel ödeyeceğini bildirerek açacağı yenilik doğurucu nitelikteki temliken tescil davası ile
taşkın kışımın mülkiyetini veya üzerine bir irtifak hakkı kurulmasını isteyebilir. Ayrıca, iyiniyet savunmasının yukarda açıklanan niteliği dikkate alınıp,
bu savunma içerisinde temliken tescil isteğinin de bulunduğu kabul edilerek,
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tescil talebi, ayrı bir davaya gerek olmaksızın açılan davada savunma yoluyla
da ileri sürülebilir. Esasen bu kuralın uyuşmazlıkların en kısa sürede sağlıklı
biçimde çözümlenmesi ve dava ekonomisi yönünden büyük yarar sağlayacağı
da kuşkusuzdur. Her davada hakim muhik tazminat (uygun bedel) olarak salt
temlik edilecek arsanın bedelini değil, gerektiğinde taşınmazının bir kısmını
terk etmek zorunda kalan malikin özverisini düşünerek uzman bilirkişiden
dava tarihine göre devredilen arsa bedeli yanında, geride kalan kısmın uğradığı değer kaybı varsa taşınmaz malikinin öteki zararları gibi konularda da
rapor almak suretiyle TMK. md. 4 ve TBK. md. 50 uyarınca ve aynı zamanda
sebepsiz zenginleşmeyi de önleyecek biçimde en uygun bedeli tayin ve takdir
etmeli, bu bedel karşılığında tecavüzün şekline, taşkın yapının ve taşınmazların niteliğine göre, taşılan yerin mülkiyetinin devrine veya üzerinde irtifak
hakkı kurulmasına karar vermelidir. Öte yandan taşkın yapı ile iki komşu
taşınmaz fiilen birleşmekte, iktisadi bir bütün oluşturmaktadır. Olayın bu
özelliği itibariyle taşkın yapıya dayanan temliken tescil isteği uygulamada ve
bilimsel alanda ortaklaşa kabul edildiği üzere taşınmaza bağlı kişisel hakniteliğindedir. Bu durumda taşınmazların miras yoluyla veya temliken intikal
etmesi halinde yeni maliklerde maddede belirtilen haklardan yararlanabildikleri gibi borçlardan da sorumlu tutulurlar (1. HD. 12.4.2004, 4122/4121).
•••
• Davacı E.S., davalı Y.A.'nın kendisine ait 13984 parselsayılı taşınmazına
22.34 metrekarelik elatmasının olduğunu bu elatmanın yıkım yoluyla giderilemeyeceğini ileri sürerek, tecavüzlü kısmın arsa bedeli karşılığı davalı adına
tescilini, mevcut parselin cephesinin daraltılması nedeniyle değer kaybının
tazminini ve ecrimisiltalep etmiştir. Birleştirilen davada ise Y.A. Medeni Kanunun 725. maddesi uyarınca taşkın kısmın tapusunun iptali ile adına tescilini talep etmiş, E.S.'nin açtığı davanın ise reddi gerektiğini savunmuştur.
Mahkemece, her iki davanın da kabulüne karar verilmiştir. Hükmü taraflar
temyiz etmişlerdir. İlk dava çaplı taşınmaza elatmanın önlenmesi, kal ve ecrimisil kademeli olarak taşkın yapının bulunduğu yerin davalı adına tescili
ve tazminat, birleştirilen dava ise Medeni Kanunun 725. maddesi uyarınca
tapu iptali ve tescil isteğine ilişkindir. Öncelikle somut olayda, Medeni Kanunun, 725. maddesi uyarınca tapu iptali tescil davasının koşullarının oluşup
oluşmadığının irdelenmesi gerekir. Yasal ayrıcalıklar dışında, Medeni Kanunun 684/1 ve 718/2 (Önceki Medeni Kanunun 618, 644/2) maddelerine göre,
arazinin mülkiyeti ve buna bağlı olan tasarruf hakkı o arazide kalıcı olmak
koşuluyla yapılan şeyleri de kapsar. Bunun ayrıcalıklarından birisi de Medeni Kanunun 725. (Önceki Medeni Kanunun 651.) maddesinde düzenlenmiş olup, madde hükmü; "Bir yapının başkasına ait araziye taşılan kısmı,
eğer yapıyı yapan malik taşılan arazi üzerinde bir irtifak hakkına sahip
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bulunuyorsa, ona ait taşınmaz bütünleyici parçaolur. Böyle bir irtifak
hakkı yoksa, zarar gören malik taşmayı öğrendiği tarihten başlayarak
onbeş gün içinde itirazetmediği, aynı zamanda durum ve koşullar da
haklı gösterdiği takdirde, taşkın yapıyı iyi niyetle yapan kimse uygun bir
bedel karşılığında taşan kısım için bir irtifak hakkı kurulmasının veya
bu kısmın bulunduğu arazi parçasının kendisine devrini isteyebilir" şeklindedir. Böylece arazi ile muhtesat arasındaki bağlantı kesilmiş ve aşağıdaki
koşulların oluşması halinde ise, binasahibine ayrılmaz parça niteliğindeki
taşkın yapı için üzerinde bulunduğu taşınmaza malik olabilme olanağı tanınmıştır. Tapuya kayıtlı özel mülkiyete konu bir taşınmaz üzerinde, temelli kalması amacıyla yapılan binanın ayrılmaz parçasının yine tapuda kayıtlı üçüncü
kişiye ait taşınmaza taşkın yapılmış olmalıdır. Anılan maddede bina sahibine
tanınan bu hak, kişisel hakniteliğinde olup, bina sahibi ve onun külli halefleri
tarafından, inşaat yapılırken taşınmazın maliki kim ise ona ya da onun külli
haleflerine karşı ileri sürülebilir. Bu inşaatı kendi malzemesi ile yapan kişinin, iyi niyetli olması, diğer bir anlatımla zeminin kendisine ait olduğu, ya da
5.7.1944 tarihli 12/26 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında da belirtildiği gibi
mülkiyetin ileride kendisine geçirileceği inancıyla hareket etmesi gereklidir.
14.2.1951 tarih 17/1 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca, iyiniyetin
ispatı taşkın yapı malikine ait ise de iyiniyetsav ve savunması defi olmayıp itiraz niteliği taşıdığından ve kamu düzeniile ilgili bulunduğundan mahkemece
kendiliğinden göz önünde tutulmalıdır. Taşkın binanın bulunduğu taşınmaz
maliki veya o taşınmazda "mülkiyetten başka aynı hak sahibi olup elatmadan
zarar gören kimselerin, taşınmaza elatıldığını öğrendikleri tarihten itibaren
15 gün içerisinde itiraz etmeleri, yapı malikinin iyiniyetli sayılması olanağını
ortadan kaldırır. İtiraz hiçbir şekle bağlı değildir. Yapının ilerlemesini zararın büyümesini önlemek için konan bu sürenin başlangıcını objektif olarak
saptamak, yapının görünebilir hale gelme tarihinden başlatmak, taşırılan taşınmaz malikinin öğrenmesine engel olan sübjektif (öznel) nedenleri dikkate
almamak gerekir. Aksine düşünce bu yöndeki yasa koyucunun amacını ortadan kaldırır (sübjektif koşul). Taşkın yapının bulunduğu arazi parçasının
davacı adına tescili için, taşkın kısmın ana taşınmazdan ayrılarak müstakil
parsel oluşacak veya davacıya ait taşınmazla birleştirilecek şekilde ifrazının
mümkün olması gereklidir. İptale veya irtifak hakkına konu olacak zemin
bedelinin arsa sahibine ödenmesine karar verilmeli, önceden ödenmiş bedel var ise bu miktar, ödenecek bedelden mahsupedilmelidir. Somut olayda;
davacı E.S. dava konusu taşınmaza 18.5.1993 tarihinde satın alma yoluyla
malik olduğu taşınmaz üzerinde davalı (birleştirilen davanın davacısı) Y.A.'ya
ait taşkın yapı olduğu sabittir. Bina taşınmaz E.S. tarafından satın alınmadan önce yapılmıştır. Y.A. taşkınlığın imar uygulaması sonucu oluştuğunu
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ileri sürmektedir. Mahkeme, binayı taşkın yapan Y.A.'nın çaplı yerde bina
yaparken gerekli özeni göstermediğini bu nedenle iyiniyetli olmadığı kabul
edilmiştir. Ancak, E.S.'den önceki malik ve taşınmaz satın alındıktan sonra
da E.S. tarafından taşkın binaya itiraz edilmemesi nedeniyle E.S.'de kötüniyetli kabul edilerek, Medeni Kanun'un 1. maddesi uyarınca çözüm bulunması gerektiği gerekçesiyle her iki dava da kabul edilmiştir. Öncelikle tarafların
kötüniyetli kabul edilmelerine ilişkin mahkeme gerekçelerinin irdelenmesi
gerekmektedir. Yukarıda koşulları açıklanan Medeni Kanun'un 725. maddesinde iyiniyetli malzemesahibine tanınan hak kişisel hak niteliğindedir. Bu
kişisel hak da ancak bina yapılırken taşınmazın maliki kim ise ona karşı
ileri sürülebilir. Yeni malike karşı bu hak ancak önceki malikle el ve işbirliği
yapılarak taşkın yapı sahibini zararlandırma kastı ile hareket etmeleri veya
danışıklı işlem yapmaları halinde olanaklıdır. Taşınmazına taşkın yapı inşa
edilen E.S. bina yapıldıktan sonra taşınmazı satın almıştır. Y.A.'nın kişisel
hakkını E.S.'ye karşı ileri sürme olanağı yoktur. Kaldı ki, Y.A.'nın çaplı taşınmazına bina yaparken gerekli özeni göstermemesi nedeniyle iyiniyetli kabulü
de olanaklı değildir. Tüm bu açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde, Y.A.
tarafından açılan davanın yasal koşullarının oluştuğundan söz edilmez. E.S.
tarafından açılan davada ise, taşkın yapının bulunduğu kısmın davalı parseli
ile tevhit edilmesi suretiyle ifrazında yasal engel olmadığı da anlaşıldığından
E.S.'nin isteminin kabulünde bir usulsüzlük yoktur. Mahkemece, yazılı nedenlerle, davacı E.S.'nin davasının kabulüne, birleşen davanın ise reddine
karar vermek gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru değildir (14.
HD. 15.11.2005, 7378/9865).
•••
• Davacılar, 518 parselin maliki olduklarını, davalıların ise 517 parselin
paydaşı bulunduklarını, 518 parselde bulunan taşınmazlarına geçit hakkı
tesisi ile adlarına tesciline karar verilmesini istemiş, karşı davanın ise reddini savunmuşlardır. Davalılar, davanın reddini savunmuş, birleşen davanın davacısı İ. açtığı dava ile davalıların maliki bulunduğu 517 parsele elatmanın önlenmesine karar verilmesini istemiş, karşı davalı K. ise davanın
reddini savunmuş, savunma yolu ile iyiniyetli olduğunu belirtip temliken
tescil talebinde bulunmuştur. Mahkemece, asıl davanın reddine, birleştirilerek görülen davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Asıl dava geçit
hakkı tanınması, birleştirilen dava da çaplı taşınmaza elatmanın önlenmesi, yıkım ve eski hale getirme isteklerine ilişkindir. Mahkemece, asıl davanın reddine, birleşen davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Dosya
içeriğinden, toplanan delillerden, özellikle 20.5.2004 tarihli teknik bilirkişi
kroki ve raporundan çekişme konusu 517 parselsayılı taşınmazda davacının kayden paydaş olduğu, krokide (e) harfi ile gösterilen 1248.54 m2'lik
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yolun kamulaştırılmaksızın köy tüzel kişiliği tarafından asfalt dökülmek
suretiyle yol haline getirildiği, (a) harfi ile gösterilen bölüme davalı K'nın
taşkın inşaat yaptığı, (c) harfi ile gösterilen bölümü de tel örgü ile çevirerek
elattığı anlaşılmaktadır. Bilindiği üzere, çap iptale kadar geçerlidir. Medeni
Yasanın 683. maddesi uyarınca kayıt maliki (çap maliki) mülkiyet hakkına dayanarak her zaman yapılan tecavüzlerin defini (giderilmesini) isteme
hakkına sahiptir. Bu sebeple, çekişme konusu taşınmaz içindeki yolun 20
yılı aşkın zamandır kullanılması, davacının mülkiyet hakkını ortadan kaldırmayacağı gibi, dava açma hakkını da önlemez. Öte yandan, davalı K. 'nın
taşkın inşaat yaparak ve tel örgü ile çevirerek davacının çaplı taşınmazına
el attığı sabittir. Bilindiği üzere; taşkın yapılarda, sosyal ve ekonomik bir
değeri yok etmemek ve yapının bütünlüğünü korumak amacıyla yasa koyucu Medeni Kanunun 722, 723, 724'üncü maddelerinde öngörülenlerden
daha değişik ilkelere ihtiyaç duymuş bu nedenle 725. madde hükmünü
getirmek zorunda kalmıştır. Söz konusu maddeye göre "Bir yapının başkasına ait araziye taşırılan kısmı, eğer yapıyı yapan malik taşırılan arazi üzerinde bir irtifak hakkına sahip bulunuyorsa, ona ait taşınmazın
bütünleyici parçası olur". Böyle bir irtifak hakkı yoksa, zarar gören malik
taşmayı öğrendiği tarihten başlayarak onbeş gün içinde itirazetmediği, aynı
zamanda durum ve koşullar da haklı gösterdiği takdirde, taşkın yapıyı iyi
niyetle yapan kimse, uygun bir bedel karşılığında taşan kısım için bir irtifak
hakkı kurulmasını veya bu kısmın bulunduğu arazi parçasının mülkiyetinin kendisine devredilmesini isteyebilir. Görüldüğü üzere taşkın yapının
korunmasındaki bireysel ve kamusal yarar nedeniyle Medeni Kanunun
684, 718, 722. maddelerinde kabul edilen "üst toprağa bağlıdır" kuralına
ayrıcalık getirilmiş taşkın yapı malikinin komşu taşınmazda inşaat veya
irtifak hakkı gibi aynî bir hakkının bulunması halinde taşan kısım, taşılan taşınmazın değil, anayapının bulunduğu taşınmazın tamamlayıcı parçası (mütemmim cüz'ü) sayılmış, tecavüz edilen kısım üzerinde yapı maliki yararına irtifak hakkı tanınmıştır. Hemen belirtmek gerekir ki taşkın
yapıdan inşaat ve imalattan kasıt, taşınmaza sıkı ve devamlı surette bağlı
olan esaslı yapılardır. Diğer bir söyleyişle taşan yapının tamamlayıcı parça (mütemmim cüz) niteliğinde olması gerekir, Onun, taşınmazın altında
veya üstünde yapılması zeminde veya üstten sının aşması, arasında madde
hükmünü uygulaması açısından hiçbir fark yoktur. Medeni Kanunun 725.
maddesinin uygulanabilmesini haklı gösterecek en önemli koşul yapı malikinin iyiniyetli olmasıdır. Bu maddede iyi niyetin tanımı yapılmamışsa da
aynı kanunun 3. maddesinde hükme bağlanan sübjektif iyiniyetolduğunda kuşku yoktur. Yapı malikinin kendinden beklenen tüm dikkat ve özeni
göstermesine karşın, sının aştığını bilmemesi veya bilecek durumda olma-
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ması yahut sının aşmasında yasaca korunabilecek bir nedenin bulunması
onun iyiniyetini gösterir. Yapı yapan kişinin iyi niyetli olmaması aşırı zarar
bulunup bulunmadığına bakılmaksızın taşan kısmın yıkılması sonucunu
doğuracağından iyi niyet üzerinde önemli durulmalı, olaylar, karineler, tüm
taraf delilleri bir arada özenle değerlendirilmelidir. Kural olarak iyiniyetin
ispatı 14.2.1951 tarih 17/1 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca taşkın yapı malikine ait ise de iyiniyet sav ve savunması def'i olmayıp itiraz
niteliği taşıdığından ve kamu düzeniile ilgili bulunduğundan mahkemece
kendiliğinden göz önünde tutulmalıdır. İtiraz hiçbir şekle bağlı değildir.
Yapının ilerlemesini zararın büyümesini önlemek için konan bu sürenin
başlangıcını objektif olarak saptamak, yapının görünebilir hale gelme tarihinden başlatmak, taşırılan taşınmaz malikinin öğrenmesine engel olan
sübjektif (öznel) nedenleri dikkate almamak gerekir. Aksine düşünce bu
yöndeki yasa koyucunun amacını ortadan kaldırır. (Durum ve koşulların
haklı göstermesi) şeklinde açıklanan ikinci koşuldan ise imar durumuna
göre ifrazın mümkün olması, ifrazhalinde arsa malikinin uğrayacağı zarar
ile taşkın yapı malikinin elde edeceği yarar arasında aşırı bir farkın bulunmaması, gibi hususlar anlaşılmalıdır. Bu iki koşulun varlığı halinde taşkın
yapı maliki uygun bir bedel ödeyeceğini bildirerek açacağı yenilik doğurucu
nitelikteki temliken tescil davası ile taşkın kısmın mülkiyetini veya üzerine bir irtifak hakkı kurulmasını isteyebilir. Ayrıca, iyiniyet savunmasının
yukarda açıklanan niteliği dikkate alınıp, bu savunma içerisinde temliken
tescil isteğinin de bulunduğu kabul edilerek, tescil talebi, ayrı bir davaya gerek olmaksızın açılan davada savunma yoluyla da ileri sürülebilir. Esasen
bu kuralın uyuşmazlıkların en kısa sürede sağlıklı biçimde çözümlenmesi
ve dava ekonomisi yönünden büyük yarar sağlayacağı da kuşkusuzdur. Her
davada hakim muhik tazminat (uygun bedel) olarak salt temlik edilecek
arsanın bedelini değil, gerektiğinde taşınmazın bir kısmını terk etmek zorunda kalan malikin özverisini düşünerek uzman bilirkişiden dava tarihine
göre devredilen arsa bedeli yanında, geride kalan kısmın uğradığı değer
kaybı varsa taşınmaz malikinin öteki zararları gibi konularda da rapor almak suretiyle TMK. md. 4 ve TBK. md. 50 uyarınca ve aynı zamanda sebepsiz zenginleşmeyi de önleyecek biçimde en uygun bedeli tayin ve takdir
etmeli, bu bedel karşılığında tecavüzün şekline, taşkın yapının ve taşınmazların niteliğine göre, taşılan yerin mülkiyetinin devrine veya üzerinde irtifak
hakkı kurulmasına karar vermelidir. Öte yandan taşkın yapı ile iki komşu
taşınmaz fiilen birleşmekte, iktisadi bir bütün oluşturmaktadır. Olayın bu
özelliği itibariyle taşkın yapıya dayanan temliken tescil isteği uygulamada
ve bilimsel alanda ortaklaşa kabul edildiği üzere taşınmaza bağlı kişisel
hakniteliğindedir. Bu durumda taşınmazların miras yoluyla veya temliken
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intikal etmesi halinde yeni malikler de maddede belirtilen haklardan yararlanabildikleri gibi, borçlardan da sorumlu tutulurlar. Somut olaya gelince;
davalı K.'nın ilgili mercilere müracaat ederek kendi çapı kapsamını belirlemeden, başka bir deyişle bu konuda gerekli özeni göstermeden taşkın
inşaat yaptığı açıktır. Bu halde davalı K.'nın yukarıdaki ilke ve olgular gözönünde tutulduğunda iyiniyetli olduğunu söyleyebilme olanağı yoktur (1.
HD. 13.7.2005, 7532/8790).
•••
• Davacı, kayden paydaşı bulunduğu 3278 parselsayılı taşınmaza davalının taşkın binayapmak suretiyle müdahale ettiğini ileri sürüp elatmanın
önlenmesi ile binanın yıkımına karar verilmesini istemiştir. Davalı, dava konusu taşınmaza müdahalesi olmadığını, binayı yapmadan ölçüm yaptığını
belirtip davanın reddini ve taşan kısım varsa bedeli karşılığında adına tesciline karar verilmesini savunmuştur. Mahkemece, çekişme konusu taşınmaza
davalının taşkın bina yapmak suretiyle müdahale ettiği, davacının binanın
yapımına itirazettiği belirlenemediğinden davalının iyi niyetli olduğu, taşkın
bölümün davalı adına temliken tescili gerektiği gerekçesiyle davanın reddine
karar verilmiştir. Bilindiği üzere; taşkın yapılarda, sosyal ve ekonomik bir
değeri yok etmemek ve yapının bütünlüğünü korumak amacıyla yasa koyucu Medeni Kanunun 722, 723, 724. maddelerinde öngörülenlerden daha
değişik ilkelere ihtiyaç duymuş bu nedenle 725. madde hükmünü getirmek
zorunda kalmıştır. Söz konusu maddeye göre "Bir yapının başkasına ait
araziye taşırılan kısmı, eğer yapıyı yapan malik taşırılan arazi üzerinde bir
irtifak hakkına sahip bulunuyorsa, ona ait taşınmazın bütünleyici parçası
olur." Böyle bir irtifak hakkı yoksa, zarar gören malik taşmayı öğrendiği tarihten başlayarak onbeş gün içinde itiraz etmediği, aynı zamanda durum ve
koşullar da haklı gösterdiği takdirde, taşkın yapıyı iyi niyetle yapan kimse,
uygun bir bedel karşılığında taşan kısım için bir irtifak hakkı kurulmasını
veya bu kısmın bulunduğu arazi parçasının mülkiyetinin kendisine devredilmesini isteyebilir. Görüldüğü üzere taşkın yapının korunmasındaki bireysel
ve kamusal yarar nedeniyle Medeni Kanunun 684, 718, 722. maddelerinde
kabul edilen "üst toprağa bağlıdır" kuralına ayrıcalık getirilmiş taşkın yapı
malikinin komşu taşınmazda inşaat veya irtifak hakkı gibi aynî bir hakkının
bulunması halinde taşan kısım, taşılan taşınmazın değil, anayapının bulunduğu taşınmazın tamamlayıcı parçası (mütemmim cüz'ü) sayılmış, tecavüz
edilen kısım üzerinde yapı maliki yararına irtifak hakkı tanınmıştır. Hemen
belirtmek gerekir ki taşkın yapıdan inşaat ve imalattan kasıt, taşınmaza sıkı
ve devamlı surette bağlı olan esaslı yapılardır. Diğer bir söyleyişle taşan yapının tamamlayıcı parça (mütemmim cüz) niteliğinde olması gerekir. Onun, taşınmazın altında veya üstünde yapılması zeminde veya üstten sınırı aşması,
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arasında madde hükmünü uygulaması açısından hiçbir fark yoktur. Medeni
Kanunun 725. maddesinin uygulanabilmesini haklı gösterecek en önemli
koşul yapı malikinin iyiniyetli olmasıdır. Bu maddede iyi niyetin tanımı yapılmamışsa da aynı kanunun 3. maddesinde hükme bağlanan sübjektif iyiniyetolduğunda kuşku yoktur. Yapı malikinin kendinden beklenen tüm dikkat
ve özeni göstermesine karşın, sınırı aştığını bilmesi veya bilecek durumda
olmaması yahut sınırı aşmasında yasa korunabilecek bir nedenin bulunması
onun iyiniyetini gösterir. Yapı yapan kişinin iyi niyetli olmaması aşırı zarar
bulunup bulunmadığına bakılmaksızın taşan kısmın yıkılması sonucunu
doğuracağından iyiniyet üzerinde önemle durulmalı, olaylar, karineler, tüm
taraf delilleri bir arada özenle değerlendirilmelidir. Kural olarak iyini-yetin
ispatı 14.02.1951 tarih 17/1 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca taşkın
yapı malikine ait ise de iyiniyet sav ve savunması defi olmayıp itiraz niteliği
taşıdığından ve kamu düzeniile ilgili bulunduğundan mahkemece kendiliğinden (re'sen) göz önünde tutulmalıdır. Ancak, komşu taşınmaz malikinin veya
o taşınmazda mülkiyetten başka aynî hak sahibi olup da zarar gören kimselerin taşınmaza elatıldığını öğrendikleri tarihten itibaren 15 gün içerisinde
itiraz etmeleri, yapı malikinin iyiniyetli sayılması olanağını ortadan kaldırır.
İtiraz hiçbir şekle bağlı değildir. Yapının ilerlemesini zararın büyümesini önlemek için konan bu sürenin başlangıcını objektif olarak saptamak, yapının
görünebilir hale gelme tarihinden başlatmak, taşırılan taşınmaz malikinin
öğrenmesine engel olan sübjektif (öznel) nedenleri dikkate almamak gerekir.
Aksine düşünce bu yöndeki yasa koyucunun amacını ortadan kaldırır. (Durum ve koşulların haklı göstermesi) şeklinde açıklanan ikinci koşuldan ise
imar durumuna göre ifrazın mümkün olması, ifrazhalinde arsa malikinin
uğrayacağı zarar ile taşkın yapı malikinin elde edeceği yarar arasında aşırı
bir farkın bulunmaması, gibi hususlar anlaşılmalıdır. Bu iki koşulun varlığı
halinde taşkın yapı maliki uygun bir bedel ödeyeceğini bildirerek açacağı yenilik doğurucu nitelikteki temliken tescil davası ile taşkın kısmın mülkiyetini
veya üzerine bir irtifak hakkı kurulmasını isteyebilir. Ayrıca, iyiniyet savunmasının yukarıda açıklanan niteliği dikkate alınıp, bu savunma içerisinde
temliken tescil isteğinin de bulunduğu kabul edilerek, tescil talebi, ayrı bir
davaya gerek olmaksızın açılan davada savunma yoluyla da ileri sürülebilir.
Esasen bu kuralın uyuşmazlıkların en kısa sürede sağlıklı biçimde çözümlenmesi ve dava ekonomisi yönünden büyük yarar sağlayacağı da kuşkusuzdur. Her davada hakim muhik tazminat (uygun bedel) olarak salt temlik
edilecek arsanın bedelini değil, gerektiğinde taşınmazının bir kısmını terk
etmek zorunda kalan malikin özverisini düşünerek uzman bilirkişiden dava
tarihine göre devredilen arsa bedeli yanında, geride kalan kısmın uğradığı
değer kaybı varsa taşınmaz malikinin öteki zararları gibi konularda da ra-
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por almak suretiyle TMK. md. 4 ve TBK. md. 50 uyarınca ve aynı zamanda
sebepsiz zenginleşmeyi de önleyecek biçimde en uygun bedeli tayin ve takdir
etmeli, bu bedel karşılığında tecavüzün şekline, taşkın yapının ve taşınmazların niteliğine göre, taşılan yerin mülkiyetinin devrine veya üzerinde irtifak
hakkı kurulmasına karar vermelidir. Öte yandan taşkın yapı ile iki komşu
taşınmaz fiilen birleşmekte, iktisadi bir bütün oluşturmaktadır. Olayın bu
özelliği itibariyle taşkın yapıya dayanan temliken tescil isteği uygulamada ve
bilimsel alanda ortaklaşa kabul edildiği üzere taşınmaza bağlı kişisel hakniteliğindedir. Bu durumda taşınmazların miras yoluyla veya temliken intikal
etmesi halinde yeni maliklerde maddede belirtilen haklardan yararlanabildikleri gibi borçlardan da sorumlu tutulurlar. Somut olaya gelince; davalının
taşkın yapılaşmasında iyi niyetli olduğunu söyleyebilme olanağı yoktur. Öte
yandan taşkın yapının saptanan değerinin önemsenebilir bir ekonomik değer
ifade ettiği de söylenemez. Belirlenen bu olgular, yukarıda açıklanan ilkelerle
birlikte değerlendirildiğinde davalı yararına tescil koşullarının oluşmadığı,
davalı fiilinin haklı ve geçerli bir neden olmadığı sonucuna varılmaktadır.
Hal böyle olunca; elatmanın önlenmesi ve yıkım isteğinin kabulüne karar
verilmesi gerekirken yazılı olduğu üzere hüküm kurulması doğru değildir (1.
HD. 2.3.2006, 98/2177).
•••
• Dava, çapa bağlı taşınmaza kal suretiyle elatmanın önlenmesi istemiyle açılmıştır. Davalılardan Osman Kaya ve Feride Aydın davacının maliki
olduğu 8253 parselde taşkın yapıları bulunduğunu Türk Medeni Kanununun 725. maddesine dayanarak adlarına temliken tescilini istemiştir.
Mahkemece bilirkişi raporugözetilerek 8239 parselhakkındaki davanın
kabulüne, elatma saptanmadığından 9805 parsel hakkında açılan davanın reddine, karşı davanın da kabulü ile krokide kırmızı ile işaretlenen
8253 parseldeki A harfli bölüme ait davacı kaydının iptali ile karşı davacılar adına tesciline karar verilmiştir. Hükmü 8253 parsel maliki davacı
Mülazım Yılmaz temyiz etmiştir. Yapılan yargılamaya, toplanan delillere
ve tüm dosya içeriğine göre davacının diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiş reddi gerekmiştir. Karşı davadaki istem taşkın inşaat nedeniyle
kayıt iptali ve tescile ilişkindir. Gerçekten karşı davacıların maliki olduğu
8252 parsel üzerindeki yapının bir bölümü davacıya ait 8253 parsel üzerindedir. Bu haliyle karşı davacıların arsasındaki esas inşaat ile davacıya
ait 8253 parsel üzerindeki taşan kısım fizik ve ekonomik olarak birbirine
bağlanmıştır. Taşkın yapısebebiyle karşı davacıların bir zaruret içersinde
bulundukları da gerçektir. Türk Medeni Kanununun mülkiyetin kapsamını belirleyen 683. maddesine istisna teşkil eden bu durum koşulların
varlığı halinde taşkın yapı sahibine binasından ötürü binanın bulunduğu
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arazinin mülkiyet hakkını isteme yetkisi tanır. Bu borç ilişkisinin eşyaya
bağlı olma özelliğinden dolayı da talep yetkisi taşınmazın daha sonraki
bir maliki tarafından üzerine inşaat taşırılan taşınmazın yeni malikine
karşı da kullanılabilir. Burada önemli olan yasanın 725. maddesindeki
koşulların yerine gelip gelmediğini saptamaktır. Taşkın inşaat sahibinin
talebinin kabulü için aranan ilk koşul onun iyiniyetli olmasıdır. Taşkın
yapı sahibinde aranan iyiniyetTürk Medeni Kanununun 3. maddesinde
düzenlenen objektif iyiniyettir. Hiç kuşkusuz objektif iyiniyet kuralının
uygulanmasında kesin bir sınır belirlemek mümkün değildir. Ne var ki,
mahkemece bu husus üzerinde hiç durulmamış hukuki olan bu konu bir
yana bırakılarak bilirkişi raporu ile bağlı kalınıp istem kabul edilmiştir.
Mahkemece yapılması gereken iş; davacıya ait taşınmaz ile karşı davacıların maliki oldukları taşınmazın çapa bağlı oldukları da gözetilerek taşkın
yapı sahibinin iyiniyete ilişkin delilleri toplamak ve bildirilecek delilleri
Türk Medeni Kanununun 3. maddesi anlamında değerlendirmek, öncelikle iyiniyet koşulunun olayda gerçekleşip gerçekleşmediğini açığa kavuşturmak, karşı dava hakkında bu şekilde bir sonuca ulaşmak olmalıdır.
Karşı davanın esaslı unsuru olan bu yön üzerinde durulmadan yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirir. Kabule göre de; ifraza ilişkin
yetkili merciin dosyaya gönderdiği 25.6.2004 günlü yanıtta ifrazve tescilin
bazı koşullarla mümkün olduğu belirtilmişken bu koşullar gerçekleşmeden ifrazın mümkün olmayacağının düşünülmemesi de doğru olmamıştır
(14. HD. 15.3.2007, 1303/2731).
•••
• Davadaki istemin dayanağı Türk Medeni Kanununun 725. maddesidir. Gerçekten bir başkasına ait taşınmaz üzerine taşırılan ve iyiniyetli
yapı yapan malzememaliki uygun bir bedel karşılığında taşan kısım için
irtifak hakkı kurulmasını veya bu kısmın bulunduğu araziden ayrılarak
kendisi adına tescil edilmesini isteyebilir. Somut olaya gelince; dosyada
yer alan Biga Asliye Hukuk Mahkemesinin 2003/75 esasında kayıtlı dava
dosyasının incelenmesinden bu davanın davalısı Ahmet Çalışkan'ın çapa
dayanarak davalı Enver Işık'ın çap kapsamındaki bir yere elattığını ileri
sürerek men'i müdahale ve kal istemli dava açtığı, yapılan yargılama sonucu mahkemenin bilirkişilerin 11.4.2002 günlü krokisini nazara alarak
krokide A harfi ile gösterilen 1.30 ve B harfi ile gösterilen 1.56 metrekare
yüzölçümündeki yere kal suretiyle elatmanın önlenmesine karar verdiği
görülmektedir. Hüküm Yargıtay denetiminden geçerek 11.03.2004 tarihinde kesinleşmiştir. Eldeki davada 44 parselmaliki Enver Işık kendilerinin 45 parsele 11.04.2002 tarihli krokide A ve B harfleri ile gösterilen
kısımlarına duvar yaparak elatmalarının olduğunu kabul etmişler ve bu

Taşkın İnşaat • Av. İ.H. DUMAN

123

kısımların Türk Medeni Kanununun 725. maddesi uyarınca adlarına tescilini istemişlerdir. Dava konusu ve dayanılan hukuki sebebin aynı olması halinde önceden verilen karar sonradan açılan davada kesin hüküm
gücünü gösterir. Kesin hükümden amaç, kişiler arasındaki çekişmelerin
kısa bir zaman sürecinde giderilmesi, bu çekişmelerin nihai bir şekilde
halledilmesidir. Kuşkusuz, kesin hüküm hem kişiler hem de devlet bakımından hukuki durumda istikrar sağlar. Hukuka ve mahkeme kararlarına güven kesin hükümle sağlanabilir. Orta yerde kesin hüküm gücünü kazanan mahkeme kararı varken ve hükmen mahkeme kararı ile bir
saptama yapılmışken sonradan açılan davada kesin hükmün sonuçlarını
ortadan kaldıracak şekilde yeni bir araştırma ve inceleme yapılamaz. Esasen bu durumu davacılar da kabul etmiş ancak bu defa başka bir hukuki
sebebe dayanarak elatmalarının önlenmesine karar verilen A ve B harfli
yerlerin adlarına tescilini istemiştir (14. HD. 22.3.2007, 2834/3072).
•••
• Bir yapının başkasına ait araziye taşırılması halinde yapının o kısmı
taşınmaz malikinin arazisiyle bütünleşir. Türk Medeni Kanunu'nun 725.
maddesi bu gibi durumlarda, taşan yapı malikine yapının taşırılan kısmının mülkiyet hakkını talep yetkisi tanımış ve Türk Medeni Kanunu'nun
683. maddesine bir istisna getirmiştir. Yasanın öngördüğü diğer koşullar
kanıtlanmış olsa bile bu tür davalarda üzerinde önemle durulması gereken diğer bir husus da, halin icabından taşkın inşaatın yıkılması gerekip
gerekmediğinin saptanmasıdır. Uygulama ve doktrinde "durum ve koşulların haklı kılması" şeklinde ifade edilen bu şarttan, inşaatın yıkılması
ile inşaat sahibinin uğrayacağı zarar veya yıkılmaması halinde arsa malikinin arsasının uğrayacağı kaybın mukayese edilmesi anlaşılmaktadır.
Bu genel açıklamalardan sonra somut olaya gelince; davalı ve birleşen
davanın davacısının maliki olduğu 13 parsel üzerindeki binanın davacı ve
davalının malik olduğu 14 parsele taşkın yapıldığı keşif ve bilirkişi raporlarıyla sabittir. Diğer taraftan bilirkişiler, 30.01.2008 tarihli raporlarında
davalı ve davacı Mehmet Ö/nün kendi evinin içerisinde tekrardan bitişik
yapı boyunca önce kazı yapması, hafriyatı dışarı atarak yeni bir duvar altı
temeli için demirli beton döktürmesi ile üzerinde yeni bir duvar meydana
getirebileceğini, bu işlemlerin sonunda dava konusu ortak duvarın yıkılması ve tecavüzlü olan beton kesiminin kırılmasının mümkün olacağını,
aksi halde mülkiyet hakkı sahibi Mehmet G.'nin 14 parseldeki tabliyenin
evi üzerine yükleme etkisinden dolayı davacının evinin yıkılabileceğini belirtmiştir. Görülüyor ki, inşaatın yıkılması ile inşaat sahibinin uğrayacağı
zarar veya yıkılmaması halinde arsa malikinin evinde meydana gelecek
zarar mukayese edildiğinde, arsa malikinin uğraması muhtemel zararı
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çok daha büyüktür. Dolayısıyla, durum ve koşullar Türk Medeni Kanunu'nun 725. maddesi hükmü gereğince açılan davanın kabulüne olanak
vermemektedir. Yapılan bu saptamalara göre, mülkiyet hakkına dayalı
asıl davanın kabulü Türk Medeni Kanunu'nun 725. maddesine dayanan
temliken tescil talebinin reddi yerine delillerin değerlendirilmesinde yanılgıya düşülerek yazılı olduğu şekilde hüküm kurulması doğru olmamıştır (14. HD. 17.4.2009, 5158/5102).
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KAZANÇLARIN PRİMLENDİRİLMESİ
Av. Mustafa BALCI
GİRİŞ:
Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu sigortalılardan uzun vadeli
sigorta kolları, kısa vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası kapsamında prim almakta ve bu prim karşılığında sigortalılara farklı nitelikte
ve kapsamda sigorta yardımı yapmaktadır. Bu yardımların bir kısmı sigortalının fiilen çalıştığı sürede bir kısmı da fiili çalışmasının sona ermesinden sonraki dönemde yapılmaktadır. Ancak hiç kuşkusuz sigortalı ile
talep edebileceği yardımların miktarını belirlemede en önemli unsurlardan birisi prime esas kazançtır. Prime esas kazanç sayesinde sigortalının
prim miktarı ortaya konmakta yine prime esas kazanç sayesinde sigortalıya yapılacak yardımların miktarı tespit edilebilmektedir. Bu nedenle prime esas kazancın ne olduğu ve hangi ücretlerin prime esas kazanç olarak
kabulü gerektiği Sosyal Güvenlik hukukunda güncelliğini kaybetmeyen
bir konu olarak devam etmektedir.
I. ÜCRET VE PRİME ESAS KAZANÇ İLİŞKİSİ:
Öncelikle prime esas kazanç Sosyal Güvenlik Hukukunun bir kavramıdır.İş Hukukundaki ücret kavramı ile farklılıkları mevcuttur. Ücret
5510 sayılı yasada aynı yasanın 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve
(c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlara saatlik, günlük, haftalık, aylık
veya yıllık olarak para ile ödenen ve süreklilik niteliği taşıyan brüt tutarı1,
veya bir başka tanım olarak: sigortalının çalışmasının karşılığı olarak zamana göre, götürü, yüzde usulüne göre veya bahşiş şeklinde yapılan ya da
sigortalıya tam bir çalışma karşılığı olmadan kanundan dolayı işverenin
yanında çalıştığı süre ile bağlantılı olarak (yıllık izin ücreti, hafta tatili
ücreti, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde ödenen ücretler gibi) yapılan ödemeler ile kıdem zammı, vardiya zammı, gece zammı, yıpranma
zammı, eleman temininde güçlük zammı, makam tazminatı, özel hizmet
tazminatı, iş riski zammı, ek görev ücreti, meslek tazminatı gibi işçinin
çalışmasının karşılığı olarak çeşitli adlar altında yapılan ödemelerdir2.
Görüldüğü üzere ücret yalnızca 4/a(eski SSK) ve 4/c (eski emekli sandığı) kapsamında sigortalılara yapılan ödemeler olarak tanımlanmakta1
2

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 3/12
SGK tarafından “Aylık Prim ve Hizmet Belgesininde “Hak Edilen Ücret” ve “Prim İkramiye
ve Bu Nitelikteki İstihkak’ın Ayrı Gösterilmesine İlişkin Açıklama”; www.sgk.gov.tr

126

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 89 • Sayı: 5 • Yıl: 2015

dır. Oysa kazanç kavramı tüm çalışanlar için (4/b kapsamındakiler de
dahil) geçerli olup ücreti de içine alan ve daha geniş bir kavramdır.
Çalışanlara yapılacak ödemelerin ücret sayılıp sayılmaması yapılan
ödemenin niteliğine bağlıdır. Bir kısım ödemeler çıplak brüt ücret içinde
değerlendirilirken (saat ücreti, UBGT ücreti, hafta tatili ücreti) bir kısım
ödemeler (yemek ücreti, primler3, ikramiyeler vb) brüt ücrete dahil edilmemekte ve/fakat giydirilmiş ücret içinde kabul edilmektedir. Bir kısım
ödemeler ise ücretin içinde bile sayılmamaktadır.
Ücret ve prime esas kazancın farklı olduğuna en uygun örnek aslında
yemek yardımlarıdır. İş Hukuku yönünden yemek yardımı brüt ücretin
içinde değildir. Ancak ayni de olsa nakdi de olsa giydirilmiş ücret içinde
kabul edilmektedir. Sosyal güvenlik Hukukunda ise ayni yardımlar prime
esas kazanç sayılmadığı gibi nakdi günlük yemek yardımlarının günlük
asgari ücretin %6’sından fazla olan kısmı prime esas kazanç olarak kabul
edilmektedir.
Görüldüğü üzere bir ödemenin ücret olup olmadığı ödemenin niteliğine bağlıdır. Ancak bir kazancın prime esas kazanç olup olmadığı tamamen kanunun koyucunun bu yöndeki iradesine bağlıdır.
Aynı şekilde ücret için asgari ücret kadar bir alt sınır belirtilmişse de
herhangi bir üst sınır mevcut değilken prime esas kazanç için alt ve üst
sınırlar söz konusudur.
Tüm bu özellikler karşımıza aslında şunu çıkarmaktadır; ücret maddi
bir olgudur, prime esas kazanç ise kanun koyucunun bir iradesidir. Bu
yönde sosyal güvenlik hukukunun genel özelliklerine ve sosyal devletin
ekonomik şartlarına bağlı olarak prime esas kazanç kapsamı ve sınırları
belirlenmektedir.
II. PRİME ESAS KAZANÇLARIN BELİRLENMESİ:
5510 Sayılı Yasa'nın 4/I-a bendi kapsamındaki sigortalıların prime
esas kazançlarının tespitini aynı yasanın 80.maddesinde;
3

Prim, işçinin üstün bir çaba göstererek, nitelik ve nicelik açısından başarılı bir şekilde
yapmış olduğu işin karşılığı olarak ödüllendirilmesi amacıyla ödenen ek bir ücrettir.
İkramiye ise işverenin işçilere, yaptıkları işten duyduğu memnuniyeti veya işçi-işveren
bağlılığını belirtmek için ya da bazı özel vesileler (yılbaşı, bayram, işyerinin kuruluş
yıldönümü, evlenme, doğum gibi) nedeniyle verdiği ek bir ücrettir. )SÜZEK,Sarper İş
Hukuku;2.Bası;Beta Yayınları; İstanbul ;2005,s.178) İkramiyelerle primlerin benzer
özellikler taşıması nedeniyle birbirine karıştırılması mümkündür. Ancak prim, işçinin
daha ziyade nitelik ve nicelik açısından başarılı bir hizmetinin karşılığı olarak ve zamana göre ücretin sakıncalarını gidermek amacıyla ödendiği halde, ikramiye, işverenin
işçilerine genel olarak memnuniyetini göstermek veya özel önemi olan bazı vesilelerle
verilmek suretiyle işçi-işveren bağlılığını güçlendiren bir anlam taşır.
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“a) Prime esas kazançların hesabında;
1) Hak edilen ücretlerin,
2) Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan o ay içinde
yapılan ödemelerin ve işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık
sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen tutarların,
3) İdare veya yargı mercilerince verilen karar gereğince yukarıdaki
(1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilen kazançlar niteliğinde olmak
üzere sigortalılara o ay içinde yapılan ödemelerin,
brüt toplamı esas alınır.
b) Ayni yardımlar ve ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev
yollukları, seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı
veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve
kasa tazminatları ile Kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, işverenler tarafından sigortalılar için özel
sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık
toplamı asgari ücretin % 30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi
ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, prime esas kazanca tabi
tutulmaz.
c) (b) bendinde belirtilen istisnalar dışında her ne adla yapılırsa yapılsın tüm ödemeler ile ayni yardım yerine geçmek üzere yapılan nakdi
ödemeler prime esas kazanca tabi tutulur. Diğer kanunlardaki prime
tabi tutulmaması gerektiğine dair muafiyet ve istisnalar bu Kanunun
uygulanmasında dikkate alınmaz”. şeklinde düzenlemiştir.
Yasa maddesinden anlaşıldığı üzere “c” bendinde, “b” bendinde belirtilenler dışındaki tüm ödemelerin “a” bendindeki belirtildiği şekilde brüt
tutarı ile prime esas kazanç olduğu hüküm altına alınmıştır.
Dolayısıyla 80/b bendinde sayılan istisnalar dışındaki kazançların prime esas kazanç kapsamı dışında tutulması mümkün değildir.
III. KAZANÇLARIN PRİMLENDİRİLMESİ:
Prime esas kazançların pirimlendirilmesine yönelik esaslar 5510 sayılı
yasanın 80. Maddesinin (d) bendinde “Ücretler hak edildikleri aya mal
edilmek suretiyle prime tabi tutulur. Diğer ödemeler ise öncelikle ödendiği ayın kazancına dahil edilir ve ücret dışındaki bu ödemelerin yapıldığı ayda üst sınırın aşılması nedeniyle prime tabi tutulamayan kısmı,
ödemenin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanarak iki ayı geçmemek
üzere üst sınırın altında kalan sonraki ayların prime esas kazançlarına
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ilâve edilir. Toplu iş sözleşmelerine tabi işyerleri işverenlerince veya
kamu idareleri veya yargı mercilerince verilenkararlara istinaden,
sonradan ödenen ücret dışındaki evcut olmadığı   veya askıda olduğu bir   tarihte ödenmesi durumunda, 82 nci madde hükmü de nazara
alınmak suretiyle prime esas kazancın tabi olduğu en son ayın kazancına dahil edilir. Bu durumlarda sigorta primlerinin, yukarıda belirtilen
mercilerin kararlarının kesinleşme tarihini izleyen ayın sonuna kadar
ödenmesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zammı alınmaz ve 102
nci madde hükümleri uygulanmaz.” şeklinde düzenlenmiştir.
Yukarıda 5510 sayılı yasanın 3/12 fıkrasında da belirtildiği şekilde ücret “sigortalı sayılanlara saatlik, günlük, haftalık, aylık veya yıllık olarak
para ile ödenen ve süreklilik niteliği taşıyan” ödemelerdir. Saatlik, günlük
çalışma ücretleri, fazla çalışma ücreti, Ulusal Bayram genel tatili ücreti,
hafta tatili ücreti, Ulusal Bayram genel tatil çalışması ücreti, hafta tatili
çalışması ücreti bu nitelikteki kazançlardır.
Diğer kazançlar4 ise prime esas kazanç olmakla birlikte ücret ve ücret
niteliği taşımayan ödemelerdir. Sigortalılara ödenen prim, ikramiye, yakacak yardımı, mesken yardımı gibi tamamı prime esas kazanç olanlar
ile yemek yardımı, çocuk ve aile yardımı, işverenler tarafından yaptırılan
özel sağlık sigortaları ile bireysel emeklilik katkı payları gibi kısmen prime tabi tutulacak kazançlar bu kapsamdadır.
Ücret ve ücret niteliğindeki ödemeler hak edildikleri ayın prime kazancı olduğundan ödenmiş olup olmaması göz önüne alınmadan prime esas
kazanç sınırları dahilindehak edildiği ayın prime esas kazancı olarak kabul edilmektedir. Örneğin Şubat 2013 ayındaki bir fazla çalışma ücretinin
Nisan ayında ödenmiş olması durumunda ödeme Nisan 2015 ayında bile
olsa kazanç Şubat 2015 ayının kazancıdır ve Şubat 2015 ayı aylık prim
hizmet belgesi ile bildirilmek zorundadır. Ücret niteliğindeki kazancın
prime esas kazanç üst sınırını aşan kısmının başka bir döneme mal edilmesi yönünde bir düzenleme mevcut değildir.Bu nitelikteki kazançlar için
ödeme tarihinde iş sözleşmesinin yürürlükte olması yönünden farklı bir
düzenleme yapılmamıştır. Kısacası bu nitelikteki kazançlar istisnasız olarak prime esas kazanç üst sınırına kadar hak edildikleri ayın kazancıdır.
Diğer prime esas kazançlar ise ödendiği ayın prime esas kazancıdır.
Hangi ay için hak edildiği önemli değildir. Örneğin ikramiyeler belirli bir
4

Mevzuatta “ücret ve ücret niteliği taşımayan ödemeler” olarak isimlendirilmişse de “diğer ödemeler” hem pratik olması hem de “ücret ve ücret niteliğindeki kazanç” kavramı
ile karıştırılmaması ve daha da önemlisi 5510 sayılı yasada da “diğer ödemeler” olarak
adlandırıldığından yazıda da bu şekilde kullanılmıştır.
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dönem iş sözleşmesinin devamlılığı karşılığında yapılmış olsa da ödendiği
ayın prime esas kazanç üst sınırına kadar pirimlendirilir.
Ayrıca ücret niteliğindeki kazançlardan farklı olarak iş sözleşmesinin
yürürlükte olduğu bir dönemde yapılan diğer ödemeler ile iş sözleşmesinin yürürlükte olmadığı bir dönemde yapılan ödemelerden prim esas
kazanç olanların bildiriminde farklılıklar mevcuttur.
İş sözleşmesi yürürlükte olduğu dönemde yapılan diğer ödeme niteliğindeki kazançlar prime esas kazanç üst sınırını aşan kısmı ödeme yapılan aydan başlanarak iki ay daha üst sınırın altında kalan sonraki ayların
prime esas kazançlarına ilâve edilir. Ödeme tarihini takip edenİki ay boyunca prime esas kazanç üst sınırına kadar primlendirildiği halde artan
kısım ise pirimlendirilmez.
İş sözleşmesinin yürürlükte olmadığı dönemde yapılan diğer ödemeler
niteliğindeki prime esas kazançlar ise prime ödeme gün sayısı bulunan
son ayın prime esas kazanç üst sınırına kadar primlendirilirler.
Örnek : Sigortalıya Ocak 2015 ayında yapılan ücret ve diğer ödemeler
şu şekildedir.
Ücret
Normal ücret

6.000,00

Fazla Çalışma

3.000,00

Hafta tatili Çalışma ücreti

200,00

UBGT çalışma ücreti

200,00

İkramiye
Toplam Prime Esas Kazanç

5.000,00
9.400,00

PEK Üst Sınırı

5.000,00
7.809,90

Primlendirilen PEK

7.809,90

Primlendirilemeyen PEK

1.590,10

Devreden PEK
Primlendirilemeyecek PEK

Diğer Ödeme

5.000,00
5.000,00

1.590,10

Çizelgeden de görüldüğü üzere sigortalının ücret niteliğindeki kazançları hak edildiği ayın prime esas kazanç üst sınırını aştığından bu sınırın
üzerindeki 1.590,10 TL primlendirilememiştir. Ücret niteliğinde olduğun-
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dan müteakip ay kazancına dahil edilmesi de mümkün değildir. Ancak
diğer ödeme niteliğindeki 5.000 TL ikramiye Ocak 2015 ayında primlendirilememiş olsa da Şubat ve Mart 2015 ayları içinde prime esas kazanç
üst sınırına kadar primlendirilmek üzere bir sonraki aya devredilecektir.
Şubat
Ücret

Diğer Ödeme

Normal ücret

6.000,00

Toplam Prime
Esas Kazanç

6.000,00

PEK Üst
Sınırı
Primlendirilen PEK

5.000,00

1.809,90

Primlendirilemeyen PEK

3.190,10

Devreden
PEK

3.190,10

Primlendirilemeyecek PEK

Diğer
Ödeme

Ücret
6.000,00

7.809,90
6.000,00

Mart

6.000,00

3.190,10

7.809,90
6.000,00

1.809,90
1.380,20

1.380,20

Aynı sigortalıya Şubat ve Mart 2015 aylarında yapılan ödemeler sonundaki kazançlar ile bu kazançların Primlendirilmesi ise şu şekildedir.
Çizelgede de görüldüğü üzere sigortalının Şubat ve Mart aylarındaki
ücret niteliğindeki kazançları prime esas kazanç üst sınırının altındadır.
Bu surumda üst sınıra kadar diğer ödemeler primlendirilecektir. Üst sınıra kadar olan kısım için ise Ocak ayından devretmiş bulunan diğer ödeme
niteliğindeki kazançlar primlendirilmiştir. Bu işlem sonunda bir kısım
kazanç Şubat 2015 ayında, artan bir kısım kazanç da Mart 2015 ayında
primlendirilmişse de halen 1.380,20 TL diğer ödeme niteliğindeki kazanç
primlendirilememiştir. Bu kazanç ödeme döneminden sonraki iki ay içinde primlendirilemediği için artık bir sonraki aya primlendirilemeyecek ve
prime esas kazanç olarak nitelendirilemeyecektir.
SONUÇ:
5510 sayılı yasada prime esas kazançlar ücret ve diğer ödemeler ola-
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rak ikiye ayrılırken primlerin sigorta yardımlarında değerlendirilmesi de
bu ayrıma paralel düzenlemeler yapılmıştır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar
ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 17’nci maddesinin üçüncü fıkrasında; iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde Kanunun
4’üncü maddesinin birinci fıkrasının(a) bendi gereği sigortalı sayılanlara
verilecek ödeneklerin veya bağlanacak gelirlerin hesabına esas tutulacak
günlük kazancın hesabında prim, ikramiye ve bu nitelikteki arızi ödemeler dikkate alınmış ise ödenek ve gelire esas alınacak günlük kazancın,
ücret toplamının ücret alınan gün sayısına bölünmesiyle hesaplanacak
günlük kazanca, %50 oranında bir ekleme yapılarak bulunan tutardan
çok olamayacağı düzenlenmiştir.
Bu hüküm doğrultusunda 12.05.2010 tarihinde 27579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin (SSİY)
102’nci maddesinde yapılan düzenlemeyle aylık prim ve hizmet belgesinin (APHB) “Sigorta Primine Esas Kazanç” bölümü “Hak Edilen Ücret” ve
“Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki İstihkak” olmak üzere iki ayrı bölüme
ayrılmış olup, aynı yönetmeliğin geçici 23’üncü maddesi uyarınca uygulama 2010/ Temmuz döneminden itibaren başlamıştır.
Bu durumda sigortalıların prime esas kazançları içinde bildirilen diğer ödemelerin ücret niteliğindeki kazançların yarısından fazlasını aşan
kısmı hesaplamalar dahil edilmeyecektir. Yani bir başka deyişle Kurum
prim almış aldığı bir kısım kazançları hesaplamaya dahil etmeyecektir.
Bu nedenle sigortalıların kazançların nitelendirilmesi ve bu nitelendirilmeye uygun olarak primlendirilmesi önem arz etmektedir.

REKABET İHLALLERİ NETİCESİNDE
İLGİLİLERE VERİLECEK İDARİ PARA
CEZALARININ NORMLAR HİYERARŞİSİ
VE ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİ IŞIĞINDA
DEĞERLENDİRİLMESİ
Hakan ARSLANBAY1
I. Giriş
Günümüzde şirketler, etkin bir ekonomik güce sahiptir. Öyle ki şirketlerin bu ekonomik gücü, bazen devletler için tehdit teşkil edebilecek
kadar ciddi boyutlara ulaşabilmektedir. Öte yandan; performansa göre
adil gelir dağıtımı, kaynakların etkin ve yerinde kullanımı, enflasyonun
engellenmesi, teknik gelişme gibi amaçlarla rekabetin korunmasına ihtiyaç duyulmuştur.2
Rekabetin korunması ihtiyacı karşısında, ülkemizde 13.12.1994 tarihinde 4054 sayılı Kanun yürürlüğe girmiştir.3 Kanunun “Amaç” kenar
başlıklı birinci maddesinde; “Bu Kanunun amacı, mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar
ve uygulamaları ve piyasaya hakim olan teşebbüslerin bu hakimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek, bunun için gerekli düzenleme ve
denetlemeleri yaparak rekabetin korunmasını sağlamaktır.” denilerek,
rekabeti koruma amacına yönelik düzenleme ve denetlemelerin yapılması
amaçlanmıştır.
Kanunun amacı doğrultusunda, rekabeti bozucu eylemlerde bulunan
teşebbüsler hakkında idari para cezası verilmesi öngörülmüştür. Rekabet Kurumu, Kanun ve “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve
Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para
Cezalarına İlişkin Yönetmelik”4 hükümleri uyarınca normlar hiyerarşisine ve ölçülülük ilkesine riayet etmemekte, Danıştay ise Kurum uygulamalarını bu yönden değerlendirmemektedir.
1
2
3

İstanbul Barosu
Bork’a göre, rekabetin korunmasındaki amaç, tüketici yararıdır.
4054 sayılı Kanun

4

“Madde 64 - Bu Kanunun idari para cezasına ilişkin 16 ncı maddesi ile 17 nci maddesi yayımı tarihinden bir yıl sonra, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”
Bundan sonra “Yönetmelik” olarak anılacaktır.
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Bu çalışmada; rekabet ihlallerinden dolayı verilecek idari para cezalarına ilişkin Yönetmelik hükümleri5, normlar hiyerarşisi ve ölçülülük ilkesi ışığında incelenecektir.
II. Rekabet Hukukunda İlgililere Verilecek İdari Para Cezası
Yönetmelik’te, ihlal neticesinde verilecek para cezaları itibariyle; kartellere verilecek idari para cezası ve diğer ihlaller için verilecek idari para
cezası şeklinde ikili bir ayrım gözetilmiştir.
Belirtmek gerekir ki; kartellere verilecek temel para cezası ile diğer ihlallerde bulunan ilgililere verilecek temel para cezası, eleştirilecek kaideler bakımından ortak hükümler içermekte, sadece oran yönünden farklı
uygulamalar öngörmektedir.
a) Rekabet Hukukunda Karteller ile Kartellere Uygulanacak Yaptırım
Her ne kadar Anayasada kartellerle mücadeleye yönelik bir hüküm6
mevcut ise de, kartelin ne olduğuna dair bir tanım yapılmamıştır. Kartel
kavramı; hem hukuki yönden hem de ekonomik yönden de ele alınan bir
kavramdır.
Kartellerin ekonomik yönüne ilişkin, AB Rekabet Politikası’nda Kullanılan Terimler Sözlüğü’nde yapılan kartel tanımı şu şekildedir:
“Karteller, fiyatları ve karları arttırmak amacıyla, rekabeti sınırlar
veya ortadan kaldırırken, telafi niteliğinde herhangi bir somut fayda
sağlamayan, rakip teşebbüsler arası düzenlemelerdir. Uygulamada,
bu durum, genellikle, bölgelerin bölüşümü, ihalelerde danışıklı hareket
edilmesi veya bunların bileşimi ile gerçekleştirilir. Karteller, tüketicilere ve topluma zarar vermektedir çünkü, kartelde yer alan teşebbüsler,
rekabetçi bir piyasadakinden daha yüksek fiyatlar uygulamakta ve
daha fazla kar elde etmektedir.”7
Türk Hukukunda kartelin tanımı ise; Rekabet Kurumu tarafından çıkarılan 15.02.2009 tarihli Yönetmelik’in 3. maddesinin (ç) bendinde yer
almaktadır. Anılan hükme göre “kartel”;“Fiyat tespiti, müşterilerin, sağ5

6

7

4054 sayılı Kanunun idari para cezalarını düzenleyen 16. ve 17. maddeleri, idari para
cezaları yönünden “rekabet suçlarına ilişkin idari para cezaları” ve “usuli suçlara ilişkin
idari para cezaları” şeklinde ikili bir ayrım benimsemiştir.
1982 Anayasası
“Madde 167 – (1) Madde 167 - Devlet, para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemlerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alır; piyasalarda
fiilli veya anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi önler.”
H. Gökşin Kekevi, “ABD, AB ve Türk Hukukunda Kartellerle Mücadele”, Ankara 2008,
s.7 (Ayrıca bkz. “Glossary of TermsUsed in EU CompetitionPolicy”)
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layıcıların, bölgelerin ya da ticaret kanallarının paylaşılması, arz miktarının kısıtlanması veya kotalar konması, ihalelerde danışıklı hareket
konularında, rakipler arasında gerçekleşen, rekabeti sınırlayıcı anlaşma ve/veya uyumlu eylemleri …ifade eder.”8şeklinde tanımlanmıştır.
Genel olarak fiyat tespiti, arz miktarının kısıtlanması gibi eylemlerle; rakip teşebbüslerin birbirleri arasında gerçekleşen ve rekabeti sınırlayan
veya ortadan kaldıran, dolayısıyla tüketiciye zarar veren uygulamalar kartel anlamına gelmektedir.
Kartel kavramı, ilgili teşebbüslere uygulanacak yaptırımların kapsamının belirlenmesi açısından önem arz etmektedir. Dolayısıyla bu yaptırımların uygulanabilmesi, Rekabet Kurulunca yürütülen somut soruşturmadailgililerin hakkında, Yönetmelik kapsamında kartel oluşturdukları
yönünde nihai bir karar bulunmasına bağlıdır.
Soruşturma neticesinde, kartel oluşturduğuna karar verilen teşebbüsler hakkında uygulanacak yaptırım, Yönetmelik’te belirlenmiştir. Yönetmelik’in 5. maddesinin birinci fıkrasında ve fıkranın (a) bendinde;
“Temel para cezası hesaplanırken, Kanunun 4 üncü ve 6 ncı maddelerinde yasaklanmış davranışlarda bulunan teşebbüs ile teşebbüs
birlikleri veya bu birliklerin üyelerinin, nihai karardan bir önceki mali
yıl sonunda oluşan veya bunun hesaplanması mümkün olmazsa nihai
karar tarihine en yakın mali yıl sonunda oluşan ve Kurul tarafından
saptanacak olan yıllık gayri safi gelirlerinin;
a) Karteller için, yüzde ikisi ile yüzde dördü,
…arasında bir oran esas alınır.”
denilerek; kartel ihlalinde bulunan ilgili teşebbüslerin, teşebbüs birliklerinin veya bu birliklerin üyelerinin, nihai karardan bir önceki mali yıl
sonunda oluşan veya bunun hesaplanması mümkün olmazsa nihai karar
tarihine en yakın mali yıl sonunda oluşan ve Kurul tarafından saptanacak
olan yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde ikisi ile yüzde dördü arasında bir
oranın esas alınacağı ifade edilmiştir.
b) Diğer İhlaller ile Diğer İhlallere Uygulanacak Yaptırım
Yönetmelik’te diğer ihlallere yaptırım uygulanması için, öncelikle diğer
ihlallerin kapsamının ne olduğunun belirlenmesi gerekir. Yaptırım bakımından karteller ve diğer ihlaller şeklinde gözetilen ikili ayrım ele alındığında; diğer ihlallerin kartellerin dışında kalan her türlü rekabet ihlali
8

Aynı tanım Rekabet Terimleri Sözlüğü’nde de yer almaktadır (bkz. “Rekabet Terimleri
Sözlüğü”, Rekabet Kurumu, Ankara 2011, s. 59
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olduğu düşünülebilir. Ancak Yönetmelik’in tanımlar maddesinde yapılan
tanıma göre diğer ihlaller; “Kartel tanımı dışında kalan, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 4 üncü ve 6 ncı maddelerinde
yasaklanmış davranışları… ifade eder.” denilerek, diğer ihlallerden ne
anlaşılması gerektiği belirtilmiştir. Yönetmelik’in yaptığı tanım uyarınca,
birleşme ve devralmalar neticesinde rekabetin bozulması halleri, “diğer
ihlaller” kapsamında değerlendirilmeyecektir.
Yukarıda ifade edildiği üzere; 4054 Sayılı Kanun'un 4. ve 6. maddelerinde yer alan, fakat kartel ihlalini meydana getirmeyen her türlü teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliği kararları ile
hakim durumun kötüye kullanılması halleri, Yönetmelik uyarınca “diğer
ihlal” kapsamında değerlendirilecektir.
Yönetmelik’in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde; diğer ihlaller için uygulanacak yaptırım için “Temel para cezası hesaplanırken,
Kanunun 4 üncü ve 6 ncı maddelerinde yasaklanmış davranışlarda bulunan teşebbüs ile teşebbüs birlikleri veya bu birliklerin üyelerinin, nihai karardan bir önceki mali yıl sonunda oluşan veya bunun hesaplanması mümkün olmazsa nihai karar tarihine en yakın mali yıl sonunda
oluşan ve Kurul tarafından saptanacak olan yıllık gayri safi gelirlerinin; diğer ihlaller için, binde beşi ile yüzde üçü arasında bir oran esas
alınır.” şeklinde bir hüküm benimsenmiştir. Karteller, rekabet hukukunda en ağır ihlali teşkil ettiğinden; bunun dışındaki diğer ihlaller için daha
düşük oranlar öngörülmüştür. Bununla birlikte diğer ihlaller için de, oranın üzerinden uygulanacağı miktar, karteller için gözetilen esaslara göre
belirlenir.
c) Uygulanacak Yaptırımın Hukuki Niteliği
Yönetmelik’in ilgili hükmü uyarınca uygulanacak yaptırım hukuki niteliğinin tespiti ise, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’a
bakmak gerekir. Kanunun “İdari Para Cezası” kenar başlıklı 16. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan;“Bu Kanunun 4, 6 ve 7 nci maddelerinde yasaklanmış davranışlarda bulunanlara, ceza verilecek teşebbüs
ile teşebbüs birlikleri veya bu birliklerin üyelerinin nihai karardan bir
önceki mali yıl sonunda oluşan veya bunun hesaplanması mümkün olmazsa nihai karar tarihine en yakın mali yıl sonunda oluşan ve Kurul
tarafından saptanacak olan yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde onuna
kadar idari para cezası verilir.”şeklindeki ifade ile,ilgililere uygulanacak
yaptırımın niteliğinin idari para cezası olduğu belirtilmiştir.
Bu bağlamda; Kurulun yasadan doğan görevini yerine getirirken kullandığı kamusal yetki sonucunda, ekonomik alanda idari işlem olarak
nitelendirebileceğimiz işlemlerinden doğan uyuşmazlıkların, Anayasa’nın
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125. maddesi uyarınca idari yargının görev alanında değerlendirilmesi
gerekir. Çünkü bu işlemler organik olarak idari içeriği bulunan, kamu
yararını gerçekleştirmeye yönelik olarak yapılan ve ekonomi alanını ilgilendiren işlemlerdir. Doktrinde, Kurul tarafından verilen tüm kararların
idari nitelikte olduğu, kararların bir kamu kuruluşu tarafından verildiği
konusunda görüş birliği vardır.9
III. Karteller ile Diğer İhlaller Halinde Verilecek İdari Para Cezalarının Normatif Yönden Hukuka Uygunluğunun Değerlendirilmesi
a) Normlar Hiyerarşisi Bakımından
Anayasanın 124. maddesiyle, kamu tüzel kişilerine kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere
ve bunlara aykırı olmamak şartıyla yönetmelik çıkarabilme yetkisi tanınmıştır.
Anayasal bu hüküm çerçevesinde, 4054 sayılı Kanunun 16.maddesinin
son fıkrasında ise;“Bu maddeye göre verilecek idari para cezalarının
tespitinde dikkate alınan hususlar, işbirliği halinde para cezasından
bağışıklık veya indirim şartları, işbirliğine ilişkin usul ve esaslar Kurulca çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.”denilerek, maddeye göre
verilecek idari para cezalarının tespitinde dikkate alınan hususlara ilişkin
usul ve esasların Rekabet Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirleneceği hüküm altına alınmıştır. Bu hüküm bakımından öncelikle ele alınması
gereken husus;Kurula verilen yönetmelik çıkarma yetkisinin, madde uyarınca verilecek idari para cezalarının tespitinde dikkate alınacak olgulara
ilişkin olduğudur. Keza aynı maddenin beşinci fıkrasında; Kurulca idari
para cezasına karar verilirken, ihlalin tekerrürü, süresi, teşebbüs veya
teşebbüs birliklerinin piyasadaki gücü, ihlalin gerçekleşmesindeki belirleyici etkisi, verilen taahhütlere uyup uymaması, incelemeye yardımcı olup
olmaması, gerçekleşen ve gerçekleşmesi muhtemel zararların ağırlığı gibi
hususların dikkate alınacağı belirtilmiştir. Ancak hükümde yer alan “gibi”
ifadesi, bu olguların sınırlayıcı olarak sayılmadığı anlamına gelmektedir.
Buna göre;ilgililere verilecek idari para cezaları bakımından Kurula verilen yönetmelik çıkarma yetkisi,idari para cezasının tespitinde
dikkate alınacak hususlara ilişkin esas ve usullerin belirlenmesi ile
sınırlandırılmıştır.
Yönetmelik’in m.5/f.1-(a) ve (b) bentleri ele alındığında, Kurulun ilgililere verilecek idari para cezalarına ilişkin oran belirlediği görülmektedir.
9

Ahmet Eğerci, “Rekabet Kurulu Kararlarının Hukuki Niteliği ve Yargısal Denetimi”,
Rekabet Kurumu Lisansüstü Tez Serisi No:12, Ankara, Ağustos 2004, s. 233 (Ayrıca
bkz. Z. Aslan, “Rekabet Kurulu Kararları ve Yargısal Denetimi”, s. 8; Odyakmaz, “Rekabet Kurumunun Türk İdare Teşkilatı İçerisindeki Yeri ve Önemi”, s. 93; Yılmaz,
“Adli Mahkemeler ve Rekabet Kurumu”, s. 133)
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Oysa Kurula verilen yönetmelik çıkarma yetkisi, oran belirlenmesine yönelik değildir. Kanun koyucu; rekabet ihlalleri dolayısıyla ilgililere verilecek idari para cezaları bakımından dikkate alınacak hususları örnek
kabilinden saymış, Kurula bu hususlar bakımından ışık tutmuştur. Bu
itibarla, Kurulun karteller ile diğer ihlaller halinde verilecek idari para
cezaları bakımından Yönetmelik’te oran belirlemiş olması, Kanun ile
kendisine verilen yetkinin aşılması anlamına gelmektedir.
Öte yandan Kanun koyucu; 4054 sayılı Kanunun 16. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “… yüzde onuna kadar idari para cezası verebilir” ifadesiyle, rekabet ihlalinde bulunan teşebbüs, teşebbüs birliği veya
bunların çalışanlarına verilecek idari para cezaları bakımından, Kurulca
hesaplanacak yıllık gayri safi gelirlerine, yüzde sıfır ile yüzde on arasında
bir oran uygulanacağını kabul etmiştir. Yönetmelik’te ise, kartellere verilecek idari para cezaları bakımından yüzde ikiden, diğer ihlaller halinde
ise binde beşten başlayan bir oranın uygulanacağı öngörülmüştür.
Yönetmelik’te öngörülen yüzde ikilik ve binde beşlik alt sınırlar, Kanunun belirlediği oran aralığına aykırıdır. Nitekim Kanun koyucu, verilecek idari para cezaları bakımından herhangi bir alt sınır öngörmemiştir.
Yönetmelik’le belirlenen bu alt sınırların, Kanuna aykırı olduğu hususu
yargıya intikal etmiştir. Danıştay 13. Dairesi, bu hususta verdiği bir kararda;10“…Öte yandan, Kanun’da belirlenmiş bulunan yüzde onluk sınır
çerçevesinde salt temel cezaya yönelik olarak kartel ve diğer ihlaller
arasında yapılan ayrımın, nihai cezanın belirlenmesi niteliğinde olmadığından, idari para cezasının üzerinden belirleneceği orana ait bir alt
sınır getirilmesi olarak değerlendirilemeyeceği de açıktır…”şeklinde
hüküm kurarak, karteller ile diğer ihlaller halinde verilecek idari para
cezalarına yönelik yüzde ikilik alt ve binde beşlik altsınırların, temel para
cezasının belirlenmesi bakımından getirildiğini, bu durumun nihai para
cezasının tespiti bakımından Kanuna aykırı olarak değerlendirilemeyeceğini ifade etmiştir.
Söz konusu kararın birtakım ilkeler açısından eksik yönleri bulunmaktadır. Rekabet ihlalinde bulunan teşebbüs, teşebbüs birlikleri ve bunların çalışanlarına verilecek nihai para cezaları; belirlenen temel para cezası üzerinden önce ağırlaştırıcı sebepler, daha sonra hafifletici sebepler
dikkate alınarak tespit edilmektedir.11 Buna göre, temel para cezasının
10 Danıştay 13. Dairesi, 01.11.2013 T. 2010/2490 E. 2013/2706 K.
11 Yönetmelik
“Madde 4 - (1) Teşebbüs ile teşebbüs birliklerine veya bu birliklerin üyelerine verilecek para cezası belirlenirken;
b)

Temel para cezasının hesaplanmasından sonra, bu Yönetmeliğin 6 ncı ve 7 nci maddeleri çerçevesinde, ağırlaştırıcı ve hafifletici unsurlar göz önünde bulundurularak
arttırma ve/veya indirme yapılır.”
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nihai halini alana kadar geçirdiği safahat itibariyle, temel para cezasında
artırım ve indirim söz konusu olabilecektir. Ancak hafifletici sebepler incelendiğine; karteller ile diğer ihlaller halinde ilgililerin yararlanabileceği
hafifletici sebeplerin ikiye ayrıldığı görülmektedir. Bu ayrım doğrultusunda; Kartellerin Ortaya Çıkarılması Amacıyla İşbirliği Yapılmasına Dair Yönetmelik’in12 6. maddesindeki bilgi ve belgeleri sunan kartellere yapılacak
ceza indirimine ilişkin Kurulun takdir yetkisi bulunmamaktadır. Ancak,
Aktif İşbirliği Yönetmeliği kapsamına girmeyen kartellerin cezalarında indirim yapılıp yapılmaması hususu, Kurulun takdirindedir. Diğer ihlaller
halinde ise; teşebbüs veya teşebbüs birliklerinin ihlallerini kabul ederek,
Kurum ile aktif işbirliğinde bulunmaları halinde cezaları indirilecek, bunun dışındaki haller bakımından indirim sebepleri, Kurulun takdirinde
olacaktır.
Hukuk devleti ilkesinin olmazsa olmazlarından olan “belirlilik” ve “öngörülebilirlik” unsurları, yasal düzenlemelerin hem kişiler hem de idareyönünden hiçbir duraksamaya yer vermeyecek şekilde açık, net, anlaşılabilir ve uygulanabilir olmasını ifade eder. Anayasa Mahkemesi de verdiği
bir kararda;13
“…yasal düzenlemelerin hem kişiler, hem de idare yönünden herhangi bir duraksama ve kuşkuya yer vermeyecek şekilde açık, net, anlaşılır ve uygulanabilir olması, ayrıca kamu otoritelerinin keyfi uygulamalarına karşı koruyucu önlem içermesi de gereklidir. Belirlilik ilkesi,
hukuksal güvenlikle bağlantılıdır. Hukuki güvenlik, kişilerin kamu otoriteleriyle ilişkilerinde bugün ve geleceğe dönük olarak güven duygusu
içinde olmaları demektir. Hukuki güvenlik ilkesi gereğince, her birey,
yasadan, belirli bir kesinlik içinde, hangi somut eylem ve olguya hangi
hukuksal yaptırımın veya sonucun bağlandığını, bunların idareye hangi müdahale yetkisini doğurduğunu bilmelidir.  Kişi ancak bu durumda
kendisine düşen yükümlülükleri öngörebilir ve buna göre davranışlarını belirler. Hukuk güvenliği, normların öngörülebilir olmasını, bireylerin tüm eylem ve işlemlerinde devlete güven duyabilmesini, devletin de
yasal düzenlemelerde bu güven duygusunu zedeleyici yöntemlerden
kaçınmasını gerekli kılar.
Yasa kuralları, ilgili kişilerin mevcut şartlar altında belirli bir işlemin ne tür sonuçlar doğurabileceğini makul bir düzeyde öngörmelerini
mümkün kılacak şekilde düzenlenmelidir. Hukuki öngörülebilirlik ilkesi
olarak kabul edilen bu ilke sayesinde kişilerin geleceği öngörebilmeleri
12 Bundan sonra “Aktif İşbirliği Yönetmeliği” olarak anılacaktır.
13 Anayasa Mahkemesi, 18.06.2013 T. 2013/71 E. 2013/77 K.
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ve her türlü faaliyetlerini buna göre planlayıp yürütmeleri sağlanır…”
demek suretiyle bu hususa dikkat çekmiştir.
Anayasa Mahkemesinin mezkûr kararı ile birlikte değerlendirildiğinde,yüzde ikilik ve binde beşlik alt sınırlar;Yönetmelik hükümleri uyarınca
verilecek nihai para cezasının belirlenmesinde, ilgililerin Kurulun indirim
sebepleri yönünden takdirini kullanıp kullanmayacağını önceden bilmesinin mümkün olmaması karşısında,kanımca “belirlilik” ve “öngörülebilirlik” unsurları bakımından gereken nitelikleri taşımamaktadır. Zira
Kurulun, belirlediği temel para cezasına indirim uygulamama yönündeki
takdiri neticesinde ortaya çıkan nihai para cezası; kanuna aykırı getirilen
alt sınır nedeniyle, yüzde sıfır ile yüzde ikilik oran arasında bir değerde
artmaktadır.14 Burada önem arz eden husus; 4054 sayılı Kanunda öngörülen oranlar arasında hareket etmesi öngörülen Kurulun, bu oranlara
aykırı bir alt sınır getirmek suretiyle, kanuni sınırları aşkın tasarruflarda
bulunmasının hukuka aykırı olduğudur. Yoksa idareye verilen her takdir
yetkisinin, “belirlilik” ve “öngörülebilirlik” unsurlarını zedelemesi söz konusu değildir.Bu hususta Anayasa Mahkemesinin dikkat çekici bir kararı15 bulunmaktadır:
“Yasa koyucu idari para cezalarına ilişkin yasa kurallarını düzenlerken ceza politikası gereği birtakım tercihler ortaya koyarak yasal
düzenlemeler yapabilir. Hangi eylemlerin idari para cezasını, hangilerinin adli para cezası ya da hapis cezasını gerektirdiği ve bu cezaların miktarı konusunda takdir hakkı bulunmakla beraber, bu tercih
serbestîsi Anayasa’nın genel ve özel kuralları çerçevesinde olacaktır.”
Anayasa Mahkemesi’nin kararında da görüldüğü üzere; idareye takdir
hakkının tanınması, yasa koyucunun izlediği ceza politikasını ilgilendirmektedir. Salt takdir hakkının varlığı halinde, hukuk güvenliğinin tehlikeye düştüğü söylenemez. Nitekim idareye; özellikle kendi görev alanını
ilgilendiren teknik konularda, pratik ve hızlı hareket etmesi için, takdir
yetkisinin verilmesi gereklidir. Fakat bu takdir yetkisinin, Anayasanın genel ve özel kuralları dâhilinde kullanılması gerekmektedir.
Yönetmelik hükmünün Kanunla ilişkisi bağlamında, Kurulun indirim
sebepleri yönünden sahip olduğu takdir hakkı; ilgililerin hukuk güvenliğini ortadan kaldırmaktadır. Şayet Kanunda verilecek idari para cezaları
yönünden bir oran öngörülmemiş, Kurula bu konuda bir takdir yetkisi ta14 Aynı belirsizlik diğer ihlallerde bulunan ilgililer için de mevcuttur. Buna göre; diğer ihlallerde bulunanlar için verilen nihai para cezası da,yüzde sıfır ile binde beşlik bir değer
arasında artmaktadır.
15 Anayasa Mahkemesi, 23.03.2004 T., 2001/119E., 2004/37 K.

140

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 89 • Sayı: 5 • Yıl: 2015

nınmış olsaydı; bu durumda, normlar hiyerarşisi itibariyle referans alınacak bir üst hukuk normunun bulunmaması, yüzde ikilik ve binde beşlik
alt sınırlar açısından ilgililer nezdinde bir kuşkuya yer bırakmayacaktı.
Ancak Kanun, açık ve net bir şekilde oran aralığı öngörmüş ve Kurula, bu
sınırlar içinde kalarak dikkate alınacak hususları Yönetmelik’le belirleme
yetkisi tanımıştır.
Rekabet Kurulu üyelerinden Reşit Gürpınar’ın da çeşitli karşı oy yazılarında da bu hususta ısrarlı bir muhalefeti mevcuttur:
“Amaçsal yorum (gai yorum) ilkelerinden hareketle yasa koyucunun
gerçek amacını anlamaya çalışırsak, bizce yasa koyucu, yollamada
bulunduğu, yukarıda hükmü açıklanan Kabahatler Kanununun 17 nci
maddesinin ikinci fıkrası hükmünün ceza verilirken öncelikle dikkate
alınacağını belirterek, bu hükümde yer alan kanunlarca alt ve üst sınırı belirlenen idari para cezalarında kullanılacak takdir yetkisinin etkenlerini hatırlatarak ve adeta yönetmelik koyucuya da, bu şekilde
yasalarda cezaların alt ve üst sınırı belirlenebilir, sen yönetmelikle
alt ve üst sınır koyamazsın, sadece bu sınırlar içerisinde karar
verirken bazı unsurları dikkate alınabileceği hususlarını düzenleyebilirsinanlamında yol göstermiştir.”16
Gürpınar, aynı karşı oy yazısında “…Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma,
Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması
Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik’in, 4054 sayılı
yasaya aykırı bulunan ilgili hükümlerinin iptal davasına konu olması
halinde iptal edilebileceği kanısını taşımaktayım.” diyerek, olası bir iptal davasında ilgili hükmün iptal edilebileceği kanaatinde olduğunu ifade
etmiştir.
Özetle,ilgililere verilecek idari para cezaları yönünden Yönetmelik’te
yer alan iki husus, normlar hiyerarşisine aykırı biçimde düzenlenmiştir.
Bunlardan ilki; Yönetmelik’te ilgililere verilecek idari para cezası bakımından bir oran öngörülmüş olmasıdır. Yukarıda da belirtildiği üzere;
para cezaları bakımından oran öngörülmüş olması, 4054 sayılı Kanunla
Kurula verilen yetkinin kapsamı dışında kalmaktadır. İkinci husus ise;
Yönetmelik’te getirilen yüzde ikilik ve binde beşlik alt sınırların, her ne
kadar temel para cezasının belirlenmesine yönelik olsa da, “belirlilik” ve
“öngörülebilirlik” ilkelerine aykırılık teşkil etmesidir.
b) Ölçülülük İlkesi Bakımından
İdare hukukunda ölçülülük ilkesi; idarenin kamu gücüne dayanarak
16 Rekabet Kurulu, 22.10.2014 Tarih ve 14-42/738-346 Sayılı Kararı
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hareket ederken kullandığı imkân, araç ve ölçülerin, bu davranışı ile elde
etmek istediği sonuçlara uyarlanmasıdır.17
Anayasanın 13. maddesinde;“Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar,
Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve laik
Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.” denilerek, temel hakların sınırlandırılmasında ölçülülük ilkesinin gözetilmesi gerekliliği teminat altına alınmıştır. Bu bağlamda, bir bağımsız idari
otorite (BİO) olan Rekabet Kurumu da, gerek düzenleyici işlemler tesis
ederken, gerekse ilgililer hakkında idari para cezası verirken ölçülü hareket etmek zorundadır. Nitekim gerek Anayasa’da, gerekse Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi’ne Ek 1 No.lu Protokol’de mülkiyet hakkı, temel haklardan kabul edilmiştir.
Yönetmelik’in m.5/f.1 hükmünde,yüzde ikiden ve binde beşten az olmamak üzere belirlenen oranın;teşebbüslerin, teşebbüs birliklerinin veya
bunların çalışanlarının ilgili mali yıl sonundaKurulca hesaplanan gayri
safi gelirlerine uygulanacağı öngörülmüştür.Bu hükmün, ölçülülük ilkesi
yönünden eleştirilecek yanları bulunmaktadır. Aynı ifadeyi içeren Yönetmelik m.4/f.2 c.1 hükmünün de bu kapsamda değerlendirilmesi gerekir.
18
Şöyle ki, hüküm uyarınca Kurul tarafından takdir edilen para cezası;
ülke içindeki faaliyetlerinden ötürü rekabet ihlalinde bulunduğu tespit edilen teşebbüslerin, ülke dışında elde ettikleri meşru kazançlara
da sirayet etmektedir.Bu durumda, ilgililerin ihlalde bulunduğu coğrafi
pazar genişletilmekte; sanki ihlal, ilgililerin faaliyet gösterdiği bütün coğrafi pazarlarda gerçekleşmiş gibi bir yaklaşım benimsenmektedir.
Bundan başka; Yönetmelik hükmünü 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 3. maddesi ışığında da irdelemek gerekir. Nitekim Anayasa ve TCK’da
cezalar bakımından benimsenen ilkeler, idari paracezaları bakımından
da uygulama alanı bulmaktadır. Bu hususta Anayasa Mahkemesi, bir
kararında;19“…Anayasanın 38. maddesinde idari ve adli cezalar arasında bir ayrım yapılmadığından idari para cezaları da bu maddede
17 Yrd. Doç. Dr. Yücel Oğurlu, “İngiliz ve Türk Hukuklarında İdari Faaliyetin Denetlenmesinde Ölçülülük İlkesinin Rolü Hakkında Bir Değerlendirme”, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı: 1-2, 2000, s. 148
18 “Bu Yönetmelik hükümleri gereğince belirlenecek para cezası miktarı, ceza verilecek
teşebbüs ile teşebbüs birlikleri veya bu birliklerin üyelerinin nihai karardan bir önceki mali yıl sonunda oluşan veya bunun hesaplanması mümkün olmazsa nihai karar
tarihine en yakın mali yıl sonunda oluşan ve Kurul tarafından saptanacak olan yıllık
gayri safi gelirlerinin yüzde onunu aşamaz.”
19 Anayasa Mahkemesi,27.03.2014 T. ve 2013/97 E. 2014/60 K. sayılı kararı
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öngörülen ilkelere tâbidir.”şeklinde hüküm kurarak, idari para cezaları
yönünden de cezalara ilişkin genel hukuk ilkelerinin uygulanması gerektiğine karar vermiştir. Bu doğrultuda TCK’nın 3. maddesinde; işlenen fiil
ile verilen ceza orantılı olması, cezanın uygulanmasında kişiler arasında
ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, siyasal veya diğer fikir yahut
düşünceleri, felsefi inanç, milli veya sosyal köken, doğum, ekonomik ve
diğer toplumsal konumları yönünden ayrım yapılmaması gerektiği kabul
edilmiştir. Ancak aynı ihlali gerçekleştiren birden fazla ilgili bakımından;
ilgililerin yurtdışında faaliyet gösterip göstermemesi idari para cezasına
etki edecek, yurtdışında faaliyet göstermek cezanın ağırlaşmasına sebep
olacaktır. Oysa yurtdışında faaliyette bulunmak, liberal ekonomik düzenin ve ilgililerin çalışma hak ve özgürlüğünün doğal bir sonucudur.
İlgilinin hak ve özgürlüğünü kullanması, bir yaptırım sebebi veya yaptırım
bakımından ağırlaştırıcı bir sebep teşkil etmemeli, sahip olduğu ekonomik konum, kendisine uygulanacak yaptırımı fiilden gayri ağırlaştırmamalıdır. Bu doğrultuda; anılan hüküm uyarınca,yurtdışında da faaliyet
gösteren ilgililerin, aynı ihlalde bulunan diğer ilgililere nazaran ekonomik
konumları itibariyle daha ağır bir ceza ile karşı karşıya kalma ihtimali
ortaya çıkmaktadır. Bu durumise; Anayasa ile temin edilen eşitlik ilkesini
zedelemekte, TCK’nın 3. maddesindeki ayrımcılık yasağının ihlali anlamını taşımaktadır. Ceza hukukunun genel ilkeleri itibariyle, yaptırım fiilin
karşılığı olmalıdır. İlgili, ihlal teşkil etmeyen fiilinden ötürü yaptırıma
maruz kalmamalıdır.
Ceza verilmesinde ölçülü hareket edilmesine ilişkin esaslar, Türkiye
Cumhuriyeti’nin de taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 1
No.lu Ek Protokolünün “Mülkiyetin Korunması” kenar başlıklı 1. maddesinin birinci fıkrasında;“Her gerçek ve tüzel kişinin mal ve mülk dokunulmazlığına saygı gösterilmesini isteme hakkı vardır. Bir kimse,
ancak kamu yararı sebebiyle ve yasada öngörülen koşullara ve uluslararası hukukun genel ilkelerine uygun olarak mal ve mülkünden yoksun bırakılabilir.”denilmek suretiyle ifade edilmiştir. Mahkeme, mülkiyet
hakkına getirilecek sınırlamaların orantılılık ve ölçülülük ilkesine uygun
olması gerektiğini kabul etmiştir. Ölçülülük ilkesine uygun bir idari tasarrufun bulunup bulunmadığı AİHM’in denetimine tabidir.20
“Ölçülülük” ilkesi, AİHM’in bazı başka kararlarında “adil denge” olarak ifade edilmiştir. Mahkeme, mülkiyet hakkı müdahaleye maruz kalan
başvurucunun, “olağan dışı ve aşırı” bir yükümlülük altına sokulması
20 “Van MarleandOthers v. TheNetherlands”, 26/02/1986, A 101, para.43; “Agosi v. United Kingdom”, 24/10/1986, A 108, paras. 52-54
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halinde “adil denge”nin bozulacağını tespit etmiştir.21 AİHM açıkça, “toplumun genel yararının gerekleriyle bireyin temel haklarının korunmasının gerekleri arasında adil bir denge olup olmadığını belirlemede”
kendisini yetkili görmüştür. Mahkemeye göre, “söz konusu adil dengeyi
araştırmak gereği, Sözleşmenin bütününe yerleşiktir ve aynı zamanda
bu gerek Madde 1’in yapısından da çıkmaktadır.”22
“Ölçülülük” ilkesi ışığında ele alınması gereken diğer bir husus da;ilgililerin kanuna aykırı faaliyetleriyle elde ettiği kazanımların ötesinde,
bütün gelirlerinin idari para cezasının hesaplanmasında göz önünde bulundurulmasıdır. Anılan hüküm uyarınca, ilgililerin dikkate alınan mali
yıl sonunda elde ettiği tüm gelirleri cezaya esas tutulmaktadır. Oysa maddi ceza hukukunun genel mantığı itibariyle esas olan,işlenen fiilden sorumluluktur. Zira yaptırımın ihlalin karşılığı olması gerekliliği de, bu
sorumluluğun doğal bir sonucudur. İster adli ceza olsun, ister idari ceza
olsun; ilgililere verilecek ceza ile işlenen fiil arasında makul bir dengenin
bulunması zorunludur. Yönetmelik’teki söz konusu hüküm, kanuna aykırı fiil ile illiyet bağı bulunmayan gelirlerin de cezanın hesaplanmasında
dikkate alınması sonucunu doğurmaktadır. Buna göre ilgililerin; farklı
ürün pazarlarında elde ettiği satış gelirlerinden, reklam gelirlerine kadar
geniş bir gelir yelpazesine, kanuna aykırı fiil ile ilgisi bulunmaksızın ceza
uygulanmasının önü açılmaktadır. Şüphesiz ki, fiil ile ilgisi bulunmayan
meşru edinimlerin de cezaya dâhil edilmesi, idarenin keyfi uygulamalarda
bulunmasının önüne geçilmesi gerekliliği açısından sakıncalıdır.
Belirtmek gerekir ki, Yönetmelik’in ilgili hükmünün iptali halinde dahi,
“ölçülülük” ilkesine ilişkin yukarıda yer alan açıklamalar, 4054 sayılı Kanunun m.16/f.3 hükmü bakımından da geçerlidir. Böyle bir ihtimalde;
Kanunun ilgili hükmünün, Yönetmelik yerine doğrudan uygulama alanı
bulması gerektiği akla gelebilir. Ne var ki, Anayasa m.90/f.son, Kanunun
uygulanmasına engel teşkil edecektir. İlgili anayasal hüküm uyarınca; temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası anlaşmalarla kanunların
aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle uyuşmazlık çıkması halinde, milletlerarası anlaşmalar esas alınacaktır. Bu doğrultuda; ilgilinin
mülkiyet hakkını ölçüsüz olarak sınırlayan Kanun hükmü karşısında, ölçülülüğü benimseyen Sözleşmeye Ek 1 No.lu Protokol’ün 1. maddesinin
uygulama alanı bulması gerektiği kabul edilmelidir.
21 “Sporrong et Lönnroth v. Sweden”, 23/09/1982, A 52, para 69, 73.
22 Prof. Dr. M. Semih Gemalmaz, “UlusalüstüİNSAN HAKLARI HUKUKUNUN GENEL
TEORİSİNE GİRİŞ”, Legal Kitabevi, 7. Bası, İstanbul, Nisan 2010 s. 985 (ayrıca bkz.
“Wiesinger v. Austria”, 30/10/1991, A 213; “HolyMonasteries v. Greece”, 09/12/1994,
A 301-A)
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IV. Sonuç ve Değerlendirme
Bilindiği üzere idari işlem ve kararlar; yetki, şekil, sebep, konu ve
amaç unsurlarının tamamı bakımından hukuka uygun olmak zorundadır. Ancak; 07.05.2010 tarih ve 5982 sayılı Kanunun 11. maddesiyle yapılan değişiklikle, Anayasanın 125. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca,
idarenin eylem ve işlemleri hakkında yerindelik denetimi yapılması yasaklanmıştır. Ancak amaç unsuru yönünden sadece “kamu yararı” bulunup bulunmadığının denetlenebilir.Buna göre; yetki, şekil, sebep ve konu
unsurlarından en az birinin hukuka aykırılığı, amaç unsuru yönünden de
kamu yararı bulunmadığı tespit edildiği takdirde, idari işlem artık hukuka uygunluk karinesinden yararlanamaz.
İdari işlem veya kararın yetki unsuru bakımından gerekli nitelikleri
taşıyıp taşımadığı; idarenin Kanunla kendisine verilen yetki kapsamında
hareket edip etmediği bakımından bir değerlendirme yapılmasını gerektirir. Kanunlar, her idari kuruluşun yetkisi içine giren konuları, başka bir
deyişle görevlerini belirlemiştir. Bunun dışına çıkılması, konu yönünden
yetkisizlik durumunu oluşturur.23 Kurum, 4054 Sayılı Kanun ile kendisine verilen yetkiyi aşkın “oran öngörme” ve “öngörülen oran ile Kanuna
aykırı alt sınır getirme” yönünde iki tasarrufta bulunmuştur: Dolayısıyla
Yönetmelik m.5/f.1 hükmü,konu yönünden yetki unsuru itibariyle hukuka aykırılık ihtiva etmektedir.
Sebep unsuru; idarenin işlem veya kararında dayandığı sebebin hukuka uygun olup olmamasını ifade etmektedir. Konu unsuru ise; idari
işlemin hukuk âleminde doğurduğu hukuki sonuç veya hükümdür. Sebep unsuru işlemin dayanağını oluşturmakta iken, konu unsuru ise idari işlemin doğurduğu sonucu oluşturduğundan; sebep ve konu unsurları
arasında sebep sonuç ilişkisi bulunmaktadır. Bu iki unsur birbirleriyle
sıkı bir bağ içerisinde olup, çoğu kez hukuka aykırılığı birlikte meydana
getirirler.24Bu doğrultuda; idarenin ilgili hakkındaki tasarrufu, kanun ve/
veya yönetmeliğe uygun olsa dahi, aynı zamanda hukukun genel ilkelerine
de uygun olmalıdır.25Kurul, ilgililer aleyhine idari para cezasına hükmederken, her ne kadar Yönetmelik’e ve kısmen de olsa Kanuna uygun hareket etse dahi; “ölçülülük” ilkesi yönünden gerekli nitelikleri taşımayan
23 Prof. Dr. Şeref Gözübüyük, “Yönetsel Yargı”, Turhan Kitabevi, 32. Bası, Ankara 2012,
s. 209
24 Dr. Selami Demirkol, “İptal Davasında İdari İşlemin Beş Unsuru”, Sayıştay Dergisi,
Sayı: 29,Nisan-Haziran 1998, s. 79-80
25 “Yasaya aykırılık deyimi, yalnız yasalara aykırılık değil, tüzüklere, yönetmeliklere,
kararnamelere, hatta hukukun genel ilkelerine, yazılı olmayan hukuk kurallarına,
mahkeme içtihatlarına aykırılık anlamına da gelir.” Gözübüyük, age, s. 204
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sebepler (ilgili mevzuat hükümleri), hukuka uygun değildir. “Ölçülülük”
ilkesinin yanı sıra, “eşitlik” ilkesi ve ceza hukukunun genel ilkeleri ile çelişen ilgili maddeler, Yönetmelik m.5/f.1 ve m.4/f.2 c.1 hükümlerini sebep
ve konu unsurları yönünden sakat kılmaktadır.
Özetle, ilgililere verilecek idari para cezalarının dayanağı olan Yönetmelik m.5/f.1 hükmü ile hükmün (a) ve (b) bentleri ile Yönetmelik m.4/f.2
c.1, yetki ve sebep unsurları itibariyle hukuka aykırıdır. Kanımcam.5/f.1
hükmünün; Kurul tarafından “herhangi bir oran öngörülmeksizin” ve
ilgililer hakkında yalnızca “Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde, 4054
Sayılı Kanun'a aykırı fiilleri neticesinde elde ettiği gelirlerle sınırlı
olarak”, m.4/f.2 c.1 hükmünün de, bu hükme paralel olarak;“Türkiye
Cumhuriyeti sınırları içinde, 4054 sayılı Kanuna aykırı fiilleri neticesinde elde ettiği gelirlerle sınırlı olarak” idari para cezası verilecek
şekilde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.
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PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜ SEBEBİYLE
İŞ AKDİNİN GEÇERLİ NEDENLE FESHİNİN
YARGITAY KARARLARI ÇERÇEVESİNDE
İNCELENMESİ
Av. Ferman KAYA
1- Genel olarak
Uluslararası anlaşmaların bir gereği olarak 4857 Sayılı İş Kanunu’nun
(Kanun) 18’inci maddesinde; iş güvencesinin ana ilkelerinden biri olarak
işverence yapılacak bildirimli feshin geçerli bir nedene dayanması zorunluluğu hüküm altına alınmıştır. Ülkemiz, 158 Sayılı ILO (International
Labour Organization) Sözleşmesini 10.08.1994 tarihinde onaylamış ve
Uluslararası Çalışma Bürosunda tescil işlemlerini 04.01.1995 tarihinde
tamamlamıştır. ILO sözleşmelerini onaylanan her üye devlet iç mevzuatını bu sözleşmelere uyumlu hale getirmek yükümlülüğü altına girmiştir.
Bu yükümlülük çerçevesinde yapılan yasal düzenlemelerle ülkemiz,158
Sayılı Sözleşmenin en önemli özelliklerinden biri olan işçinin işine son
vermenin geçerli nedene dayandırılmasını ilke olarak benimsenmiş ve
mevzuatımıza işlemiştir. Sözleşmeye göre işçinin iş akdine, işçinin kapasitesine veya işin yürütümüne veya işin gereklerine dayalı geçerli bir
neden olmadıkça son verilmeyecektir.1
Performans düşüklüğü sebebiyle fesihte dikkat edilmesi gereken
önemli husus; ekonomik, teknolojik, yapısal veya benzeri işletmesel kararlara dayanan geçerli sebepler gibi hizmet ilişkisine ancak belirli ilkeler
çerçevesinde son verilebileceğidir. İş Kanunu hükümlerine göre geçerli
nedenle fesih hakkı ancak iş (hizmet) görme ilişkisinin taraflar arasında
devam ettirilemez hal alması durumunda kullanılabilen bir haktır. Geçerli bir neden olmaksızın, keyfi bir tutumla işveren tarafından iş ilişkisinin
feshedilmesi durumunda işverenin bu eylemine karşılık, işçinin işe iade
talebinde bulunma ya da tazminat isteme gibi hakları doğmaktadır.
Bahse konu 18. madde düzenlemesine göre:
Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık
kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren,
işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, iş1

http://www.ilo.org/public/turkish/region/eurpro/ankara/about/soz158.htm 11.04.2015
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yerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe
dayanmak zorundadır. (Ek cümle: 10/9/2014-6552/2 md.) Yer altı
işlerinde çalışan işçilerde kıdem şartı aranmaz.
Altı aylık kıdem hesabında bu Kanunun 66’ncı maddesindeki süreler dikkate alınır. Özellikle aşağıdaki hususlar fesih için geçerli
bir sebep oluşturmaz:
a) Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında veya işverenin rızası ile çalışma saatleri içinde sendikal faaliyetlere katılmak.
b) İşyeri sendika temsilciliği yapmak.
c) Mevzuattan veya sözleşmeden doğan haklarını takip veya
yükümlülüklerini yerine getirmek için işveren aleyhine idari
veya adli makamlara başvurmak veya bu hususta başlatılmış sürece katılmak.
d) Irk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, hamilelik, doğum, din, siyasi görüş ve benzeri nedenler.
e) 74. maddede öngörülen ve kadın işçilerin çalıştırılmasının yasak olduğu sürelerde işe gelmemek.
f) Hastalık veya kaza nedeniyle 25. maddenin (I) numaralı bendinin (b) alt bendinde öngörülen bekleme süresinde işe geçici
devamsızlık İşçinin altı aylık kıdemi, aynı işverenin bir veya
değişik işyerlerinde geçen süreler birleştirilerek hesap edilir. İşverenin aynı işkolunda birden fazla işyerinin bulunması halinde, işyerinde çalışan işçi sayısı, bu işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısına göre belirlenir. İşletmenin bütününü
sevk ve idare eden işveren vekili ve yardımcıları ile işyerinin
bütününü sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekilleri hakkında bu madde, 19
ve 21. maddeler ile 25. maddenin son fıkrası uygulanmaz.2
denilmek sureti ile geçerli nedenle feshin çerçevesi çizilmiştir.
Kanunun gerekçesinde işçinin yetersizliğinden veya davranışından
kaynaklanan sebeplerin hangi durumlarda geçerli sebeplerden sayılacağı
ve hangi durumların işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan sebepler olarak kabul edileceği ise ancak yargı kararları ile zaman
içinde belirginleşebileceği belirtilmiştir.3

2
3

http://iskanunu.com/images/dokuman/4857-sayili-is-kanunu-guncel-tam-metin-2014.
pdf 08.04.2015
http://tisk.org.tr/tr/e-yayinlar/is_kanunu_yenilenmis_4__baski/pdf_is_kanunu_yenilenmis_4_baski.pdf, s.13-14
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2. Performans düşüklüğü sebebiyle iş akdinin feshi
İşverenin süreli fesih hakkını kullanmasını geçerli kılan işçinin yetersizliği, veriminin düşüklüğü, beklenen performanstan daha düşük seviyede
performans göstermesi; Kanun'un 25. maddesi uyarınca haklı nedenle
derhal feshe neden olacak ağırlıkta bulunmamakla birlikte, işyerinin normal işleyişini ve yürüyüşünü bozması, işyerindeki uyumu olumsuz yönde
etkilemesi, iş görme borcunun gerektiği şekilde yerine getirilmesini engellemesi gibi haller geçerli nedenle fesih sebebi olarak benimsenmiştir.4
Kanunun gerekçesinde, hangi durumlarda işçinin performans yetersizliğinden kaynaklanan geçerli nedenlerin var olduğunun kabul edileceği de
tanımlanmıştır. Yapılan tanımlamaya göre; ortalama olarak benzer işi görenlerden daha az verimli çalışma, beklenenden daha düşük performansa
sahip olma, işe yoğunlaşmasının giderek azalması, işe yatkın olmama,
öğrenme ve kendini yetiştirme yetersizliği, sık sık hastalanma, çalışamaz
duruma getirmemekle birlikte işini gerektiği şekilde yapmasını devamlı
olarak etkileyen hastalık, uyum yetersizliği, emeklilik yaşına gelmiş olma
halleri olarak gösterilmiştir.5
İşçinin mesleki yetersizliği de kural olarak geçerli fesih nedeni sayılmıştır. İş Kanunun gerekçesinde bu durum: işçinin aynı ve benzer iş
görenlerden ortalama olarak daha az verimli ve daha düşük performansla çalışması iş akdinin feshi için geçerli nedenle fesih olarak
tanımlanmıştır.
Performans, işçinin iş görme süreci içinde harcadığı ve işin üretimine kattığı emeğin kalitesi ve düzeyidir. İşçinin verimi ise birim
zamanda harcadığı emeğin sonucu olarak ortaya çıkan üretim düzeyi ve
miktarıdır. İşçinin gerektiği kadar çalışmaması, dinamizm, inisiyatif kullanma, çabuk karar alma vb. konularda eksiklikler göstermesi, yaptığı
işe yatkın olmaması, mesleğe uyum yetersizliği, işe yoğunlaşmasının ve
dikkatinin azalması, aynı çalışma temposunu sürdürememesi, öğrenme
ve kendini yetiştirme yetersizliği gibi haller mesleki yetersizliğe diğer deyişle verim ve performans eksikliğine dayanan geçerli fesih nedenleridir.6
Bu noktada önemle belirtilmesi gereken bir husus da işçinin performans
düşüklüğünün arızi değil süreklilik göstermesi gerektiğidir.
İşçinin verimsizliğini ispatlamak Kanun'un 20. maddesi kapsamında
4
5
6

SÜZEK, Sarper; “İş Hukuku Genel Esaslar Bireysel İş Hukuku”, Beta Yayınevi, İstanbul, 2014 s. 569
http://tisk.org.tr/tr/e-yayinlar/is_kanunu_yenilenmis_4__baski/pdf_is_kanunu_yenilenmis_4__baski.pdf, s.13 -16
SÜZEK, Sarper, s. 574-275
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işverenin üzerinde olup işverenlerin işyerinde düzenli ve objektif ölçütlere dayalı performans değerlendirme sistemlerini oluşturmaları ve belgelemeleri gerekmektedir. Bu çerçevede; fesih bildirimine itiraz ve usulü
Kanunun 20. maddesinde: “İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir
sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava açabilir. Taraflar anlaşırlarsa uyuşmazlık aynı sürede özel hakeme götürülür. Feshin
geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir.
İşçi, feshin başka bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde, bu
iddiasını ispatla yükümlüdür. Dava seri muhakeme usulüne göre
iki ay içinde sonuçlandırılır. Mahkemece verilen kararın temyizi
halinde, Yargıtay bir ay içinde kesin olarak karar verir. şeklinde
hüküm altına alınmıştır. Maddede açıkça görüldüğü üzere feshin geçerli
nedene dayandığını işveren ispat etmekle yükümlü tutulmuştur.
İşçinin performans yetersizliğinden kaynaklanan sebeplerin, hangi durumlarda geçerli sebeplerden sayılacağı Yargıtay kararları ile netlik kazanmıştır. Bu kapsamda çalışanların performansının değerlendirilmesi
işleminin mutlaka bilimsel bazı kriterler ve ilkeler çevresinde yapılması
gerekmektedir.
3. Performans Düşüklüğü Sebebiyle Fesihte Yargıtay’ın Getirmiş
Olduğu Kriterler
Kanunun gerekçesinde işçinin yetersizliğinden veya davranışından
kaynaklanan sebeplerin hangi durumlarda geçerli sebeplerden sayılacağı
yargı kararları ile zaman içinde belirginleşebileceği belirtilmiştir.
Yargı kararlarına göre işçinin performans düşüklüğü sebebiyle iş akdinin geçerli nedenle feshedilmesi için, işverenin objektif bir performans
ölçüm yöntemini oluşturması, bu ölçüm yöntemini çalışanlarla paylaşması ve uzun bir dönem işverenin performans ölçümü yaparak bunu çalışanlara bildirmesi gereklidir. İşveren, belirli dönemlerle tüm çalışanların
performansını ölçmeli, önceden belirlediği kriterler sonucunda düşük kalanlara ilişkin iç ve dış etmenler araştırılarak eğitim programları düzenlemeli, performansının neden düşük olduğuna ilişkin çalışanın savunmasını almalı ve karşı tarafa süre tanımalıdır. Buna rağmen performans uzun
bir süre düzelmiyorsa son çare (ultima ratio) olarak iş akdini feshetme
yoluna başvurmalıdır.
İşçinin, ortalama olarak benzer işi görenlerden daha az verimli çalışması ile gösterdiği niteliklerden beklenenden daha az performans ile çalışması geçerli bir sebebe dayanmak sureti ile fesihte belirleyici olacaktır.
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İşçinin geçerli bir neden olmadan iş sözleşmesinin sona erdirilmesi
halinde hem boşta geçen dört aya kadar olan sürenin ücret ve diğer haklarının, hem de işe başlatılmaması halinde dört-sekiz aylık
ücreti tutarında işe başlatmama tazminatı ödeneceği dikkate alındığında konunun önemi daha açık bir şekilde görülecektir.
Yargıtay kararlarında; objektif değerlendirmeler içeren, gerçekçi ve
makul performans değerlendirme standardının önceden işçilere bildirilmesi ve performans değerlendirmeler ile çalışma süresinin makul bir
uzunlukta olması gerektiğine işaret edilmektedir.
Bu açıklamalar ve çalışmanın dördüncü başlığında değinilen Yargıtay kararları çerçevesinde performans yetersizliği sebebiyle fesihte
Yargıtay’ın getirdiği kriterleri şöyle özetlemek mümkündür:
a. İşverenin belirlediği performans kriterlerinin somut, işyeri koşullarına uygun ve ölçüme elverişli olması gereklidir.
b. Belirlenen performans kriterleri hakkaniyete uygun olmalı ve aynı
konumdaki çalışanlara aynı zaman diliminde eşit olarak uygulanmalı ve tüm bu hususlar kayıt altına alınmalıdır.
c. İşveren belirlediği performans standartlarını önceden işçiye yazılı
olarak bildirilmiş olmalıdır. Bu bildirimde işin gerektirdiği bilgi,
beceri, deneyim gibi yetkinliklerle birlikte, işyerine uygun davranışlar ve çalışandan gerçekleştirmesi beklenen iş ve kişisel davranış
ve gelişim hedeflerinde bu kriterlerin esas alınmalıdır.
d. İşçinin performansının düşük olması nedeninin işçiden mi yoksa
dış bir etkenden mi kaynaklandığı araştırılmalı ve işçinin performansına olumsuz yönde etki yapan nedenlerin ortadan kaldırması
için gereken yapılmış olmalıdır.
e. Çalışana zamanında geribildirim yapılmalı ve performansının iyileşmesi yönünde işverence destek verilmeli ve bu yöndeki iyi niyetli
yaklaşım gösterilmelidir.
f. Performans ve verimlilik sonuçlarına dayalı fesih için geçerli neden söz konusu ise, süreklilik gösteren performans düşüklüğü ve
düşme eğilimli sonuçlarla ilgili olarak çalışanların derhal dikkati
çekilmelidir.
g. İşyerine işçi alma ve işten çıkarma yetkisi verilen işveren vekillerinin, iş sözleşmesinin geçerli nedenle feshedilebilmesi için işçinin
performansının düşük olmasının tek başına yeterli olmadığı, ayrıca
işyerinde işin yürütümünde olumsuzluğa yol açmış olması gerektiği
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anlatılarak bu konuda bilgi edinmeleri sağlanmalıdır. Kısacası, performans düşüklüğü sebebiyle fesih son çare olmalıdır.
h. İşçi işten çıkarılmadan önce gerekli sözlü ve yazılı uyarılar yapılmalı, eğitimler verilmeli, gerekiyorsa bölümü değiştirilmeli ve buna
rağmen düzelme olmadığı takdirde işçinin işine son verilmezden
önce yazılı savunması alınmalıdır.
i. İşçinin “yetersizliğini” gösteren durumunun süreklilik arz ettiğini
gösteren geçerli bir sürenin geçmiş olması gereklidir.
Performans yetersizliği nedeniyle iş sözleşmesinin feshi yoluna gidilmiş ise feshin geçerli olup olmadığı araştırılırken veya meydana gelen bir
işten çıkarma işlemi incelenirken, bir yandan yasal açıdan gerekli olan
işten çıkarma prosedürü, diğer yandan işletmede uygulanan performans
değerlendirme yönteminin özellikleri ayrı ayrı, daha sonra da birbirleriyle
olan etkileşimleri açısından dikkatle incelenip değerlendirilmelidir.
Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları Kanunun 21’inci maddesinde düzenlenmiştir. Söz konu su madde hükmüne göre; işverence geçerli
sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak
zorundadır. İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü… tutulmuştur. Görüldüğü üzere
geçersiz nedenle fesih halinde işveren işe başlatma veya en az dört en fazla
sekiz aylık brüt ücreti tutarında iş güvencesi tazminatına ve en çok dört
aya kadar ücret talep etme yaptırımı ile karşı karşıya kalacaktır.
4. Performans Düşüklüğü Sebebiyle Feshe İlişkin Yargıtay Kararlarının İncelenmesi
Kanunun gerekçesinde, işçinin performans düşüklüğü nedeniyle iş
akdinin feshine ilişkin sebepler ile feshin şekli ancak yargı kararları ile
zaman içinde belirginleşebileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda özellikle
Yargıtay 9 ve 22. Hukuk Dairesi’nin oluşturduğu içtihatlar performans
düşüklüğü sebebiyle feshin çerçevesini belirlemiştir. Aşağıda birkaç Yargıtay kararı çerçevesinde bu hususlar incelenecektir.
4.1. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 12.05.2008 Tarihli ve
E.2007/35913, K.2008/12011 s-Sayılı Kararı
Performans düşüklüğü sebebiyle geçerli fesih işverenin öncelikli olarak işe uygun bir performans değerlendirmesinin oluşturulması ve bunu
işçiye önceden yazılı olarak verilmiş olması şartına bağlamıştır.
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Karara göre: …işyerinde işverenin performans değerlendirme sistemini oluşturmadığı, bu konuda davacıya önceden bildirimde bulunmadığı, bu nedenle davalı işverenin davacının davranışlarından kaynaklanan geçerli nedeni kanıtlayamadığı sabittir. Davalı işverenin iş
sözleşmesini feshetmesi geçerli nedene dayanmamaktadır. Şu halde
öncelikle işveren tarafından işyerinde yapılan işe uygun bir performans
değerlendirme sistemi oluşturularak, buna göre kabul edilen standartlar önceden işçiye yazılı biçimde bildirilmeli ve işçi bunlara uygun davranmamasının sonuçları hakkında, anlayabileceği şekilde açık ve kesin olarak bilgilendirilmelidir.7
4.2. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 2007/27584 E., 2008/5327 K.
Sayılı Kararı
İşçinin performans ve verimlilik sonuçlarının geçerli bir nedene dayanak olabilmesi için, objektif ölçütlerin belirlenmesinin zorunlu olduğu,
performans ve verimlilik standartlarının gerçekçi ve makul olması gerektiği vurgulanmıştır.
Kararda özetle: … Performans ve verimlilik standartları işyerine
özgü olmalıdır. Objektiflik ölçütü o işyerinde aynı işi yapanların
aynı kurallara bağlı olması şeklinde uygulanmalıdır. Performans
ve verimlilik standartları gerçekçi ve makul olmalıdır. Performans
ve verimlilik sonuçlarına dayalı geçerli bir nedenin varlığı için süreklilik gösteren düşük veya düşme eğilimli sonuçlar olmalıdır. Koşullara göre değişen, süreklilik göstermeyen sonuçlar geçerli neden için yeterli kabul edilmeyebilir. Ayrıca, performans ve verimliliğin yükseltilmesine dönük hedeflere ulaşılamaması tek başına
geçerli neden olmamalıdır. İşçinin kapasitesi yüksek hedefler için
yeterli ise, ancak işçi bu hedefler için gereken gayreti göstermiyorsa geçerli neden söz konusu olabilir.
Diğer taraftan performans değerlendirilmesinde objektif olabilmek ve geçerli nedeni kabul edebilmek için, performans değerlendirme kriterleri önceden saptanmalı, işçiye tebliğ edilmeli, işin
gerektirdiği bilgi, beceri, deneyim gibi yetkinlikler, işyerine uygun
davranışlar ve çalışandan gerçekleştirmesi beklenen iş ve kişisel
gelişim hedeflerinde bu kriterler esas alınmalıdır. Bir başka anlatımla, çalışanın niteliği, davranışları ve sonuçta ulaştığı hedef
önemli olmaktadır. Bu kriterler çalışanın görev tanımına, verimine, işverenin kurumsal ilkelerine, uyulması gereken işyeri kurallarına uygun olarak objektif ve somut olarak ortaya konmalı ve
7
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buna yönelik performans değerlendirme formları hazırlanmalıdır.
İşyerine özgü çalışanların performansının değerlendirileceği, performans Değerlendirme Sistemi geliştirilmeli ve uygulanmalıdır.8
4.3. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2010/26258 E. 2010/25387 K. Sayılı Kararı
Kararda, işverenin yönetim hakkı kapsamında kalan ya da geçerli nedene dayanan değişiklikler, çalışma koşullarında esaslı değişiklik olarak
nitelendirilemeyeceği, geçerli neden işçinin verimi ile davranışlarından ya
da işyeri gereklerinden kaynaklanabileceğine değinilmiştir. Örneğin; işçinin çalıştığı bölümde objektif olarak ortaya konulan performans kriterlerine göre verimsizliğinin saptanması ve hatta işverence bu yönde verilen
eğitime rağmen sonuç alınmaması durumunda işverence işçinin başka
bir işte görevlendirilmesi mümkündür.
4.4. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, Karar Tarihi: 23.09.2013, Esas:
2013/24004 Karar: 2013/19408 Kararı
Kararda, dosya içerisinde bulunan performans değerlendirme belgeleri dikkate alınmak ve işverenlikte çalışan diğer tıbbi satış temsilcilerinin
de performans ölçümleriyle davacının performans verileri mukayese edilmek üzere, konularında uzman eczacı, iktisatçı ve pazarlama bilirkişilerinden müteşekkil heyetten rapor alınarak karar verilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Karar performans düşüklüğü sebebiyle feshe ilişkin önemli
ilkeleri belirlemiş olması açısından önemli bir karardır.
Kararda özetle; …4857 Sayılı Kanun’un 18. maddesinin 1. fıkrasına göre, işveren, iş sözleşmesini işçinin davranışlarından kaynaklanan sebeplerle geçerli olarak feshedebilir. İş Kanununun
gerekçesinde hangi hallerin işçinin yetersizliği sebebiyle geçerli
fesih hakkı bahşedeceği örnek kabilinden sayılmış olup bunlar: ortalama olarak benzer işi görenlerden daha az verimli çalışma, gösterdiği niteliklerden beklenenden daha düşük performansa sahip
olma, işe yoğunlaşmasının giderek azalması, işe yatkın olmama,
öğrenme ve kendini yetiştirme yetersizliği, sık sık hastalanma,
çalışamaz duruma getirmemekle birlikte işini gerektiği şekilde
yapmasını devamlı olarak etkileyen hastalık, uyum yetersizliği,
işyerinden kaynaklanan sebeplerle yapılacak fesihlerde emeklilik
yaşına gelmiş olma hallerdir. Kanunun gerekçelerinde ifade olunan, yetersizlikten kaynaklanan sebepler dışında, işçiyle yapılan
iş sözleşmesi, işyeri personel yönetmeliği, kurumsal çalışma ilke8
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leri veya işyerine özgü performans değerlendirme kriterlerinde yer
alan işçinin verimliliğiyle ilgili beklentilerin karşılanamaması halinde de geçerli sebeple fesih uygulanabilir.
Performans, en basit tanımıyla verimliliğin ölçülmesidir. İşçinin iş sürecinde harcadığı ve işin üretimine kattığı emeğin kalitesi
ve düzeyi, işçinin performansını oluşturur Birim zamanda işçinin
harcadığı emeğin sonucu olan üretimin düzeyi ise işçinin verimliliğini gösterir. Başka bir anlatımla performans, iş sürecinde yer
alan emeğin bir boyutu, verimlilik ise birim zamanda harcanan
emeğin sonucudur. Buna göre performansı yüksek olan işçinin verimlilik düzeyinin de yüksek olması beklenir.
İşçinin performans ve verimlilik sonuçlarının geçerli bir sebebe
dayanak olabilmesi için objektif ölçütlerin belirlenmesi zorunludur. Performans ve verimlilik standartları işyerine özgü olmalıdır.
Objektiflik ölçütü o işyerinde aynı işi yapanların aynı kurallara
bağlı olması şeklinde uygulanmalıdır. Performans ve verimlilik
standartları gerçekçi ve makul olmalıdır. Performans ve verimlilik
sonuçlarına dayalı geçerli bir sebebin varlığı için süreklilik gösteren düşük veya düşme eğilimli sonuçlar olmalıdır. Şartlara göre
değişen, süreklilik göstermeyen sonuçlar geçerli sebep için yeterli
kabul edilmeyebilir. Ayrıca performans ve verimliliğin yükseltilmesine dönük hedeflere ulaşılamaması tek başına geçerli sebep olmamalıdır. İşçinin kapasitesi yüksek hedefler için yeterli ise ancak
işçi bu hedefler için gereken gayreti göstermiyorsa geçerli sebep
söz konusu olabilir.
Diğer taraftan, performans değerlendirilmesinde objektif olabilmek ve geçerli sebebi kabul edebilmek için, performans değerlendirme kriterleri önceden tespit edilmeli, işçiye tebliğ edilmeli, işin
gerektirdiği bilgi, beceri, deneyim gibi yetkinlikler, işyerine uygun
davranışlar ve çalışandan gerçekleştirmesi beklenen iş ve kişisel
gelişim hedeflerinde bu kriterler esas alınmalıdır. Bir başka anlatımla, çalışanın niteliği, davranışları ve sonuçta ulaştığı hedef
önemli olmaktadır. Bu kriterler çalışanın görev tanımına, verimine, işverenin kurumsal ilkelerine, uyulması gereken işyeri kurallarına uygun olarak objektif ve somut olarak ortaya konmalı ve
buna yönelik performans değerlendirme formları hazırlanmalıdır.
İşyerine özgü çalışanların performansının değerlendirileceği, Performans Değerlendirme Sistemi geliştirilmeli ve uygulanmalıdır.
İşçinin, belirli bir bekleme süresi içinde belirlenen mesleki özelliklerine dayanarak, bu süreden sonra performans ve verim düşük-
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lüğü sebebiyle iş sözleşmesi feshedilirse bu geçerli sebep olarak
kabul edilemez. Yani bu süre içinde işçinin çalışma standartları ve
mesleki özellikleri daha sonraki performans ve verimlilik ölçümü
bakımından işverenin kabul ettiği sınırlar olarak dikkate alınır.
Ancak bu sınırların altına düşülmesi ve bunun süreklilik göstermesi halinde geçerli neden doğabilir. İşveren, bu sınırların üstünde bir performans ve verimlilik beklentisinde haklı olduğunu ileri
sürüyorsa, bu beklentiyi doğrulayacak eğitim ve iş şartlarının iyileştirilmesi gibi performans artırıcı imkanları sağladığını da ispatlamalıdır.
Somut olayda, davalı işverenlikte 23.3.2000 tarihinden iş sözleşmesinin feshedildiği 6.8.2012 tarihine kadar “tıbbi satış mümessili” olarak görev yapan davacının iş sözleşmesi, işverenlik
tarafından performans ve verimliliğinin yetersiz oluşu sebebiyle
4857 Sayılı Kanun’un 17 ve 18. maddeleri gereğince geçerli sebeple feshedilmiştir. Mahkemece, davacının performansının düşüklüğünün ispatlanamadığı gerekçesiyle feshin geçersizliğine karar
verilmiştir. Dosya içerisinde bulunan performans değerlendirme
belgeleri dikkate alınmak ve işverenlikte çalışan diğer tıbbi satış
temsilcilerinin de performans ölçümleriyle davacının performans
verileri mukayese edilmek üzere, konularında uzman eczacı, iktisatçı ve pazarlama bilirkişilerinden müteşekkil heyetten rapor
alınarak karar verilmesi gerekirken, bu yönde bir araştırma yapılmaksızın eksik incelemeyle karar verilmesi hatalı olup, hüküm bu
sebeple bozmayı gerektirmiştir.9
4.5. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, Karar Tarihi: 28.01.2013 Esas:
2013/590 Karar: 2013/1158 Kararı
Kararda sık sık rapor alınması halinin geçerli sebeple fesih olarak kabul edilmesine ilişkin ilkelere vurgu yapılmıştır. Karardaki olayda, davacının sık sık rapor alması halini Yargıtay Dairesi’nin yerleşik uygulamasına
göre geçerli sebep olarak kabul edilmiştir. Davacının farklı rahatsızlıklar
nedeniyle sık sık rapor almasından dolayı işyerinde işin akışının bozulacağı ve olumsuzluklara yol açacağı açıktır. Bu yönler dikkate alınarak
işverence yapılan feshin geçerli sebebe dayandığının kabulü gerekir.
Kararda özetle; “…taraflar arasında iş sözleşmesinin feshinin geçerli nedene dayanıp dayanmadığı uyuşmazlık konusu olup, normatif dayanak 4857 sayılı İş Kanunu’nun 18 ve devamı maddeleridir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesine göre otuz veya daha
9
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fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin
belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.
Yetersizlikten kaynaklanan nedenler; işçinin ortalama benzer
işi görenlere göre daha az verimli çalışması, gösterdiği niteliklerden beklenenden daha düşük performansa sahip olması, işe yoğunlaşmasının giderek azalması, işe yatkın olmaması, öğrenme
ve kendisini geliştirme konusunda yetersiz kalması, sık sık hastalanması, çalışamaz duruma getirmemekle birlikte işini gerektiği
şekilde yapmasını devamlı olarak etkileyen hastalığa yakalanması ve uyum yeterliliğinin azalması gibi işyerinde işin görülmesini
önemli ölçüde olumsuz etkileyen sebeplerdir.
Objektif bir performans değerlendirmesi için, personelin görev
tanımı ve performans değerlendirme kriterleri önceden saptanmalı
ve işçiye tebliğ edilmelidir. Değerlendirme çalışanın görev tanımına, verimine, işverenin kurumsal ilkelerine, uyulması gereken işyeri kurallarına uygun olarak objektif ve somut olarak yapılmalı
ve buna yönelik performans değerlendirme formları hazırlanmalıdır. İşyerine özgü çalışanların performanslarının değerlendirileceği, Performans Değerlendirme Sistemi geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. Değerlendirmede işin gerektirdiği bilgi, beceri, deneyim gibi
yetkinlikler, işyerine uygun davranışlar ve çalışandan gerçekleştirmesi beklenen iş ve kişisel gelişim hedefleri ile personelin bunları gerçekleştirme oranı esas alınmalıdır. Geçici nitelikte ve kısa
süreli davranış ve sonuçlar değerlendirmede göz önünde bulundurulamaz.
Dosya içeriğine göre, davacının 08.02.1999-05.08.2011 tarihleri
arasında davalı işyerinde işçi olarak çalıştığı, iş akdinin performansının düşük olması, sık sık viziteye çıkması ve raporlar alarak
işyerine gelmemesi nedeniyle geçerli nedenle feshedildiği anlaşılmaktadır.
Somut olayda, davacının sık sık rapor aldığı anlaşılmaktadır.
Dairemizin yerleşik uygulamasına göre sık sık rapor alınması halinin iş sözleşmesinin feshi için geçerli sebep olarak kabul edilmektedir. Davacının farklı rahatsızlıklar nedeniyle sık sık rapor
almasından dolayı işyerinde işin akışının bozulacağı ve olumsuzluklara yol açacağı açıktır. Bu yönler dikkate alınarak işverence
yapılan feshin geçerli sebebe dayandığının kabulü gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır.10
10 Sinerji Mevzuat Programı, 08.04.2015
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5. Sonuç
Değinilmiş olan Yargıtay kararlarında ve yazarlarca vurgulandığı üzere
işçinin performans ve verimlilik sonuçlarının geçerli nedenle feshe dayanak olabilmesi için performans ve verim kriterleri objektif ölçütlere bağlı
olarak hazırlanmış olmalıdır. Bununla birlikte, belirlenmiş olan performans ve verim kriterlerinin işçiye yazılı olarak bildirilmiş olması da gerekmektedir. Zira işçinin haberdar olmadığı bir performans sistemine
dayanarak gerçekleştirilecek fesihte, işçi sistemden ve verim kriterlerinden haberdar olmadığından performans sonuçlarından yükümlü tutulamayacak fesih geçerli nedene dayanmamış sayılacaktır.
Bu noktada söylenmesi gereken diğer önemli bir husus da belirlenmiş olan gerçekçi ve makul performans ve verimlilik ölçütlerinin o işçinin
bulunduğu işyerine özgü olarak belirlenmesi ve o işyerinde çalışan diğer
işçilere göre değerlendirilmesi gerekliliğidir.
Geçerli bir performans kriterinin varlığı ve bu kriterin karşılanamadığı
her durumda işverenin sözleşmeyi geçerli nedenle fesih hakkının varlığını
kabul etmemek gerekir. Bununla birlikte işçinin yetersizliğinden kaynaklanan geçerli nedenle fesih ile ilgili olarak Yargıtay içtihatlarında vurgulandığı üzere işçinin yetersizliğinin işyerinde olumsuzluklara yol açması
ve yapılacak feshin; “feshin son çare olması ilkesine (ultima ratio)”
uygun olarak yapılmış olması zorunluluğudur.
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İCRA VE İFLAS KANUNU 339. MADDE HÜKMÜ
Av. Onur ÖREN
Kanun koyucu 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 16. babı ile takip borçlusu hakkında uygulanabilecek cezai hükümleri belirlemiştir. Bu
bapta yer alan 339’uncu madde ile “Beyandan sonra mal ve kazançta
olan tezayüdü bildirmeyen borçlunun cezası” düzenlenmiş olup buna
göre; “Sonradan kazandığı malları veya kazancında ve gelirinde vakı
tezayütleri bu Kanun mucibince bildirmeye mecbur olan borçlu makbul
bir mazereti olmaksızın yedi gün içinde icra dairesine taahhütlü mektupla veya şifahi surette bildirmezse bu mal veya kazancı asıl veya
bedel itibariyle mevcut olduğu takdirde,on gün; mal veya kazancını asıl
veya bedel itibariyle makbul bir sebep olmaksızın elden çıkarmışsa bir
aya kadar disiplin hapsi ile cezalandırılır.”
1. Suçun unsurları
Madde metni ve özellikle de madde başlığına bakıldığında, borçlununmal beyanında bulunmasından sonraki süreçte, “sonradan”malvarlığında
veya kazancında meydana gelen artışları,icra dosyasına bildirmemesi halinde bu suçun oluşabileceği gibi bir kanaat oluşmakta ise de suçun oluşması için takip borçlusunun mal beyanında bulunmuş olmasına lüzum
bulunmamaktadır.
Konuyu mal beyanı açısından kısaca irdelemek gerekirse; bilindiği üzereİcra ve İflas Kanununun 337. maddesinin ilk fıkrası ile süresi
içerisinde mal beyanında bulunmayan borçlu hakkında şikâyet üzerine
disiplin hapsi cezası verilebileceği hüküm altına alınmış iken, fıkra Anayasa Mahkemesinin 28.02.2008 tarih ve 2006/71 Esas 2008/69 Karar sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Anayasa Mahkemesi'nce verilen iptal kararı
neticesinde, süresi içerisinde mal beyanında bulunmamanın cezalandırılmaktan çıktığı ve hatta artık takip hukuku bakımından mal beyanında bulunma zorunluluğunun kalmadığı algısı ortaya çıkmıştır. Hâlbuki
Anayasa Mahkemesi' nce verilen iptal kararının gerekçesi açıktır. Buna
göre takip hukukunda mal beyanı hususuİcra ve İflas Kanunu'nun 74 ve
75’inci maddesi ile düzenlenmiş olup,yine aynı kanunun 76’ncı maddesi
ile süresi içerisinde mal beyanında bulunmayan borçlunun tazyik hapsi ile cezalandırılacağı hüküm altındadır. Bu noktada takip borçlusunun
tek bir eylemi (süresi içerisinde mal beyanında bulunmaması) nedeni ile
iki farklı madde (76 ve 337’nci madde) ile hem tazyik hem de disiplin
hapsi ile cezalandırılması söz konusu olabildiğinden, yapılan başvuru ile
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337’nci maddenin ilk fıkrası Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir. Bu
haliyle hukukumuzda İcra ve İflas Kanununun 74 ve 75’inci madde hükmü uyarınca halen mal beyanında bulunulması zorunlu olup, mal beyanında bulunmayan borçlu hakkında 76’ncı madde hükmü uyarınca tazyik
hapsi uygulanması mümkündür. Devamla İcra ve İflas Kanununun 77’nci
maddesi ile “İcra dairesinde vaki olan beyanda malı olmadığını bildirmiş
veya borcuna yetecek mal göstermemiş yahut beyandan imtina etmiş
olan borçlu sonradan kazandığı malları ve kazancında ve gelirinde vukua gelen tezayütleri yedi gün içinde mezkûr daireye taahhütlü mektupla
veya şifahi olarak bildirmeğe mecburdur.” İşte anılan 339’uncu madde
ile 77’nci madde hükmüne aykırı davranılması kanun koyucu tarafından
cezalandırılmaktadır. 77’nci madde hükmünden de açıkça anlaşılacağı
üzere borçlunun beyandan imtina etmesi halinde de şikâyet halinde takip
borçlusu hakkında bu cezaya hükmedilebilecektir.Konu 339’uncu madde
başlığı açısından önem arzetmektedir.
İşte borçlunun mal beyanında bulunması için geçen yasal süreden
sonra, mal beyanında bulunulmuş olsun yahut olmasın, edinmiş olduğu
herhangi bir taşınır yahut taşınmaz mal yada kazancındaki artışı 7 gün
içerisinde icra dosyasına bildirmemesi halinde anılan suç oluşur.
2. Yargılama Usulü
16. bapta yer alan icra ceza suçlarına ilişkin yargılama usulü İcra ve
İflas Kanununun 349’uncu maddesi ile düzenlenmiştir. 339’uncu maddeye ilişkin yapılacak yargılama da haliyle bu maddede belirlenen esaslar
kapsamında olacaktır. Buna göre;Görevli mahkeme icra mahkemesi olup
şikâyet bu mahkeme nezdinde yapılır. İcra Mahkemesi bu yargılamayı
Ceza Mahkemesi sıfatı ile yürütmekte olup, bu yargılamada İcra Ceza
Mahkemeleri, Asliye Ceza Mahkemesine denktir. Bu kapsamda Stajyer
Avukatlar bu mahkemede görülen duruşmalara iştirak edemezler ve bu
mahkemelerde işlem yapamazlar. Yetkili mahkeme icra takibinin bulunduğu yer icra ceza mahkemesidir.Şikâyeti alan icra mahkemesi derhal
bir duruşma günü tayin ederek taraflara tebliğ eder. Her iki taraf da tayin
edilen duruşma gününde huzurda hazır bulunmak yahut avukat göndermek zorundadır. Nitekim müşteki durumundaki takip alacaklısı duruşmaya iştirak etmez ve avukat göndermez ise dava düşer ve şikâyet ortadan kalkar. Sanık konumundaki takip borçlusunun yargılamaya iştirak
etmemesi ve avukat göndermemesi halinde hakkında zorla getirme kararı
verilebilir. Ancak zorla getirme kararı infaz edilemez ise sanığın yokluğunda karar verilir.Sanık başka yargı çevresinde ikamet etmekte ise ifadesi istinabe yolu ile alınır.
Sanığın yargılamaya iştirak etmemesi halinde yokluğunda mahkumi-
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yet kararı verilebileceği hususu Anayasa’nın 10., 36. ve 38. Maddelerine
aykırı olduğu ileri sürülerek Anayasa Mahkemesine taşınmıştır. Anayasa
Mahkemesi yine 28.02.2008 tarihli kararı ile “İtiraz konusu kural, yargılamanın sanığın gıyabında görülmesini çeşitli koşullara bağlamıştır.
Öncelikle sanığa celpname gönderilmesi, tanık gösterilmiş ise onun da
mahkemeye getirilmesi gerekmektedir. Yasa her iki tarafın da belirlenen gün ve saatte mahkemeye gelmelerini zorunlu tutmuş, İcra Mahkemesine tarafların vekil aracılığı ile değil, bizzat hazır bulunmalarını
da isteyebilme yetkisi vermiş sanığın başka bir yerde ikamet etmesi
halinde de istinabe yolu ile sorguya çekilmesini öngörmüştür. Sanık
bildirimlere karşın icra mahkemesinin huzuruna gelmez veya müdafi
göndermez ise mahkeme zabıta aracılığı ile de sanığı getirtebilecektir.
Yargılamanın sanığın yokluğunda görülmesi tüm bu aşamalardan geçildikten sonra gerçekleştirilebilecektir. Sanığın usulüne uygun olarak
yapılan bildirimlere karşın mahkemeye gelmemesi veya avukat göndermemesi, duruşmada hazır bulunma hakkından vazgeçtiği anlamına gelir. Bu nedenle itiraz konusu Anayasa’ya aykırı görülmemiştir.”Yine Anayasa Mahkemesiaynı kararında konuyu “Savunma hakkı adil yargılamanın esaslı unsurlarındandır. Yargının temel görevi ve yargılama
süreci sonucunda beklenen sonuç adaletin sağlanmasıdır. Bu sonuç,
haklı ve haksızın ayırt edilmesi, sakat işlemin ortadan kaldırılması, uğranılan zararın giderimi veya sanığın cezalandırılması şeklinde ortaya
çıkabilir. Usulüne uygun biçimde yapılan tebligata karşın, kendini savunmak için mahkemeye gelmeyen kişinin savunma hakkından vazgeçeceğinin kabulü gerekeceği gibi, duruşmaya fiilen gelmemek suretiyle
yargılamanın devamının ve beklenen adalet ve yargısal sonucun elde
edilmesine mani olunmaması gerektiği de hukuk devleti ilkelerindendir.”şeklindedeğerlendirmiştir.
Tanık gösterilmesi halinde ise tanıklara da celpname gönderilir. Gelmeyen tanıklar hakkında Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri uygulanacaktır.Mahkeme iki tarafı ve delilleri dinler, gerek tarafların gerekse de
tanıkların beyanlarını duruşma tutanağına geçirir. Yargılama esnasında
Cumhuriyet Savcısı hazır bulundurulmaz. Şikâyetçi dilekçe ve beyanında
göstermiş olduğu delillerle bağlıdır. Sanık konumundaki takip borçlusu
soruşturmanın genişletilmesini ancak bir kez isteyebilir. İcra Ceza Mahkemesi iki tarafın ifadelerini ve bütün delillerini ve iddia ve savunmalarını
dinledikten sonra beş gün içinde kararını verir.
3. Şikâyet süresi
16. bapta yer alan icra suçlarına ilişkin olarak kanun koyucu İcra ve
İflas Kanununun 347’nci madde hükmü ile şikâyet süresini tespit etmiş-
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tir. 339. madde hükmü içinde geçerli olan bu hükme göre “Bu bapta yer
alan fiillerden dolayı şikâyet hakkı, fiilin öğrenildiği tarihten itibaren üç
ay ve her halde fiilin işlendiği tarihten itibaren bir yıl geçmekle düşer.”
Şikâyet süresinin başlangıcı açısından çeşitli olasılıkları değerlendirmekte fayda bulunmaktadır.
Borçlunun bir menkul veya gayrimenkulü iktisap etmesi halinde şikâyet süresi, gayrimenkulün iktisabından sonra borçlunun icra dosyasına
77. madde uyarınca iktisabı bildirmesi gereken 7 günlük sürenin geçmesi
ile başlar. Bu haliyle herhalde iktisap tarihi üzerinden 7 gün geçmesi ile
başlayan1 yıllıksürenin geçmesi ile, şikayet süresison bulacaktır. Takip
alacaklısının bu bahsi geçen 1 yıllık süre içerisinde iktisabı öğrendiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde borçlu hakkında şikâyette bulunması gerekmektedir.
Borçlununbir şirket kurması yahut bir şirketin hissesini devralması
hallerinde ise, şikâyetsüreleri yine yukarıda izah edildiği gibi işleyecek ise
de, işlemin öğrenilmesi açısından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun
36’ncımaddesi tartışılabilecektir. Zira madde metnine göre Ticaret Sicil
Gazetesinde ilan edilen hususlar ilanın yayınlandığı işgününü izleyen ilk
iş gününden itibaren üçüncü kişiler açısından sonuçlarını doğuracaktır.
Diğer bir anlatımla, ilan ile üçüncü kişi konumundaki takip alacaklısının,
takip borçlusunun bir şirket kurmuş olduğunu yahut bir şirket hissesini
devraldığını, öğrendiği hususu tartışılabilir.
Borçluya miras kalması ve malvarlığının bu yolla artması halinde ise,
bilindiği üzere Tük Medeni Kanununun 599’uncu maddesi uyarınca,mirasbırakanın ölümü ile onun malvarlığı derhal mirasçısına intikal eder.
Bu bakımdan takip borçlusu açısından iktisap tarihi, miras bırakanın
vefat tarihi olupşikâyet süresi ölüm tarihinin üzerinden iktisabın icra dosyasına bildirilmesi gereken 7 günlük sürenin geçmesi ile başlayacaktır.Bu
bakımdan tescile tabi olan menkul ve gayrimenkuller açısından daşikâyet
süresi menkul yahut gayrimenkulün takip borçlusu adına tescili ile değil,
miras bırakanın ölüm tarihi ile başlayacaktır.
Borçlunun maaşı açısından ise, Yargıtay takip borçlusunun almakta
olduğu maaşta meydana gelebilecek yıllık artışın icra dosyasına bildirilmemesi halinde anılan suçun oluşmayacağına hükmetmiştir. (Bkz. Yargıtay 16.Hukuk Dairesi T.01.04.2004 2004/680 E. 2004/5235 K.) Ancak
borçlunun yeni bir işe başlaması ve almakta olduğu maaşı icra dosyasına
bildirmemesi halindesuç oluşacaktır.
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4. Mahkemece verilecek karar
Suçun sabit olması durumunda verilecek ceza konusunda kanun koyucu ayrıma gitmiştir. Buna göre iktisap edilen mal halen borçluya ait
ise 10 gün, borçlu iktisap ettiği malı kabul edilebilir bir sebep olmaksızın elden çıkarmış ise 1 aya kadar disiplin hapsi ile cezalandırılır. Cezanın düşmesi ve ceza verilemeyecek haller İcra ve İflas Kanunu 354’üncü
maddesi ile düzenlenmiştir. Buna göre takip borçlusu icra takibine konu
olan borcu tamamı ile öder yahut takip alacaklısı şikâyetinden vazgeçerse
verilecek olan ceza düşer. Yine İcra Ceza Mahkemesinin 16’ncı bap hükümlerine göre verdiği tazyik ve disiplin hapsine ilişkin karar, kesinleştiği tarihten itibaren iki yıl geçtikten sonra yerine getirilmez. Bu hususlar
352’nci madde uyarınca verilecek olan karara yazılır. Şikâyete dayanak
teşkil eden icra dosyasından takip edilen alacak, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından her yıl belirlenen aylık en yüksek brüt asgari ücret
tutarının altında ise disiplin ve tazyik hapsi cezaları uygulanmaz.
5. Kanun Yolu
16’ncı bapta yer alan suçlardan dolayı kanun koyucu kanun yolu bakımından İcra ve İflas Kanununun 353’üncü maddesi ile ikili bir ayrıma
gitmiştir. Buna göre disiplin veya tazyik hapsi ile cezalandırılacağı öngörülen fiillerle ilgili olarak itiraz yolu, diğer hapis cezaları için ise temyiz
yoluna gidilecektir.
339’unncu madde hükmü uyarınca verilecek ceza disiplin hapsi olup,
bu bakımdan başvurulacak kanun yolu itirazdır. İcra Ceza Mahkemelerinin 339’uncu madde uyarınca vermiş olduğu hükme karşı, kararın tefhim veya tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edilebilir. İtirazı alan
İcra Ceza Mahkemesi başka dairenin bulunması halinde numara olarak
kendisini izleyen daireye, son numaralı daire için ilk daireye, tek daire
bulunması halinde Asliye Ceza Mahkemesine, Asliye Ceza Mahkemesi ile
İcra Ceza Mahkemesi hâkiminin aynıhâkim olması halinde en yakın Asliye Ceza Mahkemesine gönderilir. İtiraz incelemesi neticesinde verilecek
karar kesindir. Kararlara karşı kanun yararına temyiz yoluna gidilmesi
mümkündür.

TÜRK TİCARET KANUNU'NDA HAKİM
ŞİRKETİN KAYBA SEBEBİYET VERİCİ
TALİMATI/YÖNELTMESİ VE BAĞLI
ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN
SORUMLULUĞU
Av. Selim YALÇIN
I. GİRİŞ
14 Şubat 2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 01
Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’yla (“Ticaret Kanunu”) beraber, şirketler topluluğu hukukuna ilişkin
önemli düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerden kuşkusuz en dikkat çekici olanlardan biri de, hakimiyet ilişkisi içerisinde bağlı şirketin
kayba uğratılması sebebiyle bağlı şirket yöneticilerinin bu kayıptan doğan
sorumluluğunu bertaraf edebilmesine ilişkin usul ve esaslardır.
Bağlı şirket, her ne kadar bağımsız bir tüzel kişiliğe sahip olsa da,
çeşitli kontrol araçlarıyla hakim şirketin nüfuzu altında faaliyet göstermekte ve bağlı şirket yönetim kurulu üyeleri çoğunlukla hakim şirket talimatlarına/yöneltmelerine1 uygun olarak şirketi yönetmektedir. Fakat bağlı şirket yönetim kurulu üyeleri, topluluk politikalarıyla uyumlu olarak
hareket ederken yönetici oldukları şirkete karşı özen ve bağlılık yükümlülüklerini de gözardı etmemeleri gerekmektedir. Zira, bazen şirketler
topluluğunun politikalarına uygun olan iş ve işlemler, bağlı şirketi kayba
uğratabilecek nitelikte olabilir. Bağlı şirketin kayba uğramasına sebebiyet
verecek bir kararın uygulanması, grupdışı paysahipleri ve alacaklılar açısından çeşitli problemlere yol açacaktır. Fakat, bu tür kayıplardan doğan
sorumluluğun hakim şirket talimatına/yöneltmesine uygun olarak hareket eden bağlı şirket yönetim kurulu üyelerine yüklenmesi her zaman
hakkaniyete uygun düşmemektedir. Ticaret Kanununda, topluluk menfaati ile şirket menfaatinin çatıştığı bu gibi durumlarda bağlı şirket yönetim
kurulu üyelerinin sorumluluktan kurtarılmasına olanak sağlayan çeşitli
hükümler öngörülmüştür.
1

İleride de görüleceği üzere, hakimiyet ilişkisi içerisinde her iki kelime de teknik anlamlar ihtiva etmekte olup, Ticaret Kanunu, tam hakimiyet halinde “talimat”tan bahsederken, kısmi hakimiyet halinde “yöneltme” olgusundan söz etmektedir.
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Ticaret Kanunu’yla getirilen sistemde, bağlı şirkette kayba sebebiyet
verebilecek nitelikteki kararların uygulanmasının şart ve sonuçları, tam
ve kısmi hakimiyet halleri açısından ayrı ayrı düzenlenmiştir. Buna göre,
tam hakimiyetin söz konusu olduğu durumlarda kayıp bir hakim şirket
talimatı sonucu gerçekleşmişse, bağlı şirket yönetim kurulu üyelerinin
şirkete ve paysahiplerine karşı sorumluluğu söz konusu olmayacaktır.
Kısmi hakimiyet halinde ise hakim şirketin bağlı şirketi yöneltmesi sonucu meydana gelen kayıp eğer aynı faaliyet yılı içerisinde denkleştirilirse
hukuka aykırılık giderilmiş olacak ve böylece bağlı şirket yönetim kurulu
üyelerinin kayıptan doğan sorumlulukları bertaraf edilmiş olacaktır.
İşbu çalışmada, Ticaret Kanunu’ndaki düzenlemeler ışığında topluluk
menfaati ile şirket menfaatinin çatışması halinde bağlı anonim şirketlerin
yönetim kurulu üyelerinin durumu incelenecektir.
II. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖZEN VE BAĞLILIK YÜKÜMLÜLÜĞÜNE GENEL BİR BAKIŞ
Yönetim kurulu üyelerinin özen ve bağlılık yükümlülüğü 1956 tarihli
ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (“6762 sayılı Kanun”) da düzenlenmekteydi. 6762 sayılı Kanun’un “Azaların İhtimam Derecesi” başlıklı
320nci maddesinde 818 sayılı Borçlar Kanunu m. 528/2’ye atıf yapılarak
yönetim kurulu üyelerinin şirketi idare ederken gösterecekleri özene ilişkin ilkeler belirlenmişti.
6762 sayılı Kanun düzeninde yönetim kurulu üyesinden beklenen özen
ölçüsünün tespitinde çeşitli görüşler ortaya atılmıştır. Doktrinde bazı yazarlar yönetim kurulu üyelerinin ücret alıp almamasına göre ayrım yaparak; (i) ücret alan üyelerin, “ücretli çalışan işçinin göstermesi gereken
özeni” göstermesi, (ii) ücret almayan üyelerin ise “kendi işlerinde göstermesi gereken özeni” göstermesi gerektiğinden söz etmekteydi.2 Bunun dışında, ücret alıp almamasına bakılmaksızın “dikkatli, makul ve basiretli
bir yöneticinin aynı hal ve şartlarda göstermesi gereken dikkat ve özenin”
ölçü olarak kabul edilmesi gerektiğini savunanlar da bulunmaktaydı.3
Tamamen göndermelerden oluşan ve bilhassa ‘özen’ ölçüsünün tespitinde karmaşaya yol açan yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna ilişkin ilgili 6762 sayılı Kanun hükmü, Ticaret Kanunu ile tamamen farklı bir
yapıya bürünmüştür.
2

3

Özge Ayan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sadakat Yükümlülüğü ve Bu Yükümlülüğün İhlalinin Sonuçları, Adalet
Yayınevi, 1. Baskı, Ankara 2013, s. 29.
Hasan Pulaşlı, Şirketler Hukuku Genel Esaslar, Adalet Yayınevi, Güncellenmiş 2. baskı, Ankara 2013, s. 455 ve onun atfıyla Oğuz İmregün, Anonim Ortaklıklar, Yasa Yayınları, 4. Bası, İstanbul 1989, s. 230.
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Ticaret Kanunu’nun 369. maddesinde “Yönetim kurulu üyeleri, ve
yönetimle görevli üçüncü kişiler, görevlerini tedbirli bir yöneticinin özeniyle yerine getirmek ve şirketin menfaatlerini dürüstlük kurallarına
uyarak gözetmek yükümlülüğü altındadırlar” denilerek, ‘özen’in sınırları, “tedbirli yönetici” ölçüsüyle belirlenmiş ve şirket menfaatlerinin dürüstlük kuralı çerçevesinde gözetilmesi gerekliliği hükme bağlanmıştır.
A. TEDBİRLİ YÖNETİCİNİN ÖZENİYLE HAREKET ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Ticaret Kanunu’nun 369ncu maddesinde, 6762 sayılı Kanunda öngörülen “basiret” ölçüsüne yer verilmemiştir. Hatta, gerekçede de açıkça belirtildiği üzere “basiretli işadamı” ölçüsünden bilerek uzak durulmuştur.4
Bunun sebebinin Yargıtay’ın “basiretli işadamı” ölçüsünü sert, hatta aşırı
denilebilecek şekilde tanımlaması olduğu belirtilmiştir.5
Tedbirli yönetici ölçüsü, basiretli işadamı kavramından farklıdır. Şirketin lehine olanı muhakkak yapmak ve zararına olandan muhakkak kaçınmak, özen borcunun ölçüsü olarak kabul edilemez. Bu tür bir anlayış,
ekonomideki bütün krizlerden, pazar şartlarındaki değişikliklerden ve
belirsizliklerden doğan riskleri yönetim kurulu üyesinin önceden teşhis
etmesi ve gerekli önlemleri alması, aksi halde sorumlu tutulmasını gerektirir.6 “Tedbirli yönetici” terimi bir taraftan kusurda ölçü rolü oynamakta,
diğer taraftan da karar ve eylemlerde nesnel davranışı ifade etmektedir.
“Tedbirli yönetici” ölçüsü, bir yöneticinin nesnel olarak kontrolü dışında
kalan ve nesnel beklentilerin ötesindeki tedbiri kapsamaz. Kaldı ki, Ticaret Kanunu 553üncü maddenin üçüncü fıkrasında “Hiç kimse kontrolü
dışında kalan, kanuna veya esas sözleşmeye aykırılıklar veya yolsuzluklar sebebiyle sorumlu tutulamaz; bu sorumlu olmama durumu gözetim ve özen yükümü gerekçe gösterilerek geçersiz kılınamaz” denilerek
bu husus somut bir hukuk kuralına dayandırılmıştır.
“Tedbirli yönetici” ölçüsü aynı zamanda, yönetim kurulu üyesinin
Amerika Birleşik Devletleri içtihatlarınca geliştirilen “işadamı kararı”
(business judgement rule) verebileceğini kabul etmekte beraber, riskin
bundan doğduğu hallerde üyenin sorumlu tutulmaması esasına dayanmaktadır. Genel kabul gören kural uyarınca, duruma uygun araştırmalar
yapılıp, ilgililerden bilgiler alınıp yönetim kurulunda karar verilmişse, gelişmeler tamamen aksi yönde olup şirket zarar etmiş olsa bile özensizlikten söz edilemez.7,8
4
5
6
7
8

Ticaret Kanunu 369ncu madde gerekçesi
Ticaret Kanunu 369ncu madde gerekçesi
Ticaret Kanunu 369ncu madde gerekçesi
Ticaret Kanunu 369ncu madde gerekçesi
“İşadamı Kararı” ile ilgili detaylı açıklama için bknz. Pulaşlı, a.g.e, s. 447 vd.
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B. ŞİRKET MENFAATLERİNİN DÜRÜSTLÜK KURALI ÇERÇEVESİNDE GÖZETİLMESİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Ticaret Kanunu m. 369’da belirtilen “şirketin menfaatlerini dürüstlük
kuralına uyarak gözetme yükümlülüğü” önemli temel bağlılık kuralıdır.
Gerekçe’de belirtildiği üzere, bu hüküm ile, yönetim kurulu üyesinin kişisel menfaatini, hakim paysahibinin veya paysahiplerinin ve onların yakını
olan gerçek ve tüzel kişiler ile üçüncü kişilerin menfaatini, şirketin menfaatinin önüne geçirmemesi amaçlanmıştır. Hüküm, menfaatler çatışması
bulunan hallerde yönetim kurulunun gerekli önlemleri almasını ve hakim ortağı ve onun yakınlarını kayırmadan şirket için, şirketin menfaati
için şirketi rekabet şartlarına uygun olarak yönetmesini ifade eder. İlgili
hükmün kapsamı sadece bununla sınırlı olmayıp, yönetim kurulu üyesini
ayrıca rekabet yasağına uymak dışında şirkete karşı kapsamlı bağlılık
yükümü altına sokar; içerden öğrenenlerin ticareti yasağına ve kendi kendisiyle sözleşme yapmak kurallarına uymasını da zorunlu tutar.9
III. BAĞLI ŞİRKET YÖNETİCİLERİNİN ÖZEN VE BAĞLILIK YÜKÜMLÜLÜĞÜNE İLİŞKİN ÖZELLİKLİ DÜZENLEMELER
İşbu bölüm altında, şirketler topluluğu bünyesinde yer alan bağlı şirket yöneticilerinin özen ve bağlılık yükümlülüğüne ilişkin istisnai düzenlemelere değinilecektir. Bağlı şirket yöneticilerine ilişkin özel düzenlemelere geçilmeden önce, şirketler topluluğunun tanımı ve Ticaret Kanununda
belirlenen şirketler topluluğu yapısı kısaca ele alınacaktır.
A.

ŞİRKETLER TOPLULUĞU

Öğretide çok genel bir ifadeyle yapılan tanıma göre, şirketler topluluğu;
çeşitli kontrol araçlarıyla aynı sevk ve idare altında toplanan hukuken
birbirinden bağımsız birden fazla teşebbüsün bütününün oluşturduğu
topluluktur.10
Ticaret Kanunu’nun 195nci maddesinde göre ise, kural olarak, bir ticaret şirketi, diğer bir ticaret şirketinin, doğrudan veya dolaylı olarak (i)
oy haklarının çoğunluğuna sahipse veya (ii) şirket sözleşmesi uyarınca,
yönetim organında karar alabilecek çoğunluğu oluşturan sayıda üyenin
seçimini sağlayabilmek hakkını haizse veya (iii) kendi oy hakları yanında, bir sözleşmeye dayanarak, tek başına veya diğer paysahipleri ya da
ortaklarla birlikte, oy haklarının çoğunluğunu oluşturuyorsa veya (iv) bir
ticaret şirketi, diğer bir ticaret şirketini bir sözleşme gereğince veya başka
9
Ticaret Kanunu 369ncu madde gerekçesi
10 Cumhur Boyacıoğlu, Konzern Kavramı, Nobel Yayın Dağıtım, 1. Baskı, Ankara 2006,
s.121.
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bir yolla hakimiyeti altında tutabiliyorsa, birinci şirket hakim, diğeri bağlı
şirkettir. Bu haller dışında, bir ticaret şirketinin başka bir ticaret şirketinin paylarının çoğunluğuna veya onu yönetebilecek kararları alabilecek
miktarda paylarına sahip bulunması, birinci şirketin hakimiyetinin varlığına karine olarak kabul edilmektedir.
Böylece, hakim şirkete doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunan şirketler, hakim şirketle birlikte şirketler topluluğunu oluşturmaktadırlar.
Bir hakim şirketin, bir veya birkaç bağlı şirket aracılığıyla bir diğer şirkete hakim olması durumunda dolaylı hakimiyetten söz edilmektedir.
Şirketler topluluğu dahilindeki bir bağlı şirketin yönetim kurulunun
hukuki konumu ise “bağlı yönetim kurulu” terimiyle ifade edilmektedir.11
B. BAĞLI ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖZEN VE
BAĞLILIK YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İSTİSNALARI
1.

Genel Olarak

Yukarıda da bahsedildiği gibi, yönetim kurulu üyeleri dürüstlük kuralı çerçevesinde şirket menfaatlerini gözeterek, tedbirli bir yöneticinin
özeniyle hareket etmelidir. Fakat, şirketler topluluğu dahilindeki bir bağlı
şirketin yönetim kurulu üyeleri, çoğu zaman şirket menfaatini topluluk
menfaatine feda ederek, yöneticisi bulunduğu şirketi kayba uğratacak kararlar vermek durumunda kalmaktadır.12
6762 sayılı Kanun düzeninde “hakimiyet” olgusu gözardı edilerek,
topluluk menfaatleri doğrultusunda hareket eden bağlı şirket yönetim
kurulu üyeleri hakkaniyete ve gerçeğe uymayan bir yaklaşımla sorumlu
tutulmuştur. Örneğin, bir kararında Yargıtay, şirket başkanının emir ve
talimatları doğrultusunda hareket eden limited şirket müdürünü şirketi
zarara uğrattığı gerekçesiyle tazminata mahkum etmiştir. Olayda limited
şirket müdürü, şirketi zarara uğratıcı işlemleri kişisel çıkarı için değil,
şirket başkanının emir ve talimatları doğrultusunda yaptığını belirtmiş
fakat Yargıtay, müdürün ortaklık sözleşmesi ve ortaklar kurulu kararlarıyla bağlı olduğunu ve şirkette paysahipliği bulunmayan üçüncü kişinin
talimatı çerçevesinde yaptığı zarar doğurucu gider ve işlemlerden bizzat
sorumlu olacağını belirtmiştir.13 Bu ve benzeri durumlardaki yönetim kurulu üyelerine mahkemelerin yaklaşımı Ticaret Kanunu’nun gerekçesinde
şu şekilde eleştirilmiştir:
11 Ticaret Kanunu madde 195 ila 209ncu maddelere ilişkin genel gerekçe.
12 Ünal Tekinalp, “Anonim Ortaklıklara İlişkin Yeni Hukuk Politikalarının ve Yönetim –
Denetim Felsefelerinin Dinamikleri ile Bunlar Arasındaki İlişki”, Prof. Dr. Turgut Kalpsüz’e Armağan, Turhan Kitabevi, 1. Baskı, Ankara 2003, s. 237.
13 Y. 11. HD, 12.03.2002, E. 10309, K. 2256 (Gönen Eriş, Açıklamalı İçtihatlı Türk Ticaret Kanunu, Seçkin Yayıncılık, C III, 2. Baskı, Ankara 2010, s. 3591)
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“Kanunlar, şirketler topluluğu olgusunu dikkate almadan, yönetim
kurulu üyelerinin özen borcunu istisnasız düzenlemiş, hakim şirketin
talimatlarına uyan yöneticileri sorumlu saymış, hatta, yargı onları tazminata mahkûm etmiştir. Haklılık temelinden yoksun bağımsız şirket
dogmasına göre, bağlı şirketin yönetim kurulunun, bu şirketin menfaatini gözeterek karar alması gerekir; aksi halde sorumlu olur. Oysa,
yavru şirketin yönetim kurulu, talimat altında çalışan, menfaatler çatıştığında, hemen daima hakim şirketin ve topluluğun menfaatlerini ön
planda tutmak zorunda olan, aksi halde işini yitiren, hakim şirketin,
topluluğun veya makro politikalar sebebiyle bir topluluk şirketinin yararına olup, kendi ortaklığının kaybı sonucunu doğuran kararlar veren
bir organdır.”14
Gerekçede belirtilen bu sebepler üzerine, Ticaret Kanunu’nda yönetim
kurulu üyelerinin özen ve bağlılık sorumluluğuna ilişkin hükümlerin bağlı
şirket yönetim kurulu üyeleri açısından esnetilmesine olanak verecek şekilde düzenlemeler yapılmıştır. Ticaret Kanunu m. 369/2’de, “203 ilâ 205
inci madde hükümleri saklıdır” denilerek, tam hakimiyetin söz konusu
olduğu durumlarda, hakim şirket talimatı sonucu bir kayba uğranılması
halinde, özen ve bağlılık yükümlülüklerine aykırı hareket ettiklerinden
bahisle bağlı şirket yönetim kurulu üyelerinin sorumlu tutulamayacağı
belirtilmiştir.
Bunun dışında, Ticaret Kanunu m. 369/2’nin lafzı, kısmi hakimiyetin söz konusu olduğu hallerde hakim şirketin hakimiyetini bağlı şirkette
kayba neden olacak şekilde kullanmasını (Ticaret Kanunu m. 202) kapsamıyor gibi gözükse de, gerek Ticaret Kanunu’nun 202nci maddesinde
düzenlenen denkleştirmeye ilişkin hükümlerden gerekse Ticaret Kanunu’nun 369ncu maddesinin gerekçesinden,15 hakim şirket yöneltmesi
sonucu uğranılan kayıptan bağlı şirket yönetim kurulu üyelerinin özen
ve bağlılık yükümlülüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle sorumlu tutulmasını
engelleyecek düzenlemelerin mevcut olduğu anlaşılmaktadır.
2. “Kayıp” Kavramı
Asıl tartışmaya geçmeden önce bağlı şirketin “kayba” uğramasından ne
anlaşılması gerektiğinin de belirlenmesi gerekmektedir. İlgili hükümlerde
belirtilen “kayıp” kavramı kanun koyucu tarafından bilinçli bir şekilde
14 Ticaret Kanunu madde 195 ila 209ncu maddelere ilişkin genel gerekçe.
15 Ticaret Kanunu m. 369/2’ye ilişkin gerekçe: “ [Ticaret Kanunu] 202 nci madde uyarınca, hakim şirketin, bağlı şirketin kaybına sebep olacak tasarruflarda rol oynaması
halinde, kaybı belli bir sürede denkleştirmesi gerekir. Anılan hüküm, esasında denkleştirme yapılması şartı ile şirketin menfaatinin feda edilmesine izin vermekte[dir]”
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seçilmiş olup, borçlar hukuku anlamındaki “zarar”dan farklı ve “zarar”ı
da kapsayacak genişliktedir. Kayıp bir malvarlığı eksilmesi veya malvarlığının artmasının önlenmesi şeklinde ortaya çıkabileceği gibi, iş, fon ve
personel devrinde olduğu üzere şansın veya bir işi başarı ile yapabilme
olanağının yitirilmesi tarzında da görülebilir16. Alman Paylı Ortaklıklar
Kanunu’nun 311. paragrafında “kayıp” için “Nachteil” kelimesi kullanılmış olup,17 bu kelime Alman Paylı Ortaklıklar Kanununun İngilizce çevirisinde “disadvantage” olarak karşılık bulmuştur.18
3. Tam Hakimiyet Halinde
a. Genel Olarak
Ticaret Kanunu m. 203 uyarınca, tam hakimiyetin varlığında, hakim
şirketin, topluluğun belirlenmiş ve somut politikalarının gereği olmak
şartıyla, kayba sebebiyet verebilecek nitelik taşısalar bile, bağlı şirketin
yönlendirilmesine ilişkin talimat verebilmesine olanak tanınmıştır. Fakat,
Ticaret Kanunu’nun 204ncü maddesinde bağlı şirketin ödeme gücünü
açıkça aşan, varlığını tehlikeye düşürebilecek veya önemli malvarlıklarını
kaybetmesine sebebiyet verebilecek nitelikte talimat verilemeyeceği belirtilmiştir.
b. Talimat Serbestisinin Şartları
Talimat serbestisinden söz edebilmek için aşağıda açıklanan üç adet
şartın sağlanması gerekmektedir:
(i) Tam Hakimiyetin Varlığı: Bir ticaret şirketi bir sermaye şirketinin paylarının ve oy haklarının doğrudan veya dolaylı olarak yüzde yüzüne sahipse, tam hakimiyetin varlığından söz edilmektedir.
(ii) Talimatın Topluluğun Belirlenmiş ve Somut Politikalarının
Gereği Olması: Ticaret Kanunu m. 203’ün gerekçesinde “belirlenmiş ve
somut topluluk politikası” kavramı ile ilgili olarak 4 Şubat 1985 tarihli
Fransız Temyiz Mahkemesinin vermiş olduğu Rozenblum Kararına19 atıf
yapılmıştır. Bu sebeple, Rozenblum içtihadı, “belirlenmiş ve somut topluluk politikası”ndan anlaşılması gerekenin ne olduğunun tespitinde büyük
öneme sahiptir.
16 Ticaret Kanunu 202nci madde gerekçesi
17 Gül Okutan Nilsson, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na Göre Şirketler Topluluğu Hukuku, XII Levha Yayınevi, 1. Baskı, İstanbul 2009, s. 226.
18 Alman Paylı Ortaklıklar Kanununun İngilizce çevirisine http://www.nortonrosefulbright.
com/files/german-stock-corporation-act-2010-english-translation-pdf-59656.pdf adresinden ulaşılabilmektedir.
19 Kararın bir kısmının çevirisi için bknz. Müge Tekil, “Fransız Ticaret Mahkemesinin
“Rozenblum” Kararı ve Grup Çıkarı Kavramı”, HPD 2005, S. 3, s. 214-216.
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Fransız Ticaret Kanunu (Code de commerce) uyarınca, anonim ve limited şirket yöneticilerinin kötü niyetle, şirket mal ve kredilerini, şirket
çıkarına aykırı olduğunu bilerek, kendi kişisel çıkarları veya doğrudan yahut dolaylı olarak ilgili bulundukları diğer bir şirket veya işletmeye çıkar
sağlamak amacıyla kullanmaları, “şirket malvarlığının suistimali” (abus
de biens sociaux) olarak anılmakta ve hapis ve para cezasıyla cezalandırılmaktadır.20 Fransız Yüksek Mahkemesi, konusu şirket malvarlığının
suistimali olan Rozenblum Kararında, topluluk menfaati ile şirket menfaati arasında bir denge kurarak, bağlı şirketin malvarlığının topluluk
menfaati yönünde kullanılmasının bazı şartlar dahilinde kabul edilebilir
olduğunu belirtmiştir.21 Böylece, öncelikle, hukuki mali ve ekonomik açıdan yeterince yapılandırılmış bir şirketler topluluğunun varlığı gerekmektedir.22 İkinci koşul, bir “grup politikası”nın varlığına ilişkindir.23 Rozenblum Kararında işaret edilen son koşula göre ise, bağlı şirketin varlığını
tehlikeye düşürecek derecede aşırı bir mali yükümlülük altına sokulmaması ve bağlı şirket tarafından sağlanan fedakarlıkların uzun vadede de
olsa dengelenmesi gerekmektedir.24
Rozenblum Kararında, Ticaret Kanunu m. 203 açısından önem taşıyan
ve gerekçede de atıf yapılan asıl husus “grup politikası”na ilişkin yapılan
açıklamalardır.25 Rozenblum Kararında belirtildiği üzere, “grup politikası”, sadece hakim şirketin menfaatinin gözetildiği değil, grup olarak bütünün menfaatinin gözetildiği ve topluluğun gelişimi için grup dahilindeki
şirketlerin ticari faaliyetlerinin belirlendiği ve koordine edildiği bir politikadır.26 Hakim şirketin sırf bağlı şirketlerden gelen anlık talepler doğrultusunda hareket etmesinin (örneğin likiditenin sağlanması amacıyla
bir grup şirketinden diğerine para aktarımı), bir “grup politikası” olarak
nitelendirilemeyeceği, grup içi çeşitli iş ve işlemlerin orta ve uzun vadeli
hedeflerle uyumlu olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.27 Gerekçede
20 Tekil, a.g.m., s. 213.
21 orum Europaeum Corporate Group Law, “Corporate Group Law for Europe”, EBOR,
C. 1, S. 2, Nisan 2000, s. 198
22 Tekil, a.g.m., s. 216; Forum Europaeum Corporate Group Law, a.g.m., s. 198; Tulu
Harsa, Şirketler Topluluklarında Tek Elden Yönetim ve Hakim Şirketin Tek Elden Yönetimden Kaynaklanan Sorumluluğu, Galatasaray Üniversitesi SBE, Özel Hukuk ABD,
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2009, s. 41, dn. 135
23 Tekil, a.g.m., s. 216; Forum Europaeum Corporate Group Law, a.g.m., s. 199; Harsa,
a.g.e., s. 41, dn. 135.
24 Tekil, a.g.m., s. 217; Forum Europaeum Corporate Group Law, a.g.m., s. 201; Harsa,
a.g.e., s. 41, dn. 135.
25 Okutan Nilsson, a.g.e., s. 425.
26 Tekil, a.g.m., s. 216
27 Forum Europaeum Corporate Group Law, a.g.m., s. 200.

Şirketin Kayba Sebebiyet Verici... • Av. S. YALÇIN

171

de bu husus vurgulanarak günlük gereksinimler uyarınca verilen talimatların, talimat serbestisinin kapsamında olmadığı ifade edilmiştir.28
Topluluğun belirlenmiş somut politikalarının tespitinde somut olaya
bakılmalıdır. Genel kurul kararları, yönetim kurulu kararları ve yönetim
kurulu yıllık faaliyet raporlarında belirlenen hedefler bu açıdan yol gösterici olabilmektedir.29
(iii) Talimatın Bağlı Şirketi İflasa Sürüklemeyecek Nitelikte Olması: Ticaret Kanunu’nun 204ncü maddesi uyarınca, talimatın bağlı şirketin
ödeme gücünü açıkça aşan, varlığını tehlikeye düşürecek veya önemli varlıklarını kaybetmesine yol açabilecek nitelikte olmaması gerekmektedir.
Bu sınırlama ile alacaklıların korunması amaçlanmaktadır. Çünkü, bağlı
şirketi iflasa sürükleyecek nitelikteki bir talimatın uygulanması halinde
şirket alacaklılarının alacak hakları tehlikeye düşecektir.30
Burada belirtilmesi gereken bir diğer husus, bağlı şirketi iflasa sürükleyecek nitelikteki bir talimatın denkleştirmeyle hukuka uygun hale getirilip getirilemeyeceğidir. Denkleştirmeyle ilgili Ticaret Kanunu hükümlerinin lafzından bağlı şirketi iflasa sürükleyecek nitelikte bir talimatın
denkleştirmeyle dahi hukuka uygun hale getirilemeyeceği anlaşılmaktadır31. Kısaca açıklamak gerekirse, Ticaret Kanunu m. 206/1 hükmünden32, sadece serbesti kapsamında verilmiş talimatlardan doğan kayıplar
için denkleştirme yapılabileceği anlaşılmaktadır.
c. Bağlı Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Talimata Uyma Zorunluluğu
Ticaret Kanunu m. 203 uyarınca, yukarıda belirtilen şartlara uygun
olarak verilen talimatlara bağlı şirket yönetim kurulu üyelerinin uyması
zorunludur. Bağlı şirketi iflasa sürükleyecek nitelikte bir talimatın uy28 Ticaret Kanunu 203nci madde gerekçesi.
29 Okutan Nilsson, a.g.e., s. 425-426. Ayrıca, Fransız Temyiz Mahkemesinin 23.04.1991
tarihli bir kararında da yönetim kurulu ve genel kurul kararlarının grup politikasının
tespitinde olan önemi vurgulanmıştır. (Tekil, a.g.m. s. 217; Forum Europaeum Corporate Group Law, a.g.m., s., 200)
30 Okutan Nilsson, eğer talimat sonucu bağlı şirketin önemli varlıklarını kaybetmesi alacaklıların durumunu tehlikeye düşürmüyorsa, bu hususun da talimat serbestisi içinde
değerlendirilmesi gerektiğini savunmaktadır. (bknz. Okutan Nilsson, a.g.e., s. 426.)
31 Aynı yönde bknz. Zühtü Aytaç, “Yönetim Kurulu Üyelerinin Hakimiyetin Hukuka Aykırı
Kullanılmasından Doğan Sorumluluğu”, Batider, C.29, S.4, 2013, s. 32
32 Ticaret Kanunu madde 206/1: “Hakim şirket ve yöneticilerinin,[Ticaret Kanunu] 203
üncü madde çerçevesinde verdikleri talimatlar dolayısıyla bağlı şirkette oluşan kayıp, o hesap yılı içinde, denkleştirilmediği veya zamanı ve şekli de belirtilerek şirkete denk bir istem hakkı tanınmadığı takdirde, zarara uğrayan alacaklılar hakim
şirkete ve onun kayıptan sorumlu yönetim kurulu üyelerine karşı tazminat davası
açabilirler […].”
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gulanması ise, talimat serbestisi kapsamında değerlendirilmediğinden,
bağlı yönetim kurulu üyelerinin bu tür talimatlara uyma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu tür talimatlara uyulması halinde bağlı şirket yönetim
kurulu üyeleri sorumluluklarını bertaraf edemeyecektir.33
d. Bağlı Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluktan Kurtulması
Ticaret Kanunu m. 205’te, hakim şirket talimatına uyan bağlı yönetim kurulu üyelerinin şirkete ve paysahiplerine karşı sorumlu olmayacağı
belirtilmiştir. Mantıklı olan da budur, zira tam hakimiyetin söz konusu
olduğu durumlarda bağlı şirkette menfaati korunacak bir grupdışı paysahibi bulunmamaktadır.34
Burada dikkat çekilmesi gereken nokta, ilgili maddede bağlı şirket alacaklıları açısından bir sorumsuzluk hükmünün öngörülmemiş olmasıdır.
Öte yandan, kaybın aynı faaliyet yılı içerisinde denkleştirilmemesi halinde
Ticaret Kanunu m. 206 uyarınca alacaklılara hakim şirket ve hakim şirketin yönetim kurulu üyelerine karşı dava açma hakkı tanınmıştır, fakat
burada da, talimatı uygulayan bağlı yönetim kurulu üyelerine ilişkin bir
davadan söz edilmemiştir. Bu durumda, şirkette kayba sebebiyet veren talimatı uygulayan bağlı yönetim kurulu üyeleri eğer tedbirli ve dürüst yönetici olmanın gereği olarak yaptıkları değerlendirmeler neticesinde talimat
sonucu uğranılan kaybın denkleştirileceğine ilişkin bir sonuca ulaşmakta
haklı iseler, alacaklılara karşı sorumlu tutulmamaları gerekmektedir.35
4. Kısmi Hakimiyet Halinde
a. Genel Olarak
Ticaret Kanunu m. 202 uyarınca, genel kural, hakim şirketin hakimiyetini bağlı şirketi kayba uğratacak şekilde kullanmamasıdır. Her ne
kadar tam hakimiyette tanındığı ölçüde bir talimat serbestisi söz konusu
olmasa dahi, kısmi hakimiyet halinde de hakim şirketin belirli kararların
uygulanması/uygulanmaması hususunda bağlı şirket yönetim kurulu üyelerini “yöneltmesi” mümkündür. Gerekçede, “öngörülen işlem ve olguların tasarlanması, planlanması veya gerçekleştirilebilmesi için hakim
şirket, yönetim kurulu kararlarının alınmasında oy gücü ile etkili olabi33

Bu husus Ticaret Kanunu 204ncü madde gerekçesinde şu şekilde belirtilmiştir:“Bu
madde [Ticaret Kanunu m. 204], iki yönden 203 üncü maddenin istisnasını oluşturur. Hüküm (1) talimata uyulma gereğinin (2) uyulmuşsa yönetim kurulu üyelerinin
sorumsuzluğunun istisnasıdır. Başka bir deyişle yönetim kurulu 204 üncü maddeye
rağmen bağlı şirketin ödeme gücünü açıkça aşan veya tehlikeye düşürebilecek ya da
önemli varlıkların yitirilmesine sebep olabilecek talimata uymuşsa 205 inci maddeye dayanamaz.”
34 Okutan Nilsson, a.g.e., s. 367.
35 Okutan Nilsson, a.g.e., s. 430.
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leceği gibi, çeşitli baskı uygulamalarına girişebilir” denilerek “yöneltme”
teriminin bütün bu pratikleri kapsadığı belirtilmiştir.36 “Yöneltme”, aktif
bir fiille sevk etme, sebep olma, yol açma veya yönlendirme olarak da
nitelendirilebilir.37
Ticaret Kanunu m. 202/1-a’da hakim şirket yöneltmesinin uygulamada en sık karşılaşılan örnekleri sınırlı sayı prensibi olmadan sayılmıştır.
Buna göre, hakim şirket bağlı şirketi, özellikle, (i) iş, varlık,  fon, personel,  alacak ve borç devri gibi hukuki işlemler yapmaya, (ii) karını azaltmaya ya da aktarmaya, (iii) malvarlığını ayni veya kişisel nitelikte haklarla sınırlandırmaya, (iv) kefalet, garanti ve aval vermek gibi sorumluluklar
yüklenmeye, (v) ödemelerde bulunmaya (vi) haklı bir sebep olmaksızın
tesislerini yenilememek, yatırımlarını kısıtlamak, durdurmak gibi verimliliğini ya da faaliyetini olumsuz etkileyen kararlar veya önlemler almaya
yahut gelişmesini sağlayacak önlemleri almaktan kaçınmaya yöneltmez.
Bağlı şirketteki meydan gelen kayıp, hakim şirket yöneltmesiyle gerçekleşmiş olsa da, Gerekçe’de de açıkça belirtildiği üzere bağlı şirket yöneticilerinin genel hükümlerden doğan sorumluluğu tam olarak ortadan
kaldırılmamıştır.38 Buna karşılık Ticaret Kanununda, belirli koşulların
gerçekleşmesi halinde bağlı şirket yönetim kurulu üyelerinin yönlendirme
sonucu kayıptan doğan sorumluluğunun bertaraf edilmesine ilişkin bazı
düzenlemeler öngörülmüştür.
b. Denkleştirme ve Bağlı Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluktan Kurtulması
Genel kuralın hakim şirketin bağlı şirketi kayba uğratacak şekilde
yönlendirmemesi olmasına rağmen, eğer uğranılan bu kayıp aynı faaliyet
yılı içerisinde fiilen denkleştirilirse veya kaybın nasıl ve ne zaman denkleştirileceği belirtilmek suretiyle en geç o faaliyet yılı sonuna kadar bağlı
şirkete denk değerde bir istem hakkı tanınırsa hukuka aykırılık giderilecek ve sorumluluk bertaraf edilecektir.
Daha önce de belirtildiği üzere, kısmi hakimiyet halinde, tam hakimiyette olduğu gibi talimat serbestisi ve talimata uyma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu durumda, bağlı şirket yönetim kurulu üyelerinin çeşitli
36 Ticaret Kanunu 202nci madde gerekçesi.
37 Okutan Nilsson, a.g.e., s. 271.
38 Ticaret Kanunu 202nci madde gerekçesi: “Uygulamada, bağlı şirket yönetim kurulu
üyeleri, kendilerinin sorumluluğunu gerektirebileceğini düşündükleri için yapmaktan çekinecekleri bazı tasarrufları, yukarıdan gelen talimat nedeniyle yapmak zorunda kalabilmektedirler. Böyle bir durumda kalan yönetim kurulu üyesi, kanundan
doğan sorumluluğunu bertaraf edemez.”
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değerlendirmeler yaparak denkleştirmenin kanuni süre içerisinde yapılıp
yapılmayacağını tespit etmeleri lazımdır. Bağlı şirket yönetim kurulu üyeleri tedbirli ve dürüst bir yönetici olarak kendi değerlendirmeleri sonucu
kayba sebebiyet verecek işlemin aynı faaliyet yılı içerisinde denkleştirileceğine ilişkin bir sonuca varmış olmakla haklı görülebiliyorsa, denkleştirme yapılmasa dahi sorumluluğun söz konusu olmaması gerekmektedir.39
Fakat, eğer bağlı şirket yönetim kurulu üyelerinin yapmış olduğu değerlendirmeler sonucu kayba sebebiyet verecek işlemin denkleştirilmeyeceği
önceden öngörülüyorsa, hakim şirketten gelen yönlendirmeye uyulmaması gerekmektedir.40 Bu durumda, eğer aynı faaliyet yılı içerisinde denkleştirme de yapılmazsa bağlı şirket yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu
gündeme gelecektir.41
c. Bağlı Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sözleşme ile Sorumluluktan Kurtarılması
Kısmi hakimiyetin söz konusu olduğu durumlarda, hakim şirketin hakimiyetini hukuka aykırı kullanmasının ortaya çıkardığı kayıptan bağlı
şirket yönetim kurulu üyelerinin sorumlu tutulmalarının engellenmesi
amacıyla, Ticaret Kanunu 202/5’te bağlı şirket yöneticilerinin hakim şirket ile bir sözleşme yapmasına olanak tanınmıştır. İlgili maddede, “bağlı
şirketin yöneticileri, bu madde [202] hükümleri dolayısıyla paysahiplerine ve alacaklılara karşı doğabilecek sorumluluklarının tüm hukuki sonuçlarının, bir sözleşme ile üstlenmesini hakim teşebbüsten isteyebilir”
denilmektedir. Böylece, çift tarafa borç yükleyen bu tür bir sözleşmeyle,
bağlı şirket yönetim kurulu üyeleri hukuk ve dürüstlük kuralı çerçevesinde hakim şirketten gelen talimatları uygulayacağını, bunun karşılığında
ise hakim şirket verdiği talimatlar sebebiyle doğacak sorumluluğa karşı
bağlı şirket yönetim kurulu üyelerini koruyacağını taahhüt etmektedir.42
İlgili hükmün gerekçesinde de belirtildiği üzere, bağlı şirket yönetim
kurulu üyeleri, yukarıdan gelen talimat nedeniyle şirkette kayba sebebiyet
verecek işlemleri yapmak zorunda kalabilmektedirler. Kısmi hakimiyet
halinde, talimat serbestisi ve buna uyma zorunluluğu tanınmadığı için,
böyle bir durumda kalan yönetim kurulu üyesi, kanundan doğan sorumluluğunu bertaraf edemez. Bu nedenle, bağlı şirket yönetim kurulu üyesinin, kendisine düşebilecek sorumluluğun hakim şirket tarafından karşılanması için hakim şirketle sözleşme yapması gerekmektedir.
39
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Burada tartışılması gereken bir diğer husus, hakim şirketin, bu tarz
bir sözleşme yapma talebini kabul etmemesi durumunda, bağlı şirket yönetim kurulu üyelerinin hakim şirketi zorlayıp zorlayamayacağına ilişkindir. Okutan Nilsson’a göre, Ticaret Kanunu m. 202/5’te bağlı şirket yönetim kurulu üyelerine böyle bir hak tanınması, hakim şirkete sözleşme
yapma zorunluluğu getirdiği anlamına gelmektedir.43 Pulaşlı ise bu hususla ilgili olarak, “TTK m 202/5 hükmü, sorumluluğun üstlenilmesine ilişkin bu sözleşmelerin meşru ve geçerli olduğunu hükme bağlamaktadır”
diyerek ilgili hükmün hakim şirketi sözleşme yapmaya zorlama şeklinde
yorumlanamayacağını belirtmektedir.44
Ticaret Kanunu m. 202/5’te belirtilen husus, ilgili sözleşmenin geçerliliğine ilişkin bir düzenleme olarak değerlendirilmelidir. Okutan’ın görüşünün kabul edilmesi halinde çeşitli sorunlar da beraberinde gelecektir.
Hakim şirketin ilgili sözleşmeyi yapmaya zorlanmasının hangi hukuki
yolla sağlanacağı, (Okutan’ın da belirttiği gibi) belirli bir irade beyanında
bulunmaya zorlama davası şeklinde bir yol seçilmesi halinde bu mahkeme kararının nasıl icra edileceği ve en önemlisi, bu tür bir davanın bağlı
şirket yönetim kurulu üyelerinin kendilerini göreve getirenlerle karşı karşıya gelmesine sebebiyet vereceği gibi hususlar düşünüldüğünde, Ticaret
Kanunu m. 202/5’in hakim şirkete sözleşme yapma zorunluluğu getirdiğinin kabulü zordur.
IV. SONUÇ
6762 sayılı Kanun düzenlemesinde, uygulama gerçekleri gözardı edilerek yönetim kurulu üyelerinin özen ve bağlılık yükümü oldukça katı
bir şekilde düzenlenmiş ve hakimiyet ilişkisi içerisinde hareket eden bağlı şirket yöneticileri kayba sebebiyet veren iş ve işlemlerden dolayı tazminata mahkum edilmiştir. Ticaret Kanunu ile beraber, bu anlayış terk
edilmiş ve gerek tam hakimiyet, gerekse kısmi hakimiyet halinde, hakim
şirket talimatı ve yönlendirmesiyle hareket eden bağlı şirket yönetim kurulu üyelerinin bazı hallerde sorumluluğunu bertaraf edebilmesine imkan
tanınmıştır.
Tam hakimiyet halinde bağlı şirket yönetim kurulu üyelerinin, belirlenmiş ve somut topluluk politikalarına uygun olarak verilen ve bağlı şirketi iflasa sürüklemeyecek nitelikteki talimatların uygulanması sonucu
şirkete ve paysahiplerine karşı sorumluluğu bulunmayacağı belirtilmiştir. Ayrıca, şirkette kayba sebebiyet veren talimatı uygulayan bağlı yönetim kurulu üyeleri eğer tedbirli ve dürüst yönetici olmanın gereği olarak
43 Okutan Nilsson, a.g.e., s. 373.
44 Pulaşlı, a.g.e, s. 176.
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yaptıkları değerlendirmeler neticesinde talimat sonucu uğranılan kaybın
denkleştirileceğine ilişkin bir sonuca ulaşmakta haklı iseler, alacaklılara
karşı da sorumlu tutulmamaları gerekmektedir.
Kısmi hakimiyetin söz konusu olduğu durumlarda ise, eğer, bağlı
şirket yönetim kurulu üyeleri tedbirli ve özenli bir yöneticinin özeniyle
yaptıkları değerlendirme sonucu, hakim şirketin yöneltmesinden dolayı
uğranılan kaybın aynı faaliyet yılı içerisinde denkleştirileceği sonucuna
ulaşmakta haklı iseler, şirkete, paysahiplerine ve alacaklılara karşı sorumluluktan kurtulabileceklerdir. Bunun dışında, bağlı şirket yöneticilerine sorumluluğun üstlenilmesi için hakim şirket ile sözleşme yapma
hakkı da Ticaret Kanunu’nca tanınmıştır.
Böylece Ticaret Kanunu’nda, ticari hayatın gereklilikleri sebebiyle,
özen ve bağlılık yükümlülüğünün katı bir şekilde uygulanmasının çeşitli
problemlere sebebiyet vereceği göz önünde bulundurularak, sorumluluk
açısından bazı istisnai hükümlere yer verilmiştir. Bağlı yönetim kurulu
üyeleri, gerekli koşulların varlığı halinde hakimiyet ilişkisi sebebiyle bağlı
şirkette meydana gelen kayıplardan dolayı sorumluluğunu bertaraf edebilme imkanına kavuşmuştur.
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BORSA İSTANBUL’DA
BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI
Av. Ahmet Hakan DAĞDELEN
1. Giriş
İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının (İMKB) bir devamı olarak faaliyetlerine başlayan Borsa İstanbul (aşağıda kısaca ‘Borsa’ olarak geçecektir), temel olarak sermaye piyasası araçlarının ve tedavül özelliğini haiz
diğer kıymetlerin dürüst ve rekabetçi bir ortamda alım satımının yapılmasını temin amacıyla, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile kurulmuştur. Bir anonim şirket olarak yapılandırılan Borsa’nınişleyişini düzenleyen başlıca yasal düzenlemeler, bu kurumunun işleyişine ilişkin sair
yönetmeliklerin üstünde olarak, yukarıda bahsi geçen Sermaye Piyasası
Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’dur.
Söz konusu değerlerin alıcılar satıcılar arasında el değiştirilmesini sistemli bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla, Borsa çatısı altında, tedavülü amaçlanan değerlerin yapılarını, sağladıkları hakları temel alan 5 grupta piyasalar kurulmuştur. Kendi içlerinde de çeşitli pazarlara ayrılan ve
bu 5 grubu oluşturan piyasalar; pay piyasası, gelişen işletmeler piyasası,
vadeli işlem ve opsiyon piyasası, kıymetli madenler ve kıymetli taşlar piyasası ve son olarak Borçlanma Araçları Piyasasıdır. Bu kısa çalışmanın
konusu, gelecekte daha aktif bir şekilde kullanılması beklenen ismi geçen
bu son piyasa hakkında hukukçular için genel bir çerçeve fikir sumayı
amaçlamaktadır.
2. Borçlanma araçları piyasası
a. İşlev
Borçlanma Araçları Piyasasının işlevi, finansman sağlanması olup,
banka yolu ile temin edilecek kredilere bir alternatif sunulmaktadır. Bu
sayede şirketler için borçlanma maliyetleri aşağıya çekilebilmektedir.Genel bir tabir ile, şirketlerin bankalardan temin edilen kredi yolu ile borçlanmaları durumunda, kendileri için oluşacak en büyük masraf kalemini,
almış oldukları kredi borcuna ilişkin belirlenen faizler oluşturmaktadır.
Borçlanma araçlarını halka arz etme yolunu seçen bir şirket için ise, ihraç edeceği araçlara ilişkin masraf kalemlerini daha serbest bir şekilde
belirleme imkânı doğmaktadır. Örneğin, bankaların mevduat sahiplerine
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vermiş olduğu faiz değeri ile yine bankaların vermiş olduğu krediler karşılığında talep ettikleri faiz değeri arasında bir değer üzerinden Borsa’da
borçlanma aracı ihracına gidilmesi durumunda, işin vergisel boyutu da
göz önünde bulundurulmak kaydıyla, hem yatırımcı açısından hem de
bu yolla borçlanan şirketler açısından avantajlı bir durum yaratılabilir.
Bununla beraber, bu değerler istenilen aralarda tutulmasına karşın, Borsa’da işlem görmek için gereken diğer masraf kalemlerinin varlığının, şirket açısından bu avantajı ortadan kaldırabileceği de unutulmamalıdır, örneğin aracılık faaliyetini yerine getiren kuruluşa ödenen ücretler, tanıtım
masrafları, kotasyon ücreti, Sermaye Piyasası Kuruluna keza Merkezi Kayıt Kuruluşuna kayıt ücreti gibi. Bununla beraber, devletin de bu alanda
yüksek borçlanmaya gitmesine, özel sektörün devlet ile bu alanda rekabet
gücünün zayıf olmasında da yine bu başlık altında işaret edilebilir.Borçlanma maliyetlerinin aşağı çekilmesi yanında, borçlanma aracı ihracının
diğer bir uygulama alanı da büyük meblağların başka yollardan bir araya
getirilmesinin zor olduğu durumlardır.
Borçlanma araçları piyasasında, şirketlerin ihraç ettiği borçlanma araçlarının yatırımcılar arasında da, ikici el olarak alım-satımı yapılmaktadır.
Bununla beraber yine, sermaye piyasası araçları vasıtasıyla repo-ters repo
işlemleri de yine bu piyasa çatısı altında gerçekleştirilmektedir.
b. Genel İşleyiş
i. İşlem Tarafları
Borçlanma Araçları Piyasasında, Merkez Bankası, Borsa üyesi bankalar ve Borsa üyesi aracı kurumlar işlem yapabilmektedir. Üyelik için genel
olarak, pazara giriş taahhütnamesinin onaylanmış olması, Takasbank’taki gerekli hesapların açılmış olması, işlem limiti karşılığı öngörülen teminatın yatırılmış olması ve işlem yapmaya yetkili temsilcilerin isimlerinin
bildirilmiş olması gerekmektedir.
Borçlanma aracı yolu ile finansman arayışına giren bir şirketin, doğrudan Borsa’ya gelip bu araçları tek başına satışa çıkarması mümkün değildir. Nitekim bu noktada bir uzmanlığa ihtiyaç duyulmaktadır. Burada
devreye yatırım kuruluşları girmekte ve akdedilen halka arza aracılık sözleşmesi çerçevesince borçlanma araçlarının ihracı gerçekleştirilmektedir.
Genel nitelikteki yatırımcının, borçlanma araçları piyasasında doğrudan işlem yapma yahut aracılar vesile ile piyasaya emir iletme imkânı
bulunmamaktadır. Piyasada dolaşımda olan kâğıtlara ilgi duyan genel nitelikteki yatırımcılar, ancak banka veya aracı kurumlar vasıtası ise bu
kâğıtlara ulaşabilmektedir. Böyle bir durumda, aracı kurumlar kendi ad
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ve hesaplarına Borsa’da almış oldukları kâğıtları, genel nitelikteki yatırımcılara daha sonradan satmaktadır. Elindeki bir borçlanma aracını çıkarmak isteyen genel nitelikteki yatırımcı, yine bu kâğıdı doğrudan banka
veya aracı kuruma satmaktadır. Bu açıdan, pay piyasasındakine benzer
bir yapı bu piyasada bulunmamaktadır.
Borçlanma araçlarının Borsa üzerinde ihraç anındaki alımı ve sonrasında bu değerlerin alım satım yoluyla mülkiyetinin değişmesi sadece
nitelikli yatırımcılar arasında gerçekleşmektedir. Nitelikli yatırımcı kavramı, 28/62013 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği madde 32 altında yapılmaktadır. Kısaca, nitelikli yatırımcı risk algısı yüksek olan yatırımcı olarak tanımlanabilir. Keza aynı
şekilde, Borsa üzerinden repo-ters repo işlemleri de nitelik yatırımcılar
arasında gerçekleşmektedir.
ii. Pazarlar
Bu piyasada faaliyet gösteren toplamda 7 adet pazar bulunmaktadır.
Bunlar açıldıkları tarihe göre eskiden yeniye doğru aşağıdaki şekildedir:
Kesin Alım Satım Pazarı: Bu pazarda, daha önceden ihracı gerçekleştirilmiş borçlanma araçlarının yatırımcılar arasında alım ve satımı gerçekleştirilmektedir.
Repo-Ters Repo Pazarı: Bu pazarda, borçlanma araçlarının geri alım
vaadi ile satımı ve geri satım vaadi ile alımı işlemleri gerçekleşmektedir.
Burada el değiştiren araçlar, bir nevi teminat fonksiyonu üstlenmiş olmakta, finansmana ihtiyaç duyana, alım-satım arasındaki fark kadar bir
maliyet yüklenmektedir.
Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı: Bu pazarda, ihraç yolu ile ilk defa
yatırımcılar ile buluşacakborçlanma araçları satışa çıkmaktadır. Genel
yatırımcıların bir faaliyette bulunamadığı bu pazarda, ihraç yolu ile satışa çıkan borçlanma araçları, nitelikli yatırımcılar tarafından satın alınmaktadır. Nitelikli yatırımcılar tarafından alınan bu araçlar, daha sonra
kesim alım satım pazarında yine nitelikli yatırımcılar arasında tedavül
etmektedir.
Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı: Bu pazarda, borçlanma araçlarının geri alım vaadi ile satımı ve geri satım vaadi ile alım işlemleri sadece bankalar arasında gerçekleşmektedir. İşlem gerçekleştikten sonra,
burada menkul kıymetler diğer repo pazarlarından farklı olarak bloke
olarak tutulmamakta ve alıcısına teslim edilmektedir. Vade sonunda da
alıcı, teslim almış olduğu kıymetleri teslim etmesi esastır.
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Bankalararası Repo-Ters Repo Pazarı: Bu pazarda, borçlanma araçlarının geri alım vaadi ile satımı ve geri satım vaadi ile alım işlemleri sadece bankalar arasında gerçekleşmektedir.
Pay Senedi Repo Pazarı: Bu pazarda, paylarının piyasa değeri ve likiditesi diğer şirketlere göre nispeten yüksek olan şirketlerin yer aldığı
BİST 30 Endeksi içinde yer alan şirketlere ait payların geri alım vaadi ile
satımı ve geri satım vaadi ile alımı işlemleri gerçekleşmektedir.
Uluslararası Tahvil Pazarı: Bu pazarda, devlet hazinesi tarafından ihraç edilmiş dış borçlanma araçlarının/karşılık olarak yabancı para ödemeli araçların alım-satımı gerçekleştirilmektedir.
iii. İşlem GörenBorçlanma Araçları
Borçlanma Araçları Piyasasında işlem gören araçlar, günümüz şartları ve yatırımcıların ihtiyaçları doğrultusunda şekillenmektedir. Mevcut
durumda, işlem görmekte olan borçlanma araçları aşağıdaki şekilde tezahür etmekte olup, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu alacağı bir kararla
farklı araçları aşağıda bahsi geçen listeye ekleyebileceği gibi bu listenin
kapsamını da daraltabilir.
Devlet İç BorçlanmaSenedi: Devlet Hazinesi tarafından yurt içi piyasada ihraç edildikten sonra, Borsa’ya getirilerek vadeleri boyunca alınıp
satılan borçlanma araçlarını ifade etmektedir. En sık kullanılan tasnif
şekli bu senetlerin vadelerine göre belirlenmekte olup, vadesi 1 yıl ve üstünde olanlara devlet tahvili, altında olanlara hazine bonosu denilmektedir.
Merkez Bankası LikiditeSenedi: Merkez bankasının 91 günü aşmayan vadeler ile nominal değerinin altında fiyatlar ile, piyasadaki likiditenin düzenlenmesi amacıyla ihraç ettiği bir borçlanma aracıdır.
Gelir Ortaklığı Senedi: Devlet Hazinesinin çıkarıp, kamuya ait alt yapı
tesisleriningelirleriüzerinden borçlandığı, değişken faizli bir tahvildir.
Gelire Endeksli Senet: Devlet Hazinesinin çıkarıp, Türkiye Petrolleri
Anonim Ortaklığı, Devlet Malzeme Ofisi, Devlet Hava Meydanları İşletmeleri ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden bütçeye aktarılan hasılat payları üzerinden borçlanılan bir borçlanmaaracıdır.
Özel Sektör Tahvili: Anonim şirketler tarafından çıkarılıp, vadesi en
az 1 yıl olan ve faiz getirisi sabit veya değişken olarak belirlenebilen bir
borçlanma aracı çeşididir.
Finansman Bonosu: Vadesi 1 yıl altında olarak düzenlenerek, iskontolu olarak ihraç edilip kısa vadeli borç teminine hizmet eden bir borçlanma aracıdır.
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Banka Bonosu: Bankaların, vadesini 1 yıl altında belirleyerek iskontolu olarak ihraç ettikleri bir borçlanma aracıdır.
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymet: Finansman arayışında
olan kişinin, teminat varlıklar karşılığında ihraç ettiği bir borçlanma aracıdır. Bu borçlanma aracı itfa edilene kadar, teminat olarak gösterilen
varlıklar, teminat amacı dışında tasarruf edilemez, rehnedilemez, teminat
gösterilemez, haczedilemez, iflas masasına dâhil edilemez, bunlar hakkında ihtiyati tedbir kararı verilemez.
Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymet:Fon veya devralınacak
varlıklar karşılık gösterilerek ihraç edilen bir orçlanmaaracıdır. Bu kıymetler itfa edilene kadar, oluşturulan fon varlığı başka bir amaçla tasarruf edilemez, haczedilemez, iflas masasına dâhil edilemez ve bunlar
hakkında ihtiyati tedbir kararı verilemez. Ancak, kredi almak, türev araç
işlemleri veya fon adına taraf olunan benzer nitelikteki işlemlerde bulunmak amacıyla teminat gösterilebilir.
Kira Sertifikaları: Anonim şirket olarak kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından bir varlık veya hakkın finansmanını sağlamak üzere
ihraç edilen ve hak sahibine bu varlık veya haktan elde gelir oranında
kazanç sağlayan bir borçlanma aracıdır.
c. Değerler ile Piyasa1
Borçlanma Araçları Piyasası 2014 yılı değerleri diğer piyasaların çok
üzerindedir. Günlük işlem hacmi 30,46 milyar TL olup, senelik olarak bu
değer 7,65 trilyon TL’ye çıkmaktadır. Bu işlemlerin çok büyük kısmı repo
pazarlarında gerçekleşmektedir. Borçlanma Araçları Piyasasında yapılan
işlemler, toplam Borsa’daki işlem hacminin % 85,2’sini oluşturmaktadır.
Hisse senetlerinin alım-satımının yapıldığı ve işlem hacmi itibari ile ikinci
sırada bulundan pay piyasası toplam hacimde 873 milyar TL ile % 9,7’lik
bir kapsamda kalmaktadır.
2014 senesi içinde, nitelikli yatırımcıya ihraç pazarında 53 adet borçlanma aracı ihraç edilmiş, bu sayede özel sektördeki şirketlere önemli bir
finansman kaynağı sağlanmıştır.
3. SONUÇ
Türkiye’de yeni büyümeye başlayan Sermaye Piyasalarının gerekli atılımları yaparken, hukukçulara da görev düşmektedir. Şirketlerin ihraçta bulunmadan önce hazırlamakla yükümlü oldukları raporlarda şirket
açısından önem teşkil eden büyük dava ve davaların değerlendirilmesi,
1

Değerler Borsa İstanbul 2014 faaliyet raporlarından alınmıştır.
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aracılık faaliyetini üstlenen kuruluşlar ile imzalanacak halka arza aracılık sözleşmelerinin hazırlanması, bunlardan doğacak uyuşmazlıkların
çözümlenmesi, keza aracı kuruluşların kuracakları konsorsiyumların
hukuki temelinoluşturulması, yatırımcıların borsa işlemlerinden doğacak
uyuşmazlıklarının çözümü, borsada denetim-gözetim faaliyetleri ile ulaşılan sonuçların değerlendirilmesi hep bu görev alanı içinde değerlendirilebilecek başlıklar olarak örnek verilebilir. Bununla beraber, bu hususlara
ilişkin gerekli hukuki yardımı sunabilmek için de Borsa’yı ve işleyişi yakından tanımak gerekmektedir.

GELECEKTE GERÇEKLEŞECEK BİR OLGUDA
TEMEL SAİK HATASI VE TEMEL SAİK
HATASININ ŞARTLARI
Av. Taylan KILIÇ
Gelecekte gerçekleşecek olgularda temel saik hatasına dayanılıp dayanılamayacağı, hala teoride tartışma konusu olan derin bir konudur. Bu
konuyu tartışmadan önce, öncelikle “hata” ve “ saik” kavramlarının hukuksal çözümlemesinin yapılması gerekmektedir.
Saik denilince bu kavramdan, tarafların hukuki işlemi yapmaya sevk
eden ve çok defa karşı tarafça bilinmesi söz konusu olmayan düşünce ve
tasavvurlar anlaşılır. Yani “saik” aslında, sözleşme yapmaya yönelen kişinin; bu sözleşmeyi ne için, hangi amaçla yaptığını belirleyen olgudur. Örneğin, bir kişinin bir yerdeki evin çok değerleneceğini düşünerek, o taşınmazı satın alma nedeni saik örneği olarak gösterilebilinir. Bu durumda
öncelikle hukuki sebep ile saik kavramlarının birbirinden ayırmak yararlı
olacaktır. Hukuki sebep, belirli tip kazandırmalarda daima aynı kalan;
esasen ilgili kazandırmaya hukuki karakterini veren; taraflar arasında
uyuşma konusu olmuş tipik amaçtır. Yani hukuki sebep kazandırmaya
asıl şeklini veren, genel bir hukuki kavram olmasına karşın; saik öznel ve
kişiden kişiye değişen içsel ve amaçsal bir kavramdır.
Türk Hukuku’nda bir kişinin beyan hatası, sözleşme kurulduğunda
hataya düşen kişinin buna dayanarak sözleşmeyi tek taraflı olarak iptal
etmesini sağlarken; adi saik hataları hukuk tarafından böyle bir etkiye
sahip olamaz. Gerçekten de aksi taktirde; kişinin kendi içsel tasavvuru
kolayca tespit edilemeyeceğinden; sözleşmeyi kuran taraf, sonradan bu
sözleşmeden caymak isterse, hakkını kötüye kullanarak; kolayca saik hatasına dayanıp sözleşmeyi iptal edebilir. Oysa ki hata, beyan sahibinin riziko alanında gerçekleşen bir aksaklıktır ve her durumda hata hükmüne
dayanana iptal hakkı tanımak, hatanın farkına varmayan ve varamayacak
olan diğer tarafı zor durumda bırakacaktır. Bununla birlikte; bu durumda kolayca tahmin edilebileceği üzere; hukuk güvenliği zedelenerek; ticari
hayattaki güven ortadan kalkacaktır. Bu sebeple Türk hukukunda ancak
esaslı hataların, işlemin iptaline yol açacağı açıkça düzenlenmiştir.
TBK madde 30 “Sözleşme kurulurken esaslı yanılmaya düşen taraf,
sözleşme ile bağlı olmaz.” düzenlemesi açıkça bu hususu düzenlemek-

184

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 89 • Sayı: 5 • Yıl: 2015

tedir. Yine TBK madde 32 “ Saikte yanılma, esaslı yanılma sayılmaz.
Yanılanın, yanıldığı saiki sözleşmenin temeli sayması ve bunun da iş
ilişkilerinde geçerli dürüstlük kurallarına uygun olması hâlinde yanılma esaslı sayılır. Ancak bu durumun karşı tarafça da bilinebilir olması
gerekir. “ düzenlemesine haizdir.
Burada temel hataları doktrinde de kabul edildiği üzere; iki farklı biçimde ortaya çıkar. Bunlardan ilki, sözleşme konusu şeyin veya karşı tarafın niteliklerinde bir yanılma söz konusu olabilir. Buna örnek olarak
ünlü bir ressamın tablosu sanılarak; oldukça yüksek fiyatla alınan bir
tablonun sahte çıkması halidir. Burada dikkat edileceği üzere; beyan ile
irade arasında bir uyuşmazlık yoktur. Buradaki olayda hataya düşen tarafından, saikte bir yanılma olmuştur. Zirabu tabloyu satın alan kişi; ilgili
tablonun, ünlü bir ressamın gerçek tablosu olduğunu düşündüğü için; bu
sözleşmeyi kurarak tabloyu satın almıştır. Bununla birlikte nitelik olarak
yanılmaya ise; uzman olmayan birinin; uzman olduğunu düşünerek o kişiyi işe alması gösterilebilinir.
İkinci ihtimal olarak da niteliğe dayanmayan saik hataları gösterilebilinir. Buna örnek olarak; inşaat projesi iptal edilen bir arsayı yüksek
fiyattan satın alma ya da işletme ruhsatı alınacağı kanaati ile eğlence yeri
kiralama örnek olabilir. Bu durumda ruhsat verilmesi idare tarafından
reddedildiğinde, burayı kiralayan işletmecinin düştüğü hata bir nitelik
hatası değildir. Burada hukuki sonuçta bir yanılma söz konusudur.
Her iki durumda da, hakim görüşe göre saik hatasının TBK madde
32’de düzenlendiği ve doktrinde kabul edildiği üzere; temel hatası sayılıp
iptal edilebilme hakkını doğurması için aşağıda bahsedilen bazı şartları
sağlaması gerekmektedir.
Bu şartlardan ilki hata konusunun “ belirli bir olay” teşkil etmesi gerekmektedir. Alman ve İsviçre Hukuku’nda düzenlendiği ve doktrinde ve
uygulamada da kabul edildiği üzere; hata edilen olgunun “ belirli bir olay”
veya “ belirli bir durum” olması gerektiğidir. Burada “belirli olay”, öğretide ferdileşmiş, somutlaşmış, bireyselleştirilmiş ve açıkça sınır ve alanı
çizilmiş anlamına gelmektedir. Bunun zıttı olarak; fiyatların gelecekte nasıl bir seyir takip edeceği, piyasanın ne olacağı, kur artışı gibi hususlar
belirsiz olaylara örnek gösterilebilinir. Zira burada sınırları çizilmiş bir
durum söz konusu değil; aksine müphem, açık olmayan, muğlak ve spekülasyona açık bir durum söz konusudur. Bu durumda bunlara ilişkin
umutlarda, beklentilerde yanılma hiçbir zaman belirli bir olayda hata sayılamaz. Lakin tablonun ünlü bir ressamın tablosu olması, işletme ruhsatı
alınması, taşınmazın kira getirisinin fazla olacağının düşünülmesi belirli
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bir olay ve olguya havidir. Yani burada saik konusu beklenti somutlaşmış
ve adeta sınırları çizilmiş niteliktedir.
Burada altı çizilmesi gereken bir diğer husus, belirli olayın illa ki sözleşme içi olması gerekmediğidir. Sözleşme dışında mevcut olan bir olay
da yeterli olabilmektedir. Buna örnek olarak; sonrasında gerçekleşmeyen
bir evlilik olgusunda, kızının evleneceğini düşünerek; 2 odalı bir ev satın
alma durumu gösterilebilinir.
Burada, konumuzla ilgili can alıcı husus olan gelecekte yer alacak
olayların, belirli olay ya da durum içine sokulup sokulamayacağıdır. Bu
durum yazının başında da belirtildiği üzere halen oldukça tartışmalıdır.
İsviçre doktrininde ağır basan görüş; gelecekteki olayların hiçbir şekilde
belirli olay içine sokulamayacağıdır. Ancak Federal Mahkeme’ye göre sınırlı da olsa istisnai durumlarda gelecekteki olayların da belirli olay kapsamına alınabileceğidir. İlk başlarda Federal Mahkeme, bu sınırlamayı
gelecekteki olayların “ önceden görülebilir” olup olmadığına göre inceleme
yapıyor ve önceden öngörülebilir ise temel hatası hükümlerine başvurulabileceğine hükmediyordu. Ancak sonradan mahkeme, yeni bir görüş
oluşturarak; gelecekteki olayların gerçekleşmesine her iki tarafın da kesin gözüyle bakmasını; ancak bu durumda belirli olay şartının gerçekleştiği kabul etmeye başlamıştır. Lakin bu görüş, doktrin tarafından ağır
biçimde eleştirilmiştir. Zira hata bir tarafın nezdinde oluşan bir durumdur. Hataya düşmemiş diğer tarafın, olayın gerçekleşmesine kesin gözüyle bakmasının bu doğrultuda hiçbir önemi bulunmaması gerekmektedir
çünkü hata, tek taraflı bir irade bozukluğudur. Bu görüşe uygun olarak
mahkeme son olarak; gelecekteki belirli olayın gerçekleşeceğine hataya
düşenin kesin gözüyle bakması ve karşı taraf için de; hataya düşenin kesin gözüyle bakmasının bilinebiliyor olması gerektiğine işaret etmektedir.
Zira en başta da belirtildiği üzere; saikte yanılma ancak istisnai hallerde
kabul edilebilinir. Bu durumda da eğer hataya düşen taraf, olayın gerçekleşeceğine kesin gözüyle bakıyorsa ve karşı taraf da dürüstlük kuralına göre; bu sözleşmenin yapılma amacı olan hususun gelecekte kesin
gerçekleşeceği inancını bilebilecek durumdaysa; riskin her iki tarafa da
dağıtılması hakkaniyete uygundur. Hala tartışmalı olsa da Türk doktrini
Federal Mahkeme’nin ve yabancı doktrinin bu görüşünü benimsemiştir.
Bu durumda bu kriter uygulanacak olunursa; işletme ruhsatı hususu belirli olay kapsamındadır. Zira, taşınmaz kiralanırken, yerin işletme
ruhsatının alınacağına her iki tarafın da kesin gözüyle baktığı; en azından
yanılanın bu husustaki kanaatinin diğer tarafça bilindiğine dair bir şüphe
bulunmamaktadır.
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Yine aynı konuda örnek niteliğinde kraliçe geçit töreni gösterilebilinir.
Örneğe göre İngiliz Kraliçe’sinin geçeceği ve büyük bir törenin yapılacağı
caddede; otel odaları yüksek fiyatlarla tutulmuş ancak son anda tören bir
nedenle iptal edilmiştir. Burada da her ne kadar sözleşme kurulduğunda
“gelecekte gerçekleşecek olgu olan geçit töreni” sonradan gerçekleşmemişse de; aynen yukarıda belirtildiği gibi; otel sahipleri de bu geçit töreninin yapılacağına kesin gözüyle baktığı; en azından yanılanın kanaatinin
bu yönde olduğunun otel sahibi tarafından bilindiğine dair şüphe yoktur.
Bu durumda eğer diğer şartlar da gerçekleşmişse; saik hatası temel hatası
niteliğinde olacak ve hataya düşene sözleşmeyi tek taraflı irade ile iptal
hakkı tanınacaktır.
Bu hususu tespit ettikten sonra ikinci şarta geçilecek olunursa; yanılan
için hata konusu sözleşmenin kurulması açısından, hataya düşen tarafından “ onsuz olmaz şart” olması gerekmektedir. Yani hataya düşen sözü
edilen olaya ilişkin tasavvurunun yanlışlığını bilseydi, o sözleşmeyi hiç
veya bu şekilde yapmayacağı dürüstlük kuralına göre söylenebilmesidir.
Bu durumda geçit töreni olayı bu şartı da kapsamaktadır. Zira otelde normal fiyatının iki veya üç katı üstünde ve geçit töreni tarihinde oda tutan
kişinin; geçit töreni olmayacağını bilmeseydi o odayı bu fiyata tutmayacağı
açıkça görülmektedir. Üçüncü şart da bunla oldukça bağlantılıdır. Şöyle
ki; karşı taraf, hataya düşenin söz konusu belirli olaya ilişkin yanlış tasavvura bu derece önem verdiği, yani onsuz olmaz şartının gerçekleştiğini
biliyor ya da bilmesi gerekiyor olmasıdır. Yani bu durumsa hem onsuz
olmaz şart hataya düşen bakımından gerçekleşmeli hem de karşı taraf
da bu hususu biliyor ya da bilmesi gerekiyor olması gerekmektedir. Burada bilinebiliyor olma durumu, hataya düşenin hakkında yanlış tasavvur sahibi olduğu olguya bu derece önem verdiğinin; karşı tarafça gerekli
özen gösterildiği zaman bilinmesinin beklenilebilir olmasıdır. Burada da
doktrin rizikoyu her iki tarafın da kusurlu olması sebebiyle iki tarafa da
dağıtmıştır.
Tüm bu hususların yanında son şart ise, objektif açıdan hata konusu belirli durumun iş hayatının ve ticari hayatın görüşleri ve dürüstlük
kuralı açısından, yapılan sözleşmenin iptalini haklı gösterecek önem ve
nitelik taşımasıdır. Bu şartın koyulması oldukça yerindedir çünkü tüm
yazıda belirtildiği üzere; insanlar sözleşme kurarken bunu bir amaç ve
kendilerince bir nedenle yaparlar ve çoğu zaman insanlar sözleşme kurmadaki amaçlarına yönelik tatmin sağlamayabilirler ve iptal hususunda
objektif bir şartın koyulmaması çoğu sözleşmenin iptaline sebep olup;
spekülasyonlara ve güvensizliğe dayalı bir iş ve ticaret hayatının ortaya
çıkmasına sebep olduğu gibi; hukuka ve yarına olan güveni de ortadan
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kaldıracak sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu sebeple diğer üç şartın yanında;
temel bir saik hatasının sayılabilmesi ve bu sebeple hataya düşene iptal
hakkının tanınabilmesi için; bunun hayatın olağan akışına, iş hayatının
gerçeklerine ve dürüstlük kuralına göre objektif bir iptal edilebilir nitelik
taşıması gerekmesidir.

6552 SAYILI YASA DEĞİŞİKLİĞİNDEN SONRA,
KAMUDA ÇALIŞAN TAŞERON İŞÇİLERİN
KIDEM TAZMİNATINI ÖDEYECEK OLAN
İDARELER, TAŞERON FİRMALARA RÜCU
EDEBİLİR Mİ?
Av. Celil Çelik
10.09.2014 tarihli 6552 Sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların
Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun, 11.09.2014 tarihli ve mükerrer
29116 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.
6552 Sayılı Kanun'un 8. maddesiyle 4857 sayılı İş kanunun 112. maddesine beş fıkra eklenmiştir. Eklenen fıkralar ile, 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunun 62. maddesinin e bendi uyarınca yapılan hizmet alımı ihalelerinde çalıştırılan taşeron işçilerin kıdem tazminatlarının üst işveren olan
kamu kurum ve kuruluşlarınca ödenmesi düzenlenmiştir. Taşeron işçiye
kıdem tazminatı ödeyecek olan kamu kurumunun taşeron firmaya rücu
edip edemeyeceği hususunda maddede bir açıklık bulunmamaktadır.
6552 Sayılı Kanun'un 8. maddesi, kanunun resmi gazetede yayınlandığı 11.09.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 6552 Sayılı Kanun'un 8.
maddesi şu şekildedir:
MADDE 8 – 4857 Sayılı Kanun'un 112 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında alt işverenler tarafından
çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatları;
a) Alt işverenlerinin değişip değişmediğine bakılmaksızın aralıksız olarak aynı kamu kurum veya kuruluşuna ait işyerlerinde çalışmış olanların bu şekilde çalışmış oldukları sürelere ilişkin kıdem tazminatına esas
hizmet süreleri, aynı kamu kurum veya kuruluşuna ait işyerlerinde geçen
toplam çalışma süreleri esas alınarak tespit olunur. Bunlardan son alt
işverenleri ile yapılmış olan iş sözleşmeleri 1475 sayılı İş Kanununun 14
üncü maddesine göre kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde
sona ermiş olanların kıdem tazminatları ilgili kamu kurum veya kuruluşları tarafından,
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b) Aynı alt işveren tarafından ve aynı iş sözleşmesi çerçevesinde farklı
kamu kurum veya kuruluşlarında çalıştırılmış olan işçilerden iş sözleşmeleri 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14 üncü maddesine göre kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ermiş olanlara, 4734 Sayılı
Kanun'un 62. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında farklı
kamu kurum ve kuruluşuna ait işyerlerinde geçen hizmet sürelerinin toplamı esas alınarak çalıştırıldığı son kamu kurum veya kuruluşu tarafından,işçinin banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenir.
Alt işveren ile yapmış olduğu iş sözleşmesi sona ermediği gibi, alt işveren tarafından 4734 sayılı Kanun kapsamında bulunan idarelere ait işyerleri dışında bir işyerinde çalıştırılmaya devam olunan ve bu şekilde
çalıştırıldığı sırada iş sözleşmesi kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona eren işçinin kıdem tazminatı, işçinin yazılı talebi hâlinde, kıdem tazminatının söz konusu kamu kurum veya kuruluşlarına ait
işyerlerinde geçen süreye ilişkin kısmı, kamu kurum veya kuruluşuna
ait çalıştığı son işyerindeki ücretinin yılları itibarıyla asgari ücret artış
oranları dikkate alınarak güncellenmiş miktarı üzerinden hesaplanmak
suretiyle son kamu kurum veya kuruluşu tarafından işçinin banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenir. Bu şekilde hesaplanarak ödenen kıdem
tazminatı tutarının, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden aynı süreler dikkate alınarak hesaplanacak kıdem tazminatı tutarından daha düşük olması hâlinde, işçinin aradaki farkı alt işverenden talep
hakkı saklıdır.
İkinci fıkranın (b) bendi veya üçüncü fıkra uyarınca farklı kamu kurum veya kuruluşlarına ait işyerlerinde geçen hizmet sürelerinin toplamı
üzerinden kıdem tazminatı ödenmesi hâlinde, kıdem tazminatı ödemesini
gerçekleştiren son kamu kurum veya kuruluşu, ödenen kıdem tazminatı
tutarının diğer kamu kurum veya kuruluşlarında geçen hizmet süresine
ilişkin kısmını ilgili kamu kurum veya kuruluşundan tahsil eder. Ancak,
merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri arasında bu fıkra hükümlerine göre bir tahsil işlemi yapılmaz.
Kıdem tazminatı tutarı, 4734 Sayılı Kanun'un ek 8 inci maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında belirtilen işyerlerinde kıdem tazminatı ile ilgili açılacak bütçe tertibinden, (b) bendi kapsamında belirtilen
işyerlerinde ise hizmet alımı gider kaleminden, ödeneğin yetip yetmediğine bakılmaksızın ödenir.
Bu madde kapsamında alt işverenler yanında çalışan işçilerin bu işyerlerinde geçen hizmet süresinin hesabı, alt işverenden ve alt işveren
işçisinden istenecek belgeler ve ödeme süreci ile ilgili diğer usul ve esaslar
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Maliye Bakanlığı ve Kamu İhale Kurumunun görüşleri alınarak Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenir.”
4857 sayılı İş kanunun 112. maddesine dayanarak çıkarılan Kamu
İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi Hakkında Yönetmelik, 08.02.2015 tarihli 29261 sayılı
Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Bu yönetmelikte de taşeron işçiye kıdem
tazminatı ödeyecek olan kamu kurumunun taşeron firmaya rücu edip
edemeyeceği hususunda bir açıklık bulunmamaktadır.
4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 62. maddesinin e bendi, ihale suretiyle taşeron işçi çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarını düzenlemektedir. Bununla ilgili olarak 27.09.2008 tarihli 27010 sayılı Resmi Gazete’de
“Alt İşverenlik Yönetmeliği” de yayınlanmıştır. 4857 sayılı İş kanunun
112. maddesine 6552 Sayılı Kanun'un 8. maddesiyle eklenen fıkralar da,
4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 62. maddesinin e bendi uyarınca yapılan
hizmet alımı ihalelerinde çalıştırılan taşeron işçilerin kıdem tazminatlarının üst işveren olan kamu kurum ve kuruluşlarınca ödenmesi düzenlemektedir. Kanunda geçen “4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 62. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında alt
işverenler tarafından çalıştırılan işçiler” ifadesi, “ihale suretiyle yapılan
hizmet alımlarında çalıştırılan taşeron işçiler” anlamına gelmektedir.
Bu durumda ihale suretiyle hizmet alımı yapıp işçi çalıştıran tüm kamu
kurumları madde kapsamına girmiş olmaktadır. Yönetmelikte de bir ayırıma gidilmediğinden dolayı belediyeler de madde kapsamına dâhildirler.
04.02.2011 tarihli 27836 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve
01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar kanunun
202. maddesi, bir işletmeyi devralan kişinin işletmeyi aktif ve pasifiyle
devralmış sayıldığını, hem işletmede bulunan mallar ile ve hem kendi
malvarlığıyla işletmenin tüm borçlarından sorumlu olduğunu düzenler.
Bu kanundan önce yürürlükte olan 818 sayılı eski Borçlar kanununun
179. maddesi de benzer düzenleme getirmiştir. 6098 sayılı Türk Borçlar
kanunun 202. maddesi şu şekildedir:
MADDE 202- Bir malvarlığını veya bir işletmeyi aktif ve pasifleri ile
birlikte devralan, bunu alacaklılara bildirdiği veya ticari işletmeler için Ticaret Sicili Gazetesinde, diğerleri için Türkiye genelinde dağıtımı yapılan
gazetelerden birinde yayımlanacak ilanla duyurduğu tarihten başlayarak,
onlara karşı malvarlığındaki veya işletmedeki borçlardan sorumlu olur.
Bununla birlikte, iki yıl süreyle önceki borçlu da devralanla birlikte
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müteselsil borçlu olarak sorumlu kalır. Bu süre, muaccel borçlar için,
bildirme veya duyuru tarihinden; daha sonra muaccel olacak borçlar için
ise, muacceliyet tarihinden işlemeye başlar.
Borçların bu yoldan üstlenilmesinin sonuçları, dış üstlenme sözleşmesinden doğan sonuçlarla özdeştir.
Bildirme veya ilanla duyurma yükümlülüğü devralan tarafından yerine
getirilmedikçe, ikinci fıkrada öngörülen iki yıllık süre işlemeye başlamaz.
10.06.2003 tarihli 25134 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve bu tarihte yürürlüğe giren 4857 sayılı İş kanununun 6. maddesi de, Türk Borçlar kanunundaki düzenlemeye paralel olarak işyerinin bir bütün olarak
veya bir bölümünün hukuki bir işleme dayalı olarak başkasına devri halinde mevcut iş sözleşmelerinin devralana geçeceği düzenlenmiştir. 4857
sayılı İş kanununun 6. maddesi şu şekildedir:
İşyerinin veya bir bölümünün devri
Madde 6 - İşyeri veya işyerinin bir bölümü hukukî bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde, devir tarihinde işyerinde veya bir
bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte
devralana geçer.
Devralan işveren, işçinin hizmet süresinin esas alındığı haklarda, işçinin devreden işveren yanında işe başladığı tarihe göre işlem yapmakla
yükümlüdür.
Yukarıdaki hükümlere göre devir halinde, devirden önce doğmuş olan
ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan işveren birlikte sorumludurlar. Ancak bu yükümlülüklerden devreden işverenin sorumluluğu devir tarihinden itibaren iki yıl ile sınırlıdır.
Tüzel kişiliğin birleşme veya katılma ya da türünün değişmesiyle sona
erme halinde birlikte sorumluluk hükümleri uygulanmaz.
Devreden veya devralan işveren iş sözleşmesini sırf işyerinin veya işyerinin bir bölümünün devrinden dolayı feshedemez ve devir işçi yönünden fesih için haklı sebep oluşturmaz. Devreden veya devralan işverenin
ekonomik ve teknolojik sebeplerin yahut iş organizasyonu değişikliğinin
gerekli kıldığı fesih hakları veya işçi ve işverenlerin haklı sebeplerden derhal fesih hakları saklıdır.
Yukarıdaki hükümler, iflas dolayısıyla malvarlığının tasfiyesi sonucu
işyerinin veya bir bölümünün başkasına devri halinde uygulanmaz.
Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 18.01.2010 tarihli ve 2008/14578 Esas
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2010/295 Karar sayılı kararında “işçi ihaleyi kazanan yeni şirketin işverenliğinde çalışmasını sürdürmektedir. Müteahhit değişikliği sadece
işyeri devri niteliğindedir, iş sözleşmesinin feshi söz konusu olmadığından, feshe bağlı ihbar-kıdem tazminatı ve yıllık izin ücreti alacaklarını
talep hakkı doğmamıştır.” görüşüne yer verilmiş ve ihale suretiyle yapılan taşeron firma değişimi işyeri devri olarak nitelenmiştir.
Yargıtay Hukuk Genel kurulunun 07.12.2011 tarihli ve 2011/9-589
Esas 2011/740 Karar sayılı kararında da “Genel olarak yapılan bu açıklamaların ardından İş Hukukunda işyeri devrinin işçilik alacaklarına
etkileri üzerinde ayrıca durulmalıdır. İşyeri devri halinde kıdem tazminatı bakımından devreden işveren kendi dönemi ve devir tarihindeki son ücreti ile sınırlı olmak üzere sorumludur. 1475 Sayılı Kanun'un
14/2. maddesinde devreden işverenin sorumluluğu bakımından bir süre
öngörülmediğinden, 4857 sayılı İş Kanununun 6. maddesinde sözü edilen devreden işveren için 2 yıllık süre sınırlaması, kıdem tazminatı
bakımından söz konusu olmaz. O halde kıdem tazminatı işyeri devri
öncesi ve sonrasında geçen sürenin tamamı için hesaplanmalı, ancak
devreden işveren veya işverenler bakımından kendi dönemleri ve devir tarihindeki ücret ile sınırlı sorumluluk belirlenmelidir. Feshe bağlı
diğer haklar olan ihbar tazminatı ve kullanılmayan izin ücretlerinden
sorumluluk ise son işverene ait olmakla devreden işverenin bu işçilik
alacaklarından sorumluluğu bulunmamaktadır. Devralan işveren ihbar tazminatı ile kullandırılmayan izin ücretlerinden tek başına sorumludur. İşyerinin devredildiği tarihe kadar doğmuş bulunan ücret, fazla
çalışma, hafta tatili çalışması, bayram ve genel tatil ücretlerinden 4857
sayılı İş Kanununun 6. maddesi uyarınca devreden işveren ile devralan
işveren müştereken müteselsilen sorumlu olup, devreden açısından bu
süre devir tarihinden itibaren iki yıl süreyle sınırlıdır. Devir tarihinden
sonraki çalışmalar sebebiyle doğan sözü edilen işçilik alacakları sebebiyle devreden işverenin sorumluluğunun olmadığı açıktır. Bu bakımdan devirden sonraya ait ücret, fazla çalışma, hafta tatili çalışması,
bayram ve genel tatil ücreti gibi işçilik alacaklarından devralan işveren
tek başına sorumludur” görüşüne yer verilmiştir.
4857 sayılı İş kanununun 2. maddesinin 7. ve 8. fıkrası, alt işverenin
işyeri ile ilgili işçilere karşı kanundan ve sözleşmeden doğan yükümlülüklerden üst işverenin de aynen müteselsilen sorumlu olduğunu düzenler.
4857 Sayılı Kanun'unun 2. maddesinin 7. ve 8. fıkraları şu şekildedir:
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Tanımlar
Madde 2 (7) Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine
ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin
gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu
iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran
diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye asıl işveren-alt
işveren ilişkisi denir. Bu ilişkide asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı
o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin
taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur.
(8) Asıl işverenin işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak çalıştırılmaya devam ettirilmesi suretiyle hakları kısıtlanamaz veya daha önce o
işyerinde çalıştırılan kimse ile alt işveren ilişkisi kurulamaz. Aksi halde ve
genel olarak asıl işveren alt işveren ilişkisinin muvazaalı işleme dayandığı
kabul edilerek alt işverenin işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin
işçisi sayılarak işlem görürler. İşletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler dışında asıl iş bölünerek alt işverenlere
verilemez.
Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2l.07.2008 tarihli ve 2008/23429 Esas
2008/20721 Karar sayılı kararında “4857 Sayılı Kanun'un 2. maddesinin yedinci fıkrasının son cümlesi uyarınca asıl işveren, alt işverenin
işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu kanundan, iş sözleşmesinden
veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerden alt işveren ile birlikte sorumludur. Bu düzenleme, asıl işverenin sorumluluğunun genişletilmesi olarak değerlendirilmelidir. Bu
durumda, ihbar, kıdem, kötü niyet ve işe iade sonucu işe başlatmama
tazminatları ile ücret, fazla çalışma, hafta tatili, bayram ve genel tatili,
yıllık izin, ikramiye, prim, yemek yardımı, yol yardımı gibi tüm işçilik
haklarından birlikte sorumluluk esastır. Kanunun kullandığı, ‘birlikte
sorumluluk” deyiminden tam teselsülün, dolayısıyla müşterek ve müteselsil sorumluluğun anlaşılması gerekir” görüşüne yer verilmiştir.
818 sayılı eski Borçlar Kanunu'nun 179. maddesi ile 6098 sayılı yeni
Türk Borçlar kanunun 202. maddesi, bir işletmeyi devralan kişinin işletmeyi aktif ve pasifiyle devralmış sayıldığını, hem işletmede bulunan mallar ile ve hem kendi malvarlığıyla işletmenin tüm borçlarından sorumlu
olduğunu düzenler. Bununla birlikte aynı maddelerde, devreden kişinin
de devirden önceki dönemle ilgili borçlardan 2 yıl süre daha sorumlu ola-
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cağı da düzenler. Ancak bu sorumluluk alacaklılar yararına tesis edilmiş
müteselsil kefillik özelliğindedir. Deveden, işletme borçlarıyla ilgili olarak
3. kişilere ödeme yaptığı takdirde elbette devralana rücu edebilir.
Alt işverenlerin (taşeronların) değişmesine karşın işçi çalışmasını
sürdürdüğü takdirde 4857 sayılı iş kanunun 6. maddesi uyarınca işyeri devrinin gerçekleştiği kabul edilir. Devir tarihi itibariyle işçinin
mevcut olan iş sözleşmeleri yeni olan alt işverene (taşerona) geçer.
Buradaki işyeri devri kriteri, alt işverenin süresi dolduğu halde işyerinden ayrılma anında işçileri beraberinde başka işyerlerine götürüp
götürmediğidir. Alt işverenlerin değişmesine karşın işçinin çalışmasını sürdürmesi durumunda işyeri devri kuralları işler ve son alt işveren işçinin tüm çalışması süresinden sorumlu olur. Ayrıca devreden
alt işverenler de kendi dönemlerinden sorumlu olurlar.
İşletmede çalışan ve kıdem tazminatını hak etmiş olarak ayrılan kişi,
kıdem tazminatını işletmenin en son sahibinden ister. İşletmeyi devralanın sorumluluğu için ayrıca alacağın tahakkuk dönemi dikkate alınmaz.
Örneğin kıdem tazminatında: çalışılan tüm yıllara ait kıdem tazminatı
alacağı için zamanaşımı başlangıcı fesih tarihidir, zamanaşımı 10 yıldır,
faiz başlangıcı fesih tarihidir. Ücret alacağında ise; her aylık ücret için
zamanaşımı başlangıcı ay sonudur, zamanaşımı süresi 5 yıldır, faiz başlangıcı temerrüt tarihidir. İşletmeyi devralan bir kişi, örneğin 1 ay sonra
işten ayrılan işçinin tüm yıllara ait kıdem tazminatından ve yıllık izin ücreti alacağından sorumludur.
İşçilik alacaklarında üç tür ayırımı yapmakta fayda var.
1- Aynı işverenin farklı işletmelerinde çalışan kişiler, tabiatıyla tüm
yıllara ait kıdem ve ücret alacağını aynı işverenden isterler.
2- Aynı işletmede çalışmakla birlikte işverenler devirlerden dolayı farklılaşıyor ise, bu durumda işçiler, tüm yıllara ait kıdem ve ücret alacağını
en son işverenden isterler.
3- İşçi, işletme ve işveren farklı olacak şekilde iş değiştirmiş ise, bu
durumda her işveren kendi döneminden sorumlu olur. Örneğin bir işçi,
çalıştığı fabrikadan ayrılmış ve patronu farklı hemen yandaki fabrikaya
içi olarak girmiş ise, bu durumda işçi, her işverenden kendi dönemleriyle
ilgili talepte bulunur. Bu durumda bir işverenin diğer işverenin dönemiyle
ilgili sorumluluğu söz konusu olmaz.
Belediyede taşeron firmaya bağlı olarak çalışan kişiler için işyeri belediyedir. Bu işçilerin sigortalı olarak bağlı oldukları işverenler 3 yıl ara-
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lıklarla yapılan ihalelerle değişmiş olsa da işçiler aynı belediyede çalışmaktadırlar. Belediyede çalışan taşeron işçiler, 2. maddede belirtilen türe
göre değerlendirilirler, tüm yıllara ait kıdem ve ücret alacağını en son
işverenden isterler.
6552 Sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği 11.09.2014 tarihinden önce
4734 sayılı Kamu İhale kanunun 62. maddesinin 1. fıkrasının e bendi
uyarınca yapılan ihaleler kapsamında, alt işverenler tarafından çalıştırılan ve (yürürlükte olan) 1475 sayılı İş kanununun 14. maddesine göre iş
sözleşmesi kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ermiş
olan alt işveren işçilerin feshe bağlı olan ihbar ve kıdem tazminatları ile
yıllık izin ücretinin, yerleşik Yargıtay içtihatları dikkate alındığında işyeri
devri kurallarına göre son alt işverence ödenmesi gerekmektedir. 4857
sayılı İş kanunun 2. maddesinin 7. fıkrasının son cümlesi uyarınca asıl işverenin, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu kanundan,
iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden
doğan yükümlülüklerden alt işveren ile birlikte sorumluluğu bulunmaktadır. Dolayısıyla asıl işveren, alt işverenin işçisine ait kıdem, ihbar, ücret,
fazla çalışma, yıllık izin gibi tüm işçilik haklarından alt işveren ile birlikte müteselsilen sorumludur. Borcun nihai borçlusu ise en alt işverendir.
Teselsül alacaklı işçi yararına tesis edilmiştir. Üst işveren, taşeron işçiye
ödeme yapmış ise, alt işverene rucu edebilir veya alt işverenin alacağından
(istihkakından) kesebilir.
6552 Sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği 11.09.2014 tarihinden sonra
ise, 4734 sayılı Kamu İhale kanunun 62. maddesinin 1. fıkrasının e bendi
uyarınca yapılan ihaleler kapsamında, alt işverenler tarafından çalıştırılan ve (yürürlükte olan) 1475 sayılı İş kanununun 14. maddesine göre iş
sözleşmesi kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ermiş
olan işçilerin kıdem tazminatlarının ödenmesinde, 4857 sayılı İş kanunun 112. maddesi hükümleri uygulanacak olup, bu durumdaki işçilerin
sadece kıdem tazminatları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca ödenecektir. Alt işveren işçilerin kıdem tazminatı dışındaki diğer işçilik haklarının ödenmesinde ise, yerleşik Yargıtay içtihatları dikkate alındığında,
son alt işveren sorumludur, asıl işverenin de müştereken ve müteselsilen
sorumluluğu bulunmaktadır.
Alt işverenlerin değişip değişmediğine bakılmaksızın aralıksız olarak
aynı kamu kuruluşuna ait işyerlerinde çalışmış olanların kıdem tazminatına esas hizmet süreleri, aynı kamu kuruluşuna ait işyerlerinde geçen
toplam çalışma süreleri esas alınarak tespit olunur. Son alt işveren ile
yapılmış olan iş sözleşmesi 1475 sayılı İş Kanununun 14. maddesine göre
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kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ermiş olanların
kıdem tazminatları, yüklenici tarafından değil, ilgili kamu kuruluşu tarafından banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenir.
Örneğin bir belediyede A Ltd. Şti. ve B Ltd. Şti.’nde çalışmış işçinin kıdem tazminatına esas süresi, şirketlerde çalıştığı süreler ayrı ayrı dikkate
alınmadan idarede çalıştığı süreye göre tespit edilir. Kıdem tazminatı, yargı yoluna başvurulmadan, belediye tarafından işçiye ödenir.
Aynı alt işveren tarafından ve aynı iş sözleşmesi çerçevesinde farklı
kamu kuruluşlarında çalıştırılmış olan işçilerin kıdem tazminatına esas
hizmet süreleri, farklı kamu kuruluşlarına ait işyerlerinde geçen hizmet
süreleri esas alınarak tespit olunur. Alt işveren ile yapılmış olan iş sözleşmesi 1475 sayılı İş Kanununun 14. maddesine göre kıdem tazminatı
ödenmesini gerektirecek şekilde sona ermiş olanların kıdem tazminatları,
yüklenici tarafından değil, son kamu kuruluşu tarafından banka hesabına
yatırılmak suretiyle ödenir.
Örneğin A Ltd. Şti. bünyesinde iş sözleşmesi kapsamında 2010 yılından itibaren çalışan bir işçinin, ilk dört yıl özel sektöre iş yaptığı, daha
sonra 2014 yılında X belediyesinde, 2015 yılında Y Belediyesinde çalıştığını kabul edelim. Son çalışılan idare olan Y Belediyesi, işçinin kamuya
iş yapılan 2014 ve 2015 yıllarına ait kıdem tazminatını öder, ancak 2014
yılına ait ödemeyi X belediyesinden tahsil eder.
Aynı alt işveren tarafından ve aynı iş sözleşmesi çerçevesinde farklı
kamu kuruluşlarında çalıştırılmış ve daha sonra özel sektöre yönelik çalıştırılan ve bu şekilde çalıştırıldığı sırada iş sözleşmesi kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona eren işçinin kıdem tazminatının
kamu kuruluşlarına ait işyerlerinde geçen süreye ilişkin kısmı, yüklenici
tarafından değil, son kamu kuruluşuna ait işyerindeki ücretinin yılları itibarıyla asgari ücret artış oranları dikkate alınarak güncellenmiş miktarı
üzerinden hesaplanmak suretiyle son kamu kuruluşu tarafından işçinin
banka hesabına yatırılır.
Bu şekilde hesaplanarak ödenen kıdem tazminatı tutarının, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden aynı süreler dikkate alınarak hesaplanacak kıdem tazminatı tutarından daha düşük olması hâlinde, işçinin aradaki farkı alt işverenden talep hakkı saklıdır.
Örneğin A Ltd. Şti bünyesinde iş sözleşmesi kapsamında 2010 yılından itibaren çalışan bir işçinin, ilk dört yıl özel sektöre iş yaptığı, daha
sonra 2014 yılında X belediyesinde, 2015 yılında Y belediyesinde çalıştığını, daha sonra tekrar özel sektöre iş yaparken 2018 yılında kıdem
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tazminatına hak kazanacak şekilde işten ayrıldığını kabul edelim. Son
çalışılan idare olan Y Belediyesi, işçinin kamuya iş yapılan 2014 ve 2015
yıllarına ait kıdem tazminatını Y belediyesine iş yapıldığı esnadaki son
ücreti üzerinden öder, ancak 2014 yılına ait ödemeyi X belediyesinden
tahsil eder. Y belediyesinin ödeyeceği kıdem tazminatı, özel sektörde çalışırken iş sözleşmesinin sona erdiği 2018 tarihindeki ücret üzerinden aynı
süreler dikkate alınarak hesaplanacak kıdem tazminatı tutarından daha
düşük ise, işçi aradaki farkı işvereninden talep eder.
Son çalışılan idare, işçinin başka idarelerde çalıştığı süreler için kıdem
tazminatı ödemesi durumunda, ödediği kıdem tazminatı tutarının diğer
idarelerde geçen hizmet süresine ilişkin kısmını ilgili idarelerden tahsil
eder. Ancak merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri arasında tahsil işlemi yapılmaz.
25.10.2015 tarihli 29156 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan değişiklik
ile Kamu İhale Genel Tebliğinin 78.30 maddesinde kıdem tazminatları,
11.09.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere “Sözleşme giderleri ve
genel giderler” kapsamından çıkarılmıştır. Kıdem tazminatı, bu değişiklikten önce personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde %4
oranındaki sözleşme giderleri ve genel giderler içerisinde yer alırdı. % 4
oranındaki bu karşılık ise, diğer giderler hariç tutulsa bile sadece kıdem
tazminatını bile çoğu zaman karşılamaz idi. Ancak ihaleye katılan istekliler, kıdem tazminatını tam olarak karşılayacak bir bedeli teklif ederler
idi. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde de
kıdem tazminatı zaten teklif fiyata dâhil edilmesi gereken bir maliyet kalemidir.
6552 Sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği 11.09.2014 tarihinden önce
yapılan hizmet alımı ihalelerinde idarenin kıdem tazminatını yükleniciye
ödediği göz önüne alındığında, işçinin idareden ayrıca kıdem tazminatı
talep etmesi mükerrer ödemeye sebep olacaktır. Bu nedenle 11.09.2014
tarihinden önce yapılan hizmet alımı ihalelerine katılan ve işi alan yükleniciler, kıdem tazminatını teklif fiyatına dâhil ettiklerinden, işçiye kıdem
tazminatını ödemekle yükümlüdürler. Bu durumda idareler, yargı kararı
olmaksızın kıdem tazminatını ödemek zorunda olmakla birlikte, 6552
Sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği 11.09.2014 tarihinden önce yapılan hizmet alımı ihalelerine ilişkin ödedikleri kıdem tazminatı için yüklenicilere
rücu ederler.
6552 Sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği 11.09.2014 tarihinden sonra
yapılan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde üst işveren olan idareler, rücu hakkı olmaksızın alt işveren işçilerine ödenmesi
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gereken kıdem tazminatından sorumludurlar. Bundan dolayı tekerrrüren ödemeye mahal vermemek için 11.09.2014 tarihinden sonra yapılan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde Sözleşme
Giderleri ve Genel Giderler içerisinde kıdem tazminatı yer almamalıdır.
11.09.2014 tarihinden sonra yapılan personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarında da yaklaşık maliyet hesaplamalarına kıdem
tazminatı giderlerinin dâhil edilmemesi gerekir.

YARGIYAY KARARLARI

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU
SGK SORUMLULUĞU • TAZMİNAT DAVASI
•
DAVADA GÖREV
ÖZET: Sosyal Güvenlik Kurumu’nun hatalı işlemlerinden doğan maddi ve manevi tazminat davalarına İş Mahkemesi’nde bakılacaktır. Adli yargıda açılmış olan davada, yargı yolu bakımından
görevsizlik kararı verilmesi halinde dosyanın idari yargı yerine gönderilmesi mümkün değildir.
Y. HGK E.2013/10-2277 K 2014/90 T. 12.2.2014
“... İş Mahkemeleri, 5521 Sayılı Kanun ile kurulmuş istisnai netilikte
özel mahkemeler olup, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu’nun 106’ncı maddesi ile mülga 506 Sayılı Kanun'un
134. maddesinde, bu Kanun uygulamasından doğan uyuşmazlıkların
yetkili iş mahkemelerinde görüleceği, 5510 Sayılı Kanun’un 101.maddesinde de, aksine hüküm bulunmayan hallerde, 5510 Sayılı Kanun
hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili ortaya çıkan uyuşmazlıkların iş
mahkemelerinde görüleceği düzenlenmiştir.
Davacı, Kurumun hatalı işlemleri neticesinde uğradığı zararın tazminini talep etmekte olup, uyuşmazlığın, çözümünün aynı Kanun'un
134. maddesine göre iş mahkemesinin görevinde olduğu gözetilmeksizin yanılgılı değerlendirde sonucu yazılı şekilde karar verilmesi, usul
ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
O halde, davacı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır...”
gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek, direnme kararının süesinde
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
Davacı, dava dışı B. Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin prim borçları nedeniyle yapılan haksız icra takibi sonucunda, kötü niyetli Kurum memur-
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larının yaptıkları usulsüz takip işlemleri nediniyle uğradığı 25.500,00 TL
tutarındaki maddi ve manevi tazminatın yasal faizleri ile birlikte ödemesini, bu tazminatın 20.000,00 TL’sinin yetki ve sorumlulukları oranında
ilgililere tebliğ tarihi itibariyle yasal faizleriyle birlikte rücuan tazminat
olarak yansıtılmasını, dava ve talep etmiştir.
Davalı SGK vekili, davacının dava açma ehliyetinin olmadığını, talep
hakkının zamanaşımına uğradığını, dava dilekçesinde, hizmet ve görev
kusurundan bahsedildiğinden görev yönünden de itiraz ettikleri, bu nedenlerle usul ve yasaya aykırı olarak açılan davanın reddini istemiştir.
Yerel Mahkemece; “Anayasamızın 129/5. maddesi ve 657 sayılı Kanun’un 12. madde hükümleri gereğince kamu görevlilerinin görev sırasında verdikleri hizmet kusurundan kaynaklanan zarar nedeniyle ancak
bağlı bulundukları idareye karşı ve idari yargı yerinde dava açabilecekleri, somut olayda gerçek kişi olarak bildirilen ilgililerin kamu görevlisi
olduğu, tazminat istemlerine konu olayın, kamu hizmetinin görüldüğü
sırada ve hizmet ile ilgili bulunduğu, idarenin veya ajanlarının, hizmet
kusuru niteliğindeki eyleni sonucu meydana gelen zararlardan dolayı,
İdari Yargılama Usulü Kanununu’nun 2/1-b. maddesi gereğince İdareye
karşı, idari yargı yerinte tam yargı davası açılması gerektiği” gerekçesiyle,
mahkemenin görevsizliği nedeniyle davanın usülden reddine, 6100 sayılı
HMK.’nun 20/1. maddesi gereğince kararın kesinleştiği tarihten itibaren 2
haftalık süre içerisinde mahkemeye başvurulduğu takdirde, dosyanın yetkili ve görevli Zonguldak İdare Mahkemesine gönderilmesine, süresinde
başvurulmadığı takdirde 6100 sayılı Kanun’un 20/1-son cümlesi uyarınca
davanın açılmamış sayılacağına karar verileceğinin ihtarına, yargılama giderlerinin görevli ve yetkili mahkemede karara bağlanmasına dair verilen
karar, davacının temyizi üzerine Özel Daire’ce yukarıda başlık bölümünde açıklanan gerekçelerle bozulmuştur.
Mahkemece, aynı gerekçelerle önceki kararda direnilmiştir.
Hükmü temyize davacı getirmektedir.
Uyuşmazlık, Sosyal Güvenlik Kurulu’nun hatalı işlemleri nedeniyle uğranılan maddi ve manevi zararların tazmini istemli davanın, adli yargı yerined mi, yoksa idari yargı yerinde mi görülüp sonuçlandırılması gerektiği
noktasında toplanmaktadır.
İş Mahkemeleri, 5521 Sayılı Kanun ile kurulmuş istisnai nitelikte özel
mahkemeler olup, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Saglık Sigortası
Kanunu’nun 134. maddesinde, bu Kanunların uygulanmasından doğan
uyuşmazlıkların yetkili iş mahkemelerinde görüleceği, 5510 Sayılı Kanun’un 101. maddesinde de, aksine hüküm bulunmayan hallerde, 5510
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sayılı Kanun Hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili ortaya çıkan uyuşmazlıkların iş mahkemelerinde görüleceği düzenlenmiştir.
Bu özel düzenlemeye göre, 5510 Sayılı Kanun (/mülga 506 sayılı Kanun) hükümlerinin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde görevli mahkemenin; iş mahkemesi olduğunun kabulü gerekmektüedir.
Kabule göre de, idari davaların açılış biçim ve yöntemi, 2577 sayılı
İdari Yargılama Usülü Kanunun’un 3 ve devamı maddelerinde açıklanmış
olup; adli yargı yerinde açılan bir davada, yargı yolu bakımından görevsizlik kararı ile birlikte dosyanın idari yargı yerine gönderilmesine karar verilmesi olanaklı değildir. Bu cümleden olarak, 6100 sayılı Hukuk
Muhakemeleri Kanunu’nun 20. ve 331/2. maddeleri hükmünün, ancak
adli yargı yerleri arasındaki görevsizlik kararları bakımından uygulanması söz konusudur; diğer bir anlatımla, yargı yolu bakımından görevsizlik
kararı yanında ayrıca dosyanın idari yargı yerine gönderilmesine de karar
verilmesi mümkün olmadığı gibi, yargılama giderleri hakkıda görevsizlik
kararı üzerine yargılamaya bir başka mahkemede devam edilmesi halinde yargılama giderine o mahkemenin hükmedeceğine karar verilmesi de
mümkün değildir.
Nitekim, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 23.06.2010 tarih ve
2010(9-314 E. 2010/342 K. sayılı kararında da aynı ilkeler vurgulanmıştır.
Açıklanan nedenlerle; eldeki dava hukuki nitelikçe iş mahkemesinin
görev alanına girdiğinden yerel mahkemece, işin esasına girilerek davanın
esas yönünden karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi
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 6217 Sayılı
Kanun’un 30. maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na
eklenen “Geçici Madde 3” atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk
Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 429. maddesi gereğince belirtilen gerekçeyle BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana
geri verilmesine, 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 8/son maddesi
uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere 12.02.2014 gününde
oyçokluğuyla karar verildi.
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İSTİHKAK DAVASI • İSPAT YÖNTEMİ
ÖZET: İstihkak davacısı malı ne şekilde iktisap
ettiğini ispatlamakla yükümlüdür.
Borçlu ile üçüncü kişinin taşınır malı birlikte ellerinde bulundurmaları halinde dahi o malın borçluya ait olduğu kabul edilecektir.
İstihkak davacısı ücüncü kişinin işyerinde yapılan hacizde borçlunun kasada oturduğu kendisine patron olarak hitap edilidği, ayrıca borcu ödeme taahhüdünde bulunduğu görülmekle, davacı
üçüncü kişinin davasının reddi gerekir.
Y.HGK E.2013/17-580 K 2014/393 T.26.03.2014
(... Davacı 3. kişi vekili İstanbul 4. İcra Müdürlüğü'nün 2007/8174
sayılı takip dosyasında müvekkilinin işyerinde haczedilen menkullerin
müvekkiline ait oludğunu ileri sürerek haczin kaldırılması ile kötüniyet
tazminatı talep etmiştir.
Davalı alacaklı vekili, haciz sırasında borçlunun kasada oturduğunu, işçilerin işyeri sahip olarak borçluya gösterdiklerini, asıl işletenin
borçlu oludğunu savunarak davanın reddini istemiştir.
Davalı borçlu duruşmada, mahcuzların davacıya ait olduğunu beyan etmiştir.
Mahkemece haczin ödeme emri tebliğ idelen adreste yapılmadığı
mahcuzlar borçlunun huzurunda haczedilmiş olsa da davacı 3. kişi tarafından sunulan kira sözleşmesi, vergi dairesi ve ticaret sicili kayıtlarından haciz yapılan işletenin ve menkullerin davacıya ait olduğunun
anlaşıldığı, mülkiyet karinesinin davacı 3. kişi yararına olup aksinin
alacaklı tarafından ispatlanamadığı gerekçesiyle davanın kabulü ile
haczin kaldırılmasına karar verilmiş; hüküm davalı alacaklı vekilince
temyiz edilmiştir.
Uyuşmazlık, 3. kişinin İİK'nin 96. vd. maddelerine dayalı istihkak
davasına ilişkindir.
Dava konusu haciz 26.10.2007 tarihinde davacı 3. kişinin işyeri adresinde yapılmış ise de borçlu haciz sırasında hazır bulunduğu gibi haciz tutanağı içeriğinden borçlunun kasada oturduğu işçiler tarafından
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patron olarak çağrıldığı haciz tutanağı içeriği ile sabittir. Kaldı ki haciz
adresine tebliğe çıkartılan ve 16.4.2007 tarihinde iade edilen ödeme
emri tebligatında borçlunun tanınmadığı belirtildikten sonra işçi olarak
alışırken ayrıldığı şerhi yazılmıştır. B u durumda, İİK'nin 97/a maddesinde öngörülen mülkiyet karinesinin borçluDalacaklı yararına olduğu
açıktır. Bu yasal karinenin aksinin davacı 3. kişi tarafından kesin ve
güçlü delillerle ispat edilmesi gerekir. HUMK'un 299. maddesi uyarınca
alacaklının haklarını etkilemeyen adi nitelikli kira sözleşmesi ve her
kişi adına düzenlemesi olanaklı borcun doğumundan sonra düzenlenmiş bulunan faturalar yasal karinenin aksini ispata yeterli değildir.
Ayrıca davacı 3. kişi tarafından ibraz edilen vergi levhası, telefon vs.
faturaları gibi belgelerin de mülkiyeti ispata yeter belge olmadıkları
ortadadır. Tanık beyanlarından da davacı 3. kişi ile borçlu arasında
akrabalık bağı oludğu, borçlu ile davacı 3. kişinin haciz adresinde birlikte çalıştıkları anlaşılmaktadır. Bu durumda, yasal karinenin aksini
ispat edemeyen davacı 3. kişinin davasının reddi gerekirken aksi düşüncelerle davanın kabulüne karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir...)
gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan
yargılama sonunda;
HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
Dava, üçüncü kişinin takip hukukuna ilişkin istihkak istemine ilişkindir.
Yerel Mahkemece; istemin kabulüne dair verilen karar davalı (alacaklı)
vekilinin temyizi üzerine Özel Daire’ce yukarıda yazılı gereçe ile bozulmuş; yerel mahkemece önceki hükümde direnilmiştir.
Direnme hükmü davalı (alacaklı) vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu (İİK)’nun 97/a maddesinde yer verilen “mülkiyet karinesi”nin
aksinin davacı üçüncü kişi yayarına kanıtlanıp kanıtlamadığı, noktasında
toplanmaktadır.
Davanın yasal dayanağını oluşturan İcra ve İflas Kanunu’nun 97/a
maddesi uyarınca; “Bir taşınır malı elinde bulunduran kimse onun maliki
sayılır. Borçlu ile üçüncü şahısların taşınır malı birlikte ellerinde bulundurmaları halinde dahi mal borçlu elinde addolunur. Birlikte oturulan
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yerlerdeki mallardan mahiyetleri itibariyle kadın, erkek ve çocuklara aidiyetleri açıkça anlaşılanlar veya örf ve adet, sanat, meslek veya meşgali
icabı olanlar bunların farz olunur. Bu karinenin aksini ispat külfeti iddia
eden kişiye düşer.
İstihkak davacısı malı ne suretle iksitap ettiğini ve borçlunun elinde
bulunmasını gerektiren hukuki ve fiili sebep ve hadiseleri göstermek ve
bunları ispat etmekle mükelleftir.”
Anılan madde; borçlu ile üçüncü kişinin taşınır malı birlikte ellerinde
bulundurmaları halinde dahi malın borçlu elinde addolunacağına ilişkin,
borçlu dolayısıyla alacaklı yararına mülkiyet karinesi içermektedir (Hukuk Genel Kurulu’nun 18.09.2013 gün ve E:2013/17-166, K:2013/1360
sayılı ilamı).
Somut olayda; davalı-alacaklı M. vekili tarafından davalı-borçlu Şaban Şengönül hakkında kambiyo senetlerine özgü yapılan icra takibinde
51.284,31 TL’nin tahsili istenildiği, yapılan takipte haciz adresine çıkarılan ödeme emri tebligatında borçlunun işçi olarak çalışırken ayrıldığına dair şerh verildiği, 26.10.2007 tarihinde davacı üçüncü kişinin işyeri
adresinde yapılan haciz sırasında borçlunun kada oturduğu ve işyerinde
çalışan işçiler tarafından patron olarak çağrıldığı, ayrıca borçlunun haciz
sırasında borcu ödeme taahhüdünde bulunduğu haciz tutanağı içeriğinden anlaşılmaktadır.
Bu durumda, yukarıda belirtilen İİK’nin 97/a maddesine öngörülen
mülkiyet karinesinin borçlu, dolayısıyla alacaklı yayarına olduğu belirgindir. Bu yasal karinenin aksi, davacı ücüncü kişi tarafından kesin ve güçlü
delillerle ispat edilmesi gerekir.
Davacı üçüncü kişi tarafından delil olarak ibraz edilen adi yazılı kira
sözleşmesi ile her zaman düzenlenmesi olanaklı faturalar, vergi levhası,
telefon faturası gibi belgelerin, yasal karinenin aksini ispata yeterli olmadığı ve mülkiyete kanıtlayacak nitelikte olmadıkları aşikardır.
Hal böyle olunca; yerel mahkemece, yasal karinenin aksini ispat edemeyen davacı ücüncü kişinin davasının reddine karar verilmesi gerekirken, somut olayda yasal karinenin İİK'nin 99. maddesi uyarınca davacı
üçüncü kişi yararına olduğu yönündeki hatalı değerlendirmeye dayanarak, davanın kabulune karar verilmesi doğru değildir.
Bu nedenle, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve
özellikle somut olayda borçlu ile davacı üçüncü kişi arasıda akrabalık
bağının bulunmamasına ve Daire’nin karar düzeltme ilamında akrabalık
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bağına ilişkin kullanılan ifadenin maddi hataya dayalı olduğu ve sonuca
etkili olmamasına göre, Hukuk Genel Kurulu’nca de benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul
ve yasaya aykırıdır.
Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.
SONUÇ
Davalı (alacaklı) vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının Özel Daire bozma kararında ve yukarıda gösterilen nedenlerden
dolayı 6217 Sayılı Kanun'un 30. maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen “Geçici Madde 3” atfıyla uygulanmakta olan
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 429. maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri
verilmesine, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 366/III. maddesi uyarınca tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık
olmak üzere, 26.03.2014 gününde oybirliği ile karar verildi.

AİLE KONUTU • İPOTEK TESİSİ
•
BANKANIN DURUMU BİLMESİ
ÖZET: Aile konutunda ipotek tesisinde diğer eşin
de rızası gereklidir. Bu konuda girişim yapmış
olan bankanın taşınmazın aile konutu olduğunu
bilmediğinden söz edilemez.*
Y.HGK E.2014/2-1181 K 2014/811 T.22.10.2014
(... Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri,
hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür (TMK
md.6). Davacı ipotek tesis edilen konutun aile konutu olduğunu ve ipotek alacaklısının iyi niyetli olmadığını kanıtlamak zorundadır. Mahkemece davacıya bu konudaki delillerini, davalılara da karşı delillerini
birdirmesi için süre verilip gösterdiği taktirde delillerin toplanıp, tanıklarının dihlenmesi delillerin hep birlikte değerlendirilerek sonucuna
göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde karar
verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir...)
gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan
yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
* Gönderen: Av. Talih Uyar www.e-uyar.com
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Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
Dava, TMK m. 194. gereğince aile konutu hukuksal nedenine dayalı
olarak ipoteğin kaldırılması ve taşınmaz kaydına şrh konulması istemine
ilişkindir. Davacı kadın, davalılardan koca adına kayıptı olup aile konutu
niteliğinde bulunan taşınmaz kaydına kendisinin bilgi ve rızası dışında
ipotek şerhi konulduğunu belirterek, bu şerhin terkini ile taşınmaz kaydına aile konutu şerhi konulmasını istemiştir.
Mahkemece ipoteğin terkinine ve aile konutu şerhi konulmasına karar verilmiştir. Davalılaların temyizi üzerine karar, Özel Dairece yukarıda
başlık bölümünde gösterilen nedenlerle bozulmuştur. Yerel Mahkemece,
önceki kararda direnilmiş; hükmü temyize davalı Banka vekili getirmiştir.
Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; ipoteğin kaldırılması ve
aile konutu şerhi konulması istenilen taşınmazın, aile konutu niteliğinde
oludğu hususunda taraflar arasında çekişme bulunup bulunmadığı, buradan varılacak sonuca göre, ipotek tesis edilen konutun aile konutu olduğu
ve ipotek alacaklısının iyi niyetli olmadığının davacı tarafından kanıtlanmasının gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır.
Aile konutu, Türk Medeni Kanunu düzenlemesi içinde değişik maddelerde (m. 240, 254, 279, 652) zikredilmiş, ancak konuyla ilgili temel
düzenleme m. 194’de yer almıştır. Düzenlemeye göre; eşlerden iri, diğer
eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemeyecek, aile konutunu devredemeyecek veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamayacaktır. Böylece, kural olarak eşlerin birbirleri ve
üçüncü kişilerle her türlü hukuki işlemi yapmaları serbestisi Türk Medeni Kanunu felsefesi içinde kabul edilmişken (TMK m. 193), aile konutu ile
bu kurala ayrı bir istisna getirilmiş, aile konutu üzerindeki hakların sınırlandırılması esası kabul edilmiştir. Düzenleme ile malik olmayan eşe, aile
konutu ile ilgili tapu kütüğüne şerh verilmesini isteme hakkı tanınmıştır
(TMK m. 194/3).
Dava konusu, 1 nolu bağımsız bölüm davalılardan koca Hasan adına
kayıtlıdır. Taşınmaz için 26.3.2009 tarihinde, davalı koca Hasan tarafından Asya Katılım Bankası lehine ipotek tesis edilmiştir. Davacı kadın bu
konutun ipotek tarihinde ve daha öncesinde aile konutu olarak kullanıldığını, koca tarafından ipotek tesisinin kendisinin bilgisi ve oluru dışında
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yapıldığını iddia ettiğine göre davada ispatlanması gereken hususlar şunlar olmalıdır;
1. Konutun aile konutu niteliği (TMK m. 194).
ii. Aile konutu ise ipotek tesisinin kadının bilgi ve onami ile yapılıp
yapılmadığı,
iii. Malik olmayan eşin bilgi ve onamı dışında ipotek tesis edilmiş ise
ipotek lehtarı Banka’nın iyi miyetli olup olmadığı (TMK m. 1023)
Kuşkusuz bir konutun aile konutu olduğunu iddia eden bunu ispat
etmekle yükümlüdür (TMK m. 6). Ne var ki, eldeki olayda taşınmazın bu
niteliği çekişmeli değildir.
Zira, davacı dava dilekçesinin 8. paragrafında; ta,ınmazın aile konutu
niteliğinin araştırılması için Belediye, Muhtarlık ve Adres Kayıt Bildirim
Sistemine (Nüfus) yazı yazılmasını istemesi üzerine, davalı Banka vekili
10.11.2010 tarihli cevap dilekçesinde, koca tarafından ipotek tesis edildiği sırada davacı kadının da hazır bulunduğunu ve işleme olur verdiğini,
bu nedenle dava dilekçesinde belirtildiği şekilde ikamet ile ilgili araştırma
yapılmasına gerek olmadığını belirtmiştir.
Öte yandan, ipotek tesisi sırasında hazır bulunduğu ve işleme olur
verdiği de davalı Banka tarafından kanıtlamamamıştır. Esasen, Banka
tarafından dosyaya sunulan ve davacı kadının olurunu içerdiği belgedeki
imzanın davacı kadına ait olmadığı da bilirkişi raporu ile tespit edilmiştir.
Hukuk Genel Kurulu’nun sapma göstermeyen uygulamasında aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malım maliki olmayan eş tarafından,
tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmemesi halinde, işlem
tarafı iyiniyetli üçüncü kişinin 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun
1023. maddesi hükmünden yararlanacağı kabul edilmektedir (HKG.
23.04.2013, E. 2012/2-1567, K. 2013/579). Bu durum aile konutu olarak
kullanılan taşınmazın tapu kaydında, konutun bu niteliğini gösteren şerh
olmaması hali ile ilgilidir ve taşınmazın aile konutu oludğunu bilmeyen
ya da bilemeyecek durumda olan ücüncü kişinin tapuya güven ilkesinde
yararlanmasıdır.
Bu açıklamalar çerçevesinde sonut olay ele alındığında, taşınmaz kaydında aile konutu Şehri olmadığı açkıtır. Ancak, davalı banka taşınmazın
bu niteliğini bilerek, ipotek tesisi sırasında taşınmaz maliki olmayan eşin
(kadın) muvafakatini almıştır. Kaldı ki, davalı Banka aşamalarda ısrarla
ipotekten davacı eşin de haberdar olduğunu ve onun da oluru, ile ipotek
tesis edildiğini savunmuştur. Banka’nın, taşınmazın aile konutu niteliğini
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bilmesi karşısında, muvafakatnamedeki imzanın davacı kadına ait olmaması da sonuca etkili değildir. Zira Banka’nın ipatek tesisi için eşin rızasını olma yönünde girişimi olduğu anlaşılmaktadır. Tüm bu nedenlerle
davalı Banka’nın taşınmazın aile konutu niteliğini bilmediği söylenemez.
Aile konutu niteliğinde duraksama bulunmayan taşınmaz için davacı kadının bilgi ve onamı dışında, TMK m. 194/1’e aykırı olarak ipotek tesis
edilmesi nedeniyle, yerel mahkemece ipoteğin kaldırılması ve taşınmaz
kaydına aile konutu şerhi konulması (TMK m. 194/3) kararı verilmesinde
bir isabetsizlik bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle Yerel Mahkemece verilen direnme kararı usul ve
yasaya uygun olup, onanmalıdı.
SONUÇ
Davalı Banka vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile, direnme kararının
yukarıda açıklanan gerekçelerle ONANMASINA, aşağıda dökümü yazılı
7.763,00 TL harcın temyiz edenden alınmasına, 22.10.2014 gününde oyçokluğu ile karar verildi.

BELİRLİ SÜRELİ HİZMET SÖZLEŞMESİ
•
KIDEM TAZMİNATI
ÖZET: Belirli süreli hizmet sözleşmesinin süresinin sonunda işveren tarafından haklı bir neden
olmaksızın yenilenmemesi halinde işçiye kıdem
tazminatı ödenmelidir.
Y. HGK E. 2013/22-1443 K 2014/958 T. 26.11.2014
(... Davacı vekili, taraflar arasındaki hizmet sözleşmesinin davalı
işverence haksız olarak feshedildiğini belirterek kıdem tazminatının
hüküm altına alınmasını talep etmiştir.
Davalı vekili, iş sözleşmesinin davalı tarafından feshinin söz konusu olmadığını, taraflar arasındaki sözleşmenin süreli sözleşme olması
sebebiyle süre sonunda sözleşmenin kendiliğinden sona erdiğini, bu
nedenle davanın kıdem tazminatına hak kazanamayacağını beyanla
davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece taraflar arasında belirli süreli iş sözleşmesi bulunduğu,
sözleşmenin takip eden dönemde haklı bir neden olmaksızın yenilen-
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mediği bu nedenle davacının kıdem tazminatına hak kazanacağı gerekçesiyle kabulüne karar verilmiştir.
Kararı davalı taraf temyiz etmiştir.
4857 sayılı İş Kanunu’nun 120. maddesi gereği halen yürürlükte
olan 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesinde işçiye hangi hallerde
kıdem tazminatı ödeneceği sayılmıştır. Bu hüküm, mutlak emredici
olup, yorum yoluyla genişletilemez.
Somut olayda, davacı, taraflar arasında imzalanan sözleşme içeriğine göre davalı bünyesinde belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışmıştır.
Süre sonunda işverence herhangi bir bildirim yapılmaksızın iş sözleşmesi kendiliğinden sona ermiş olmakla davacı kıdem tazminatına hak
kazanamaz. Mahkemece davanın reddi yerine kabulüne karar verilmesi hatalıdır....)
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, kıdem tazminatı alacağının tahsili istemine ilişkindir.
Davacı vekili, müvekkilinin davalı şirkete ait özel okulda 10/09/2006
tarihi itibariyle fen ve teknoloji öğretmeni olarak çalışmaya başladığını,
iş sözleşmesinin 05/09/2011 tarihinde ihbar önellerine uyulmaksızın;
haklı ya da geçerli bir neden gösterilmeksizin kıdem tazminatı da ödenmeden fesih edildiğini belirterek, kıdem tazminatı alacağının davalıdan
tahsihini talep ve dava etmiştir.
Davalı şirket vekili, davacının belirli süreli hizmek akti ile davalı işyerinde çalıştığını öe sözleşme süresinin sona ermesi nedeniyle iş akdinin
fesih olduğunu, belirli süreli hizmet akitlerinin kendiliğinden sona ermesi
nedeni ile kıdem tazminatı talep koşullarının oluşmayacağını, belirterek
davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece; davacının davalı işyerinde belirli süreli hizmet akdi ile
çalışmakta iken iş akdinin yeni dnem için haklı bir neden olmaksıın davalı yanca yenilenmediği ve akdi yenilememede davalı yanın haklı nedenlerinin varlığı kanıtlanmadığından belirli süreli hizmet atdinin işverence
sona erdirildiği gerekçesiyle, davanın kabulüne karar verilmiştir.
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Davalı vekillerinin temyizi üzerine hüküm, Özel Dairece yukarıya metni aynen alınan gerekçe ile bozulmuştur. Yerel Mahkemec, davacının en
az 1 yıl süreli sözleşme ile 2006 yılından bu yana fen ve teknoloji öğretmeni olarak çalışmaya devam ettiği ve her yıl sözleşmesinin yenilendiği, 2011
yılında ise davacının sözleşmesinin yenilenmesini beklemesine rağmen,
davalı işveren tarafından herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin sözleşmenin yenilenmemesi nedeniyle belirli süreli iş sözleşmesinin süre sonunda
işveren tarafından yenilenmeyerek feshedildiği gerekçesiyle önceki kararda direnmiştir.
Darinme kararını temyize davalı vekili getirmiştir.
Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık, belirli süreli hizmet
sözleşmesi ile öğretmen olarak çalışan ve süre sonunda sözleşmesi yenilenmeyen davacının kıdem tazminatına hak kazanıp kazanmadığı noktasında toplanmaktadır.
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun (mülga) 338. maddesinde, “Hizmet
akdi, muayyen bir müddet için yapılmış yahut böyle bir müddet için maksut olan gayesinden anlaşılmakta bulunmuş ise, hilafı mukavele edilmiş
olmadıkça feshi ihbara hacet olmaksızın bu müddetin müruriyle, akit
nihayet bulur” kuralı mevcuttur. Anılan hükme göre, belirli süreli hizmet sözleşmesinin kurulması için tarafların belirli süreli iş sözleşmesi
yapma konusunda iradelerinin birnleşmesi yeterlidir. Belirli ve belirsiz
süreli hizmet sözleşmesine ilişkin düzenlemenin bulunduğu 4857 sayılı
İş Kanunu’nun 11. maddesindeki, “İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak
yapılmadığı halde sözleşme belirsiz süreli sayılır. Belirli süreli işlerde vea
belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi
objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasıda yazılı şekilde yapılan
iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesidir. Belirli süreli iş sözleşmesi,
esaslı bir neden olmadıkça, birden fazla üs üste (zincirleme) yapılamaz.
Aksi halde iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul edilir.
Esaslı nedene dayalı zincirleme iş sözleşmeleri, belirli süreli olma özelliğini korurlar” şeklinde düzenleme ile bu konudaki esaslar belirlenmiştir.
Borçlar Kanunundaki düzenlemenin aksine, iş ilişkisinin süreye bağlı olarak yapılmadığı hallerde sözleşmenin beliriz süreli sayılacağı vurgulanarak, ana kuralın belirsiz süreli sözleşme olduğu kabul edilmiştir.
İş sözleşmesinin süresinin kanunla belirlenmiş olması halinde, Kanunda belirtilen süreye uygun olarak yapılan sözleşmelerin belirli süreli
olmasının yasal bir zorunluluk olması nedeniyle bu sözleşmelerdre objektif nedenin varlığı aranmayıp, sözleşmenin zincirleme olarak birden fazla
yapılması halinde de belirsiz süreli sözleşmeye dönüşmesi söz konusu
değildir.
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Bilindiği üzere, özel öğretim kurumları, 08.06.1965 tarih ve 625 sayılı
Özel Öğretim Kurumları Kanununu yürürlükten kaldıran 08.02.2007 tarih ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile düzenlenmektedir.
5580 Sayılı Kanun'un 9. maddesi uyarınca özel öğretim kurumlarında
çalışan yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler ile kurucu
veya kurucu temsilcisi arasında yapılacak iş sözleşmelerinin en az bir takvim yılı süreli ve yazılı olması gerekmektedir. Yapılan iş sözleşmesinde görevin, türü, süresi, ders sayısı, aylık ücret veya ders saati başına verilecek
ücret miktarı, terfi süreleri, zam oranları, sözleşmenin uzatılması, feshi
şartlarının belirtilmesi gerektiği gibi mevzuata aykırı olmamak kaydıyla
sözleşmeye isteğe bağlı özel şart ve hükümler konulması da mümkündür.
Halen yürürlükte olan kıdem tazminatını düzenleyen 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesinde “Bu kanuna tabi işçilerin hizmet akitlerinin...”
cümlesi ile iş sözleşmesinin belirli ya da beliriz süreli olmasının kıdem
tazminatına hak kazanma açısından önemli olmadığı belirtilmiştir. Burada önemli olan fesih iradesinin kim tarafından ortaya konulduğu ve
kıdem tazminatına hat kazanma koşullarının gerçekleşip gerçekleşmediğidir. Örneğin belirli süreli iş sözleşmesi 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24.
maddesi uyarınca haklı nedenle fesheden işçi bir yıllık kıdem koşulu
gerçekleştiği takdirde kıdem tazminatına hak kazanacaktır. Elbette kural olarak belirli süreli iş sözleşmesi kararlaştırılmış ve süre sonunda
taraflardan harhengi biri fesih iradesini ortaya koymamış ise iş sözleşmesinin kendiliğinden sona ereceği açıktır. Ancak belirli süreli iş sözleşmesiin sona ermesinden önce taraflardan biri yenilememe iradesini ortaya
koymuş ise burada yenilemeyen tarafın iradesine göre kıdem tazminatına
hak kazanılıp kazanılamayacağı araştırılmalıdır, işveren yenilememe iradesini göstermiş ve haklı nedene dayanmıyor ise bir yıllık kıdem koşulu
gerçekleştiği takdirde kıdem tazminatı ödenmelidir.
Hizmet ilişkisine işveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesine göre; bu sözleşmenin koruyucu
hükümlerinden kaçınmak amacıyla belikli süreli iş sözleşmesi yapılmasına karşı yeterli güvenceler alınması gerektiği vurgulanmıştır (m 2/3). Bu
nedenle gerek 158 sayılı ILO Sözleşmesi, gerekse iş hukukuna egemen
olan “işci lehine yorum” ilkesi gözetildiğinde, kanun gereği belirli süreli
kabul edilen sözleşmeyi, haklı bir neden olmaksızın yenilememe iradesini
gösteren işverenin koşulların var olması halinde sona eren sözleşme nedeniyle kıdem tazminatından sorumlu olduğunun kabulü gerekir.
Tüm bu açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde, davacının çalıştığı iş yerinde halen görev yapan müdür yardımcısının, henüz

214

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 89 • Sayı: 5 • Yıl: 2015

sözleşme devam ederken 20111 yılı Ağustos ayında davacının sözleşmesinin yenilenmeyeceğini beyan ettiği ve 2011 Eylül döneminde okula yeni
bir fen bilgisi öğretmeni alındığı konusundaki tanık beyanları, davacının
davalıya çekmiş olduğu ihtarname ve Kütahya Bölge Çalışma Müdürlüğü’ne yapmış olduğu başvuru birlikte değerlendirildiğinde davacının 1’er
yıllık belirli süreli sözleşmeler ile 2006 yılından bu yana fen ve teknoloji
öğretmeni olarak çalışmaya devam ettiği ve her yıl sözleşmesinin yenilendiği, 2011 yılında ise davacının, sözleşmesinin yenilenmesini beklemesine
rağmen davalı işveren tarafından herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin
sözleşmenin yenilenmemiş olması nedeniyle sona eren sözleşme nedeniyle davacının kıdem tazminatına hak kazandığı kabul edilmelidir.
Yukarıda yapılan açıklamaların ışığında, davacının iş sözleşmesinin
sürenin sonunda işveren haklı bir neden gösterilmeksizin yenilenmemesi
nedeniyle kıdem tazminatı taleplerinin kabulü gerekir.
Tarafların karşılıklı iddia ve savunmları, dosyadaki tutanak ve kanıtlar, mahkeme kararında açıklanan gerektirici nedenler gözetildiğinde, yerel mahkemenin yazılı şekilde karar vermesinde bir isabetsizlik görülmediğinden, usul ve yasaya uygun direnme kararının onanması gerekmiştir.
Açıklanan nedenlerle direnme kararının onanması gerekir.
SONUÇ
Açıklanan gerekçeyle; davalı vekilhinin temyiz itirazlarının reddi ile
temyiz olunan direnme karanının ONANMASINA, aşağıda dökümü yazılı
(493,59 TL) harcın temyiz edenden alınmasına, 26.11.2014 gününde yapılan ikinci görüşmede oyçokluğu ile karar verildi.

ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK • BOŞANMA KARARI
ÖZET: Ortak hayatı temelinden sarsacak ve birliğin devamına imkan vermeyecek geçimsizliğin
mevcudiyeti halinde boşanma kararı verilmelidir.*
Y. HGK E 2014/2-1833 K. 2015/1053 T. 18.3.2015
(... Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden davalı kadının, davacıya ve annesine hakaret içeren ve aşağılayan mesaj çektiği ve çekilen
mesajın tepki boyutunu aştığı anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına
imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayla* Gönderen: Av. Talih UYAR www.e-uyar.com
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rın 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. ...)
gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan
yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve
kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk
Fenel Kurulunca 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 kabuli ile direnme kararının Özel
Darie 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 Kanununu’nun 429 maddesi gereğince BOZULMASINA,
istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 18.03.2015
gününde oybirliğiyle karar verildi.

ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİLER • VELAYET
ÖZET: Çocuğun babayla kişisel ilişki hakkını sürekli engelleyen annenin velayet hakkı kaldırılarak velayetin babaya verilmesi gerekir.*
Y. HGK E. 2014/2-1926 K. 2015/1139 T. 1.4.2015
(.... Tarafların müşterek çocuğu 02.07.2007 doğumlu M.’in velayeti
boşanma kararıyla annesine verilmiş, karar 15.06.2009 tarihinde kesinleşmiştir.
Davalı annenin, çocuğun babayla kişisel ilişki hakkını sürekli olarak
engellediği, bundan dolayı hakkında çocuk teslimine muhalefet etmekten yaptırım uygulandığı, bu suretl annenin Türk Medeni Kanunu’nun
* Gönderen: Av. Talih UYAR www.e-uyar.com
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325. maddesinde yer alan yükümlülüğüne aykırı davrandığı anlaşılmaktadır. Bu durumda velayetin davalı anneden alınarak babaya verilmesine karar verilmesi gerekirken, isteğin reddi doğru görülmemiştir...)
gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan
yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
Dava; velayetin değiştirilmesi isteğine ilişkindir.
Davacı vekili; tarafların boşandıklarını, müşterek çocuğun velayetinin
davalı anneye verildiğini, baba ile de şahsi ilişki tesis edildiğini, davacının iki yıldır çocuğunu ancak icra yolu ile görebildiğini, davalının velayet
hakkını kötüye kullandığını, gerekli özeni göstermediğini, yaşadığı yerin
çocuk büyütmeye müsait olmadığını belirterek; müşterek çocuğun velayetinin davalıdan alınarak davacıya verilmesini talep etmiştir.
Davalı vekili; davacı iddilarının tamemin asılsız olduğunu, müşterek
çocuğun annesinin yanında mutlu ve huzurlu olduğunu, davacının nafaka
borcunu dahi ödemediğini, çocuğun velayetinin annede kalmasının çocuk
ve her iki taraf açısından da yerinde olduğunu belirterek; davanın reddine
karar verilmesini savunmuştur.
Yerel Mahkemece, davacının müşterek çocuk ile sağlıklı ilişki geliştirmeden çok, davalı ile çekişmesini devam ettirdiği, müşterek çocuğun anne
yanında mutlu olduğu, bakım ve ihtiyaçlarının davalı anne tarafından karşılandığı anlaşılmış olup, çocuğun yaşı ve ihtiyaçları nazara alınarak anne
yanında kalmasının çocuğun gelişimi açısından daha yerinde olacağı gerekçesiyle, davanın reddine dair verilen karar; davacı vekilinin temyizi
üzerine; Özel Daire tarafından yukarıda açıklanan gerekçelerle bozulmuş,
Mahkemece bozma öncesi gerekçelerle direnme kararı verilmiştir.
Direnme kararı davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Uyuşmazlık, velayet kendisinde olan annenin velayet hakkını, velayetin
kaldırılması veya değiştirilmesini gerektirecek derecede kötüye kullandığının kanıtlanıp kanıtlanmadığı noktasında toplanmaktadır.
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu uyarınca velayet, çocukların bakım,
eğitim, öğretim ve korunması ile temsil görevlerini kapsar.
Velayet, aynı zamanda ana babanın velayeti altındaki çocukların kişiliklerine ve mallarına ilişkin hakları, ödevleri, yetkileri ve yükümlülükleri
de içerir.
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Ana ve babanın çocukların kişiliklerine ilişkin hak ve ödevleri, özellikle çocukların şahıslarına bakmak, onları görüp gözetmek, geçimlerini
sağlamak, yetiştirilmelerini ve eğitimlerini gerçekleştirmektir. Bu bağlamda sağlayacağı eğitim ile istenilen ölçüde dürüst, kötü alışkanlıklardan
uzak, iyi ahlak sahibi, çalışkan ve bilgili bir insan olarak yetiştirmek hak
ve yükümlülüğü bulunmaktadır.
Öte yandan, ayrılık ve boşanma durumunda velayetin düzenlenmesindeki amaç, kücüğün ileriye dönük yararlarıdır. Eş söyleyişle, velayetin düzenlenmesinde asıl olan, küçüğün yararını korumak ve geleceğini güvence
altına almaktır.
Belirtilmelidir ki, velayetin kaldırılması ve değiştirilmesi şartları gerçekleşmedikçe, ana ve babanın velayet görevlerine müdahale olunamaz.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 15.04.1992 gün ve 1992/2-140 E.
1992/248 K. ile 22.01.2014 gün ve 2013/2-2085 E. 2014/30 K. sayılı kararında da belirtildiği üzere, boşanma ile düzenlenen velayetin değiştirileilmesi için velayet kendisine verilen tarafın ya da velayete konu çocuğun
durumunda boşanma hükmünden sonra esaslı değişikliklerin olması şart
olup, ayrıca esaslı değişikliğin önemli ve sürekli olması da gerekmektedir.
4721 sayılı TMK’nun konuya ilişkin 324. maddesi;
“Ana ve babadan her biri, diğerinin çocuk ile kişisel ilişkisini zedelemekten, çocuğun eğitilmesi ve yetiştirilmesini engellemekten kaçınmakla
yükümlüdür.
Kişisel ilişki sebebiyle çocuğun huzuru tehlikeye girer veya ana ve baba
bu haklarını birinci fıkrada öngörülen yükümlülüklerine aykırı olarak
kullanırlar veya çocuk ile ciddi olarak ilgilenmezler ya da diğer önemli sebepler varsa, kişisel ilişki kurma hakkı reddedilebilir veya kendilerinden
alınabilir.” düzenlemesini içermektedir.
Buna göre velayetin düzenlenmesinde asıl olan, küçüğün yararını korumak ve geleceğini güvence altına almak olduğundan, çocuğun fiziksel ve
ruhsal gelişimini engelleyen ve süreklilik arz edeceği anlaşılan her olay,
tehlikenin büyüklüğü, doğuracağı onarılması güç sonuçlar değerlendirilerek sonuca varılmalı; velayetin belirlenmesi ve düzenlenmesinde öncelikle
çocuğun yararı göz önünde tutulmalıdır.
Bu kapsamda, çocuğun cinsiyeti, doğum tarihi, eğitim durumu, kimin
yanında okumakta olduğu, talepte bulunan çocuğun eğitim durumu ile
ilgilenip ilgilenmediği, sağlığı, sağlık durumuna göre tedavi olanaklarının
kimin tarafından sağlanabileceği gibi özel durumuna ilişkin hususlar göz
önünde tutulmalıdır.
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Velayetin belirlenmesi ve düzenlenmesinde ana babadan kaynaklanan
özelliklerin de dikkate alınması kaçınılmazdır. Bu nedenle, mahkemece
çocuğu başkasına bırakma, ihmal etme, kaçırma, iradi olarak terk etme,
yönlendirme hususları ile tarafın velayet talebinin olup olmaması, şiddet
uygulaması, sadakatsizliği, ekonomik durumu, mesleği, yaşadığı ortam,
kötü davranışı, alkol bağımlılığı, sağlığı, dengesiz davranışları dikkate
alınmalıdır.
Yukarıda değinilen yasa hükmü ile dosya arasındaki icra dosyaları ve
davalı hakkında çocuk teslimine muhalefet etmekten dolayı uygulanan
yaptırım bir arada düşünüldüğünde, davalı annenin çocuğun babayla kişisel ilişki hakkın sürekli olarak engellediği, bundan dolayı hakkında çocuk teslimine muhalefet etmekten yaptırım uygulandığı, bu sürekli Türk
Medeni Kanunu’nun 324. maddesinde yer alan yükümlülüğüne aykırı
davrandığı anlaşılmaktadır.
Bu durumda davalı annenin sekiz yaşındaki müşterek çocuğun gelişimi için önemli olmasına rağmen babası ile görüşmesini engelleyerek,
velayet hakkını kötüye kullandığı hususunun kanıtlandığı ve müşterek
çocuğun velayetinin davalı anneden alınarak davacı babaya verilmesi gerektiği kabul edilmelidir.
Hal böyle olunca, 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.
Açıklanan nedenlerle direnme kararı bozulmalıdır.
SONUÇ
Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının
Özel Daire Bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı 6217 sayılı
Kanun’uin 30. maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na
eklenen “Geçici Madde 3” atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk
Usulü Muhakemeleri Kanununu’nun 429. maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine,
01.04.2015 gününde oy birliği ile karar verildi.
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AÇIK ÖĞRETİM ÖĞRENCİSİ • YARDIM NAFAKASI
ÖZET: Açık öğretimde eğitim gören çocuğun babasından yardım nafakası istemesi mümkündür.*
Y. HGK E. 2013/3-1627 K. 2015/1020 T. 13.3.2015
(... Davacı dava dilekçesi ile; öz babası olan davalıdan, boşanma
davasında lehine hükmedilen 100 TL iştirak nafakasının, 18 yaşını
doldurması ve halen eğitim hayatının devam ediyor olması nedeniyle,
aylık 500 TL’ye artırılmasını talep ve dava etmiştir.
Davalı, davacının halen üniversite mezunu ve meslek sahibi olduğundan başkasının yardımına ihtiyaç duymayacağını savunarak davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, bir yüksekokul bitirmiş 23 yaşlarındaki halen çalıştığı
da anlaşılan erkek çocuğun açıköğretimde öğrenci olduğundan bahisle
babasıdan yardım nafakası istemesinin yasal dayanağının bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm, davacı tarafından temyiz edihmiştir.
TMK. 328/2 ve 364/1. maddelerine göre, şayet çocuk reşit olduğu
halde eğitimine devam ediyorsa eğitimi sona erinceye kadar ana ve
babanın bakım borcu devam eder. Bu durumda çocuk ana ve babaya
karşı yardım nafakası davası açabilir.
Dosyadaki delillere göre, davacı her ne kadar Adnan Menderes Üniversitesi Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu mezunu olsa da
dava tarihi itibariyle halen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde 3. sınıf öğrencisi olup, sabit bir yerde çalışmamakta ve düzenli
bir geliri bulunmamaktadır. Davalı babanın ise adliyede memur olduğu yaklaşık 1500 TL maaşının bulunduğu anlaşılmıştır.
Yerleşmiş Yargıtay uygulamalarına göre açıköğretim fakültesinde
eğitim görmek yardım nafakasına mani değildir. Davacının düzenli bir geliri bulunmamaktadır. Günün ekonomik koşulları ve ülkedeki
ekonomik yapı da nazara alındığında davacının eğitimini bir an önce
tamamlaması kendi menfaatinedir. Ayrıca davacının çalışarak eğitim
hayatını beraber götürmesini beklemek eğitim hayatını zora sokacaktır.
* Gönderen: Av. Talih UYAR www.e-uyar.com
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 25.11.1992 gün ve E. 1992/2-548 K 1992/710 sayılı
Kararı da aynı doğrultudadır. Bkz. Kazancihukuk.com
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Olayları izah taraflara, hukuki niteleme hakime ait bir görevdir.
Somut olayda, davacının iştirak nafakasının artırımı yönündeki talebi TMK. 328/2 ve 364/1. maddoesi kapsamında yardım nafakası talebini içermektedir.
Mahkemece; davacı yararına hakkaniyete uygun bir miktarda yardım nafakasına hükmolunması gerekirken, yanılgılı değerlendirme sonucunda yazılı şekilde davanın reddi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir...)
gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan
yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulu incelenerek direnme kararının süresinde temyiz
edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
Dava, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu (TMK)’nun 328/2 ve 364/1.
maddeleri kapsamında yardım nafakası istemine ilişkindir.
Mahkemece, davanın reddine dair verilen karar davacının temyizi üzerine, Özel Daire’ce yukarıda yazılı nedenlerle bozulmuştur.
Yerel Mahkemece, önceki gerekçelerine ilave olarak, “... davacının şu
anda nişanlı olduğu, düğünlerde piyanistlik yaptığı, aylık 300 TL gelirinin
oludğu, davalının oğlu reşit olduktan sonra 53 ay iştirak nafakasını kendi
isteğiyle ödediği, daha sonra bu nafakaları geri istediği bunun üzerine
davacının eldeki davayı açarak iştirak nafakasının arttırılmasını talep ettiği, davacının açık öğretim fakültesine kayıtlı olduğu ikinci okulu olduğu,
halen 24 yaşında olan davacının sağlık bakımından çalışmasıa engel bir
durumunun bulunmadığı, davacının halen adliyede yazı işleri müdürü
olarak çalışan annesi ile birlikte yaşadığı, evlenme hazırlığı içinde olan davacının açık öğretim eğitim giderlerini karşımamaya yetmeyecek düzeyde
olduğunun kabulünün mümkün bulunmadığı, düzenli ve yeterli bir gelirininin bulunduğunun anlaşıldığı, Yargıtay kararları incelendiğinde nafaka
talep eden kişilerin işsiz olup eğitim gördükleri açık öğretim fakültesinin
ilk yüksek öğretim kurumu olduğu, davalı baba açısından eğitim giderlerine katılma yönünden makul süresinin geçmiş olduğu, bu haliyle davacının açık öğretimde öğrenci olduğundan bahisle babasından yardım nafakası istemesinin TMK.nun 2. ve 4. maddesinde düzenlenen dürüstlük ve
hakkaniyet kurallarına aykırılık teşkil ettiği, TMK.nun 365. maddesinin
3. fıkrası hükmüne göre nafakasının, yükümlülerin bir veya bir kaçından
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istenmesi hakkaniyete aykırıysa hakimin, onların nafaka yükümlülüğünü
kaldırabileceği, davanın yasal koşullarının oluşmadığı...” gerekçeleriyle
önceki kararda direnilmiştir.
Direnme kararını, davacı temyiz etmiştir.
Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; üniversitede okuyan ve düzenli bir geliri bulunmayan ergin davacı çocuk yararına yardım nafakası takdiri gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır.
Nafaka alacaklılığı, çocuğun bireyselliğinin bir parçasıdır. Hukukumuzda, çocuk kendisini dünyaya getiren ana ve babasından bakım parası
isteyebilir. Bu onun en doğal hakkıdır. Ana ve babanın bu nafaka yükümü
sosyal yardım ve dayanışma düşüncesinden kaynaklanır; onların velayet
hakkından bağımsızdır (RDona, Serozan: Çocuk Hukuku, İstanbul 2005,
s. 112 vd.).
Öte yandan, aile bireylerinden birinin yoksulluğa düşmüş olması halinde, diğerlerinin onun yardımına koşmaları da ahlak kurallarının gereğidir. Fakat bu gereklilik bir hukuk kuralı haline gelmediği sürece, aile
bireylerini yoksulluk içinde bulunan hısımlarına yardım etmeye zorlamak
imkanı yoktur. Diğer taraftan, yoksulluğa düşmüş olan bir hısıma yardım
etmemek, aile dayanışması fikrine” aykırı düştüğü gibi, toplumun hak
duygusunu da zedeler. İşte, kanun koyucular bütün bu düşüncelerle bir
kimseyi, yoksulluğa düşmüş olan hısımlarına yardım etmeye zorlarlar ki,
buna nafaka yükümlülüğü denir (Turgut Akıntürk/Derya Ateş Karaman:
Türk Medeni Hukuku, Aile Hukuku, II. Cilt, 14. Bası, İstanbul 2012, s.
444 vd.)
Öte yandan, 1982 Anayasasının 17/1. maddesinde herkesin, yaşama,
maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahip olduğu
belirtilmiş; 27/1. maddesinde ise, herkesin, bilim ve sanatı serbestçe öğrence ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma
hakkına sahip olduğu vurgulanmıştır. Bunun yanında, Anayasanın 41.
maddesinde Devletin çocukların korunması için gerekli tedbirleri alacağı
belirtilmiş; 42. maddesinde ise, kimsenin eğitim ve öğrenim hakkından
yoksun bırakılamayacağı düzenlenmiş; 58. maddesinde de, Devletin gençliği korumak için gerekli tedbirleri alacağı vurgulanmıştır.
Yardım nafakası, aile bireylerini yoksulluk ve düşkünlükten kurtarmaya ilişkin bir nevi sosyal yardımlaşma olup ahlak kuralları ile geleneklerin
zorunlu kıldığı bir ödevdir. Aile bağlarının herhangi bir nedenle zayıflamış
olması da yükümlülüğü ortadan kaldıran bir neden olarak düzenlenme-
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miştir. Bu nedenle kanun koyucu, yardım nafakasını kişinin ve toplumun
vicdanına bırakmamış, kanuni bir ödev olarak düzenlemiştir.
Kanun koyucu, bu kapsamda aile bireylerinin ekonomik olarak korunması amacıyla 4721 sayılı TMK’nun 328 ve 364/1. maddelerinde düzenleme yapmıştır.
Buna göre, TMK’nun 328. maddesi
“Ana ve babanın bakım borcu, çocuğun ergin olmasına kadar devam
eder.
Çocuk ergin olduğu halde eğitimi devam ediyorsa, ana ve baba durum
ve koşullara göre kendilerinden beklenebilecek ölçüde olmak üzere, eğitimi sona erinceye kadar çocuğa bakmakla yükümlüdürler.”
Hükmünü içermekte olup;
TMK’nun 364/1. maddesinde ise
“Herkes, yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üstsoyu
ve altsoyu ile kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür.” düzenlemesine
yer verilmiştir.
Görüldüğü üzere, kanun koyucu TMK’nun 328/2. maddesinde getirdiği yeni hükümle, eğitime verdiği önemi vurgulamış ve öğrenimlerini başarıyla sürdürmekte olan çalışkan ergin öğrencileri desteklemiş olmaktadır
(Turgut Akıntürk(Derya Ateş Karaman: age., s. 317).
743 sayılı Medeni Kanunun yürürlükte olduğu dönemde Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 13.03.1963 gün ve 2/99-21 sayılı içtihadındaki;
“Babanın sosyal durumu bakımından çocuğun okutulmasının gerekmesi
halinde iştirak nafakasının çocuğun erginleşmesinden sonra da (okumaya
devamı sebebiyle) ödenmesi, Medeni Kanunun hükümlerindendir. Zira,
evlilik birliğinin boşanma ile ortadan kalkmış olması, ana ve babanın çocuğa karşı olan borçlarında bir değişiklik meydana getirmez. Diğer deyimle, ana ve babanın beraber yaşaması halinde nasıl her ikisi beraberce
çaba göstererek çocuğu sosyal durumlarına göre okutmakla ödevli idiyseler, boşanmadan sonra dahi bu ödevleri sona ermez” ilkesi, kanun koyucu tarafından TMK. m. 328/2. hükmüyle yasal kural haline getirilmiştir.
Yoksulluğun hukuksal kavramı ise mevzuatımızda tanımlanmamıştır.
Belirtmek gerekir ki, yoksulluk ekonomik ve sosyal koşullarla doğrudan
ilgilidir. O nedenle, bunu ülkenin ekonomik ve sosyal koşulları altında
varlığını geliştirme hakkına sahiptir (Anayasa m. 17/1). Şu halde, bu temel hakkın tabii sonucu yeme, giyinme, barınma, sağlık, ulaşım, kültür
gibi bireyin maddi varlığını geliştirmek için zorunlu ve gerekli görülen
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harcamaları karşılayacak düzeyde geliri olmayanları yoksul kabul etmek
yerinde olur (Hukuk Genel Kurulununun8 07.10.1998 gün ve E: 19982-656, K: 1998/688; 05.05.2004 gün ve E: 2004/3-251, K:2004/248;
28.02.2007 gün ve E:2007/3-84, K:2007/95; 16.05.2007 gün ve E:2007/2275, K:275; 11.03.2009 gün ve E:2009/2-73, K:2009/118; 10.11.2010
gün ve E:2010/2-614, K:2010/597 sayılı ilamları).
Günümüzdeki ağır ekonomik koşullar karşısında eğitimle çalışmayı
bir arada sürdürmenin mümkün olmayacağı, bir kural ve karine olarak
kabul edilmelidir (HGK’nun 12.5.1999 gün ve E:199/2-288, K:1999/2288, K:199/294 sayılı ilamı). Dolayısıyla, açıköğretim fakültesinde okuyor
olmak, babanın yardım nafakası yükümlülüğünü ortadan kaldıran bir sebep olarak kabul edilemez.
Somut olaya gelince; dava tarihi itibariyle davacı çocuk reşit olup, iki
yıllık meslek yüksek okulu mezunudur. AYnı zamanda, eğitimini 4 yıllık
bir fakültede tamamlamak isteyerek Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesine de kayıp yaptırmıştır. Davanın açıldığı tarihte de 3. sınıf öğrencisi
olarak eğitimine devam etmektedir. Meslek yüksek okulundan mezun olmakla birlikte, mesleğine uygun bir iş bulamamış; özel yeteneği nedeniyle
düğünlerde müzik aleti kullanarak, cüzi bir miktar para kazanmaktadır.
Kazandığı para, ihtiyaçlarını karşılamadığı gibi okulunun harç ve giderlerine de yetmemektedir.
Bu durumda, davacı çocuğun davalı babanın yardımına ihtiyacı olduğu
anlaşılmaktadır.
Yukarıda açıklanan ilkeler uyarınca, baba yoksulluğa düşmüş çocuğuna yardım etmek zorundadır. Çocuğun okulunu bitirip, bir işe girmesi,
çocuğun yararına olduğu gibi, babanın da yararına bulunmaktadır.
Şu halde, yerel mahkemece davacı yararına hakkaniyete uygun bir
miktarda yardım nafakasına hükmolunması gerekirken, yanılgılı değerlendirmeyle davacı çocuğun nafaka isteminin tümden reddine karar verilmesi doğru değildir.
Hukuk Genel Kurulunda yapılan görüşmede azınlıkta kalan bir kısım
üyeler, yerel mahkeme direnme kararının gerekçeleri itibarıyle doğru olduğu, bu nedenle onanması gerektiği ileri sürülmüş ise de; yukarıda belirtilen gerekçelerle bu görüş Kurul çoğunluğunca benimsenmemiştir.
Hal böyle olunca; yerel mahkemece, Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma ilamına uyulması gerekirken, yanılgılı gerekçe ile önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
Bu nedenle, direnme kararı bozulmalıdır.
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SONUÇ
Davacının temyiz itirazlarının tabulü ile, direnme rararının Özel Daire
Bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı 6217 sayılı Kanun’un 30.
maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen “Geçici
Madde 3” atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 429. maddesi
gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine 13.03.2015 gününde oyçokluğu ile karar verildi.

ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK • BOŞANMA KARARI
ÖZET: Taraflar arasında ortak hayatı temelinden
sarsacak şekilde ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte şiddetli geçimsizliğin mevcudiyeti halinde boşanma kararı verilmelidir.*
Y. HGK E. 2014/2-1929 K. 2015/1137 T. 1.4.2015
Taraflar arasındaki “boşanma ve nafaka” davasından dolayı yapılan
yargılama sonunda; Antalya 2. Aile Mahkemesince asıl davanın reddine
karşı davanın kısmen kabulüne dair verilen 29.11.2011 gün ve 2010/374
E: 2011/1391 K. sayılı kararın incelenmesi davacı-karşı davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 11.07.2012 gün
ve 2012/958 E: 2012/19526 K. sayılı ilamı ile;
(... 1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davacı-davalı kocanın, kabul edilen davalı-davacı kadının
tedbir nafakasına yönelik temyiz itirazları yersizdir.
2- Davacı-davalı kocanın reddedilen boşanma davasına yönelik
temyizine gelince;
Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden davalı kadının kocasına
haraket edip tehdit ettiği, davacı kocanın da evin kilidini değiştirdiği gibi su ve elektiriğini kestirdiği, birisinin kusurunun diğerinin kusurundan üstün tutulmasının mümkün bulunmadığı anlaşılmaktadır.
Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede
ve birliğin devamına imkan vermeyecek birlikte bir geçimsizlik mevcut
ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır.
* Gönderen: Av. Talih UYAR www.e-uyar.com
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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...)
gerekçesiyle oyçokluğuyla bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
TEMYİZ EDEN: Davacı-karşı davalı vekili
HUKUK GENEL KURUL KARARI
Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği düşünüldü:
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
Davacı-karşı davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme
kararının Özel Daire Bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı
6217 sayılı Kanun’un 30. maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri
Kanunu’na eklenen “Geçici Madde 3” atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununu’nun 429. maddesi gereğince
BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 01.04.2015 gününde oybirliği ile karar verildi.

YAKIT ALIMI • TÜKETİCİ MAHKEMESİ
ÖZET: Davacı satıcı ile davalı tüketici arasında
yakıt satımından doğan davaya Tüketici Mahkemesinde bakılacaktır.*
Y. HGK E. 2014/13-1430 K.2015/1021 T. 13.3.2015
(... Davacı, davalı apartman yönetimi ile imzaladıkları kömür satım
sözleşmesine göre 2007-2008 kış dönemi için ton bedelinin 375 USD’den
toplam 42.020 kg kömürü davalıya teslim ettiğini ve 20.450 TL fatura kestiğini, davalının toplamda sadece 4.400,00 TL ödeme yaptığını,
* Gönderen: Av. Talih UYAR www.e-uyar.com
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apartman yöneticisi ile yaptığı görüşmede 13.05.2008 tarihi itibariyle
bakiye borcun 32.930 kg (12.348,75 USD) olarak tespit edildiğini, sözleşmenin 5. maddesi gereğince kömür borcunun en geç 31.08.2008’e
kadar ödenmesi, aksi halde kömür fiyatlarındaki artışın birim fiyatlara
yansıtılacağı, bu şekilde hesaplanan borca aylık %5 faiz uygulanacağının kararlaştırıldığını, buna göre hesaplanan ihtar tarihindeki birim
fiyat farkı üzerinden 18.11,50 bakiye kömür borcunun ödenmesi için
davalıya ihtar çektiğini, ihbarın sonuçsuz kalması üzerine davalı hakkında icra takibi başladdığını ileri sürerek, itiirazın iptali ile takibin
devamını, :40 icra inkar tazminatının davalıdan tahsilini istemiştir.
Davalı, davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile icra takip dosyasına davalının yaptığı itirazın kısmen iptali ile takibin 14.597,46 TL asıl alacak,
1.055,14 TL işlemiz faiz ve aylık %5 faiz üzerinden devamına, fazlaya
ilişkin istemin reddine karar verilmiş, hüküm taraflarca temyiz edilmiştir.
1- 4822 sayılı yasa ile değişik 4077 sayılı Türeticinin Korunması
Hakkında Kanunun Amaç başlıklı 1. maddesinde yasanın amacı açıklandıktan sonra kapsam başlıklı 2. maddesinde “Bu kanun, birinci
maddesinde belirtilen amaçlarla mal ve hizmet piyasalarında tüketicinin taraflardan birini oluşturduğu her türlü tüketici işlemini kapsar”
hükmüne yer verilmiştir.
Yasanın 3. maddesinde mal; alışverişe konu olan taşınır eşyayı, konut ve tatil amaeçlı taşınmaz malları ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi
malları ifade eder. Satıcı; kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan gerçek
veya tüzel kişileri kapsar. Tüketici ise bir mal veya hizmeti ticari veya
mesleki olmayan amaçlarla edinen kullanan veya yararlanan gerçek
yada tüzel kişiyi ifade eder şeklinde tanımlanmıştır.
Bir hukuki işlemin 4077 sayılı yasa kapsamında kaldığının kabul
edilmesi için yasanın amacı içerisinde yukarıda tanımları verilen taraflar arasında mal ve hizmet satışına ilişkin bir hukuki işlemin olması
gerekir. 4077 sayılı yasanın 23. maddesi bu kanunun uygulanması ile
ilgili her türlü ihtilafa tüketici mahkemelerinde makılacağını öngörmüştür. Somut olay değerlendirildiğinde davacı satıcı ile davalı tüketici
arasında kömür satımından kaynaklanan bir uyuşmazlık bulunduğu
anlaşılmaktadır. Bu durumda davaya bakmaya Tüketici Mahkemesi
görevlidir. Görevle ilgili düzenlemeler kamu düzenine ilişkin olup taraflar ileri sürmese dahi yargılamanın her aşamasında resen gözetilir.
Görevle ilgili hususlarda kazanılmış hak sözkonusu olmaz. Bu durum-
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da mahkemece görevsizlik kararı verilmesi gerekirken yazılı şekilde
hüküm tesisi usul ve yasaya aykırıdır.
2- Bozma nedenine göre davacının sair temyiz itirazlarının incelenmesine gerek görülmemiştir...)
gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan
yargılama sonunda; mahkemece önceki rarda direnilmiştir.
TEMYİZ EDEN: Davalı vekili
HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği 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
Davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının
Özel Daire Bozma ilamında gösterilen nedenlerden dolayı 6217 sayılı Kanun’un 30. maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen “Geçici madde 3” atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü
Muhakemeleri Kanununu’nun 429. maddesi gereğince BOZULMASINA,
istek halinde temyiz peşin harcını yatırana geri verilmesine, 13.03.2015
gününde oybirliği ile karar verildi.
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İCRA MAHKEMESİ • TEMYİZ SÜRESİ
•
BORCA İTİRAZ YARGILAMA USULÜ
ÖZET: İcra Hukuk Mahkemelerinde verilen kararların temyiz süresi tefhim veya tebliğ tarihinden
itibaren on gündür.
Geçersiz ciro sebebiyle takibin iptali istemi borca itiraz niteliğindedir. Bu nedenle duruşma açılarak yargılama yapılmalıdır.
Y. HGK E. 2014/1212 K. 2015/1157 T. 1.4.2015
(... Alacaklı vekili tarfından çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine
mahsuz haciz yolu ile takibe başlandığı, örnek 10 no’lu ödeme emri
tebliği üzerine borçu şirket vekili icra mahkemesine yaptığı itirazında,
müvekkili şirketin çekteki cirosunun iptal edilmiş olup takibe konu borçtan sorumluluğu bulunmadığını ileri sürerek takibin iptalini istediği
anlaşılmıştır. Başvuru, bu hali ile İİK'nin 168/5. maddesi kapsamında
olup, aynı kanunun 169. maddesi uyarınca borca itiraz niteliğindedir.
Borca itirazın incelenmesi yöntemini düzenleyen İİK'nin 169/a maddesi uyarınca; “İcra mahkemesi hakimi, itiraz sebeplerinin tahkiki için
iki tarafı en geç otuz gün içinde duruşmaya çağırır. Hakim, duruşma
sonucunda borcun olmadığının veya itfa veya imhal edildiğinin resmi
veya imzası ikrar edilmiş bir belge ile ispatı halinde itirazı kabul eder.”
O halde, Mahkemece yasanın yukarıda sözü edilen emredici hükmüne uygun olarak duruşma açılıp, taraş teşkili yapıldıktan ve taraflara
delilleri toplanıp öne sürecekleri beyan ve belgeler değerlendirildikten
sonra borçlunun borca itirazı hakkında bir karar verilmesi gerekirken
evraküzerinde eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
Kabule göre de; İİK’nin 169/a5. maddesi gereğince takibin durdurulması yerine iptaline karar verilmesi ve ayrıca gerekçe ve nedenleri
gösterilmeden 169/a6 maddesinde öngörülen asgari %20 oranın aşılması sureti ile %40 orandan borçlu yararına tazminata hükmedilmesi
de doğru bulunmamıştır...)
Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan
yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
TEMYİZ EDEN: Davalı vekili
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HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulunca incelenerek dosyadaki kağıtlar okunduktan
sonra gereği görüşüldü: Dava, İİK 169. maddesi uyarınca borca itiraz istemine iliştindir.
Bozma sonrası mahkemece verilen direnme kararı davalı/alacaklı tarafından temyiz edilmiş; mahkemece, 2904.2014 gün ve 2014/20E. ve
2014/168 K. sayılı karar ile temyiz isteminin süre aşımı yönünden reddine karar verilmiştir. Davalı/alacaklı vekili temyiz isteminin reddine dair
kararı süresinde temyiz etmiştir. İşin esasına geçilmeden önce Mahkemece; “temyiz talebinin süre aşımı yönünden reddine” dair kararın yerindeliği ön sorun olarak ele alınmıştır.
Direnme kararı 13.03.2014 tarihinde taraf vekilleri yüzüne tefhim
edilmiş, davalı/alacaklı vekili 28.04.2014 havale, harç ve temyiz tarihli
dilekçe ile kararı temyiz etmiştir.
Mahkemece, 29.04.2014 gün ve 2014/20 Esas ve 2014/168 Karar sayılı karar ile temyiz isteminin süre aşımı yönünden reddine karar verilmiştir. Bu karar 07.05.2014 tarihinde tebliğ edilmiş, davalı/alacaklı vekili
tarafından süresinde temyiz edilmiştir.
Bilindiği üzere, 2004 sayılı İcra İflas Kanunu’na 5311 sayılı Kanun’un
29. maddesi ile eklenen Geçici 7. madde atfıyla aynı Kanun’un 363/1.
maddesi uyarınca icra hukuk mahkemelerince verilecek kararların temyiz süresi tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren 10 gündür.
Somut olayda; mahkemenin direnme kararı, taraf vekilleri yüzüne
13.03.2014 tarihinde tefhim edilmiş olup, karar 10 günlük yasal temyiz
süresi geçirildikten sonra 28.04.2014 tarihinde temyiz edilmiştir. Mevcut
bu durum dikkate alındığında yerel mahkemenin temyiz isteminin reddine dair 29.04.2014 gün ve 2014/20 Esas ve 2014/168 sayılı karar yerinde
olup onanmalıdır.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz isteminin reddine, Mersin İcra Hukuk Mahkemesine ait 29.04.2014 gün ve 2014/20 Esas
ve 2014/168 karar sayılı kararın ONANMASINA, gerekli temyiz ilam harcı peşin alınmış olduğundan başkaca harç alınmasına mahal olmadığına,
01.04.2015 gününde oybirliği ile karar verildi.
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AİLE KONUTU • İPOTEK TESİSİ
ÖZET: Aile konutu üzerine ipotek tesis edilmesi
eşlerin müşterek rıza ve onayı ile gerçekleşebilir.*
Y. HGK E. 2014/2-2056 K. 2014/1201 T. 15.4.2015
“... Davacının eşi olan davalılardan M.in adına tapuda kayıtlı olan
ve aile konutlu olarak kullanılan taşınmaz üzerine 30.11.2007 tarihinde dava dışı A.Makine ve Boya Sanayi Limited Şirketinin kullandığı
kredi teminatını teşkil etmek üzere ipotek tesis edildiğinde çekişme bulunmamaktadır. Dava dışı şirketin ortakları arasında davacı ve davalı
eş M.’in müşterek çocukları olan M. ve S.da bulunmaktadır. M. ve S.,
dava konusu taşınmazda davacı ve davalı M. ile birlikte oturmaktadır.
İpotek işlemi, davacı ve davalı eş ile aynı çatı altında oturan müşterek
çocukların kullandığı krediye teminat teşkil etmek üzere kurulmuş bulunmasına göre, M. ve S.’ın annesi olan davacının ipotek işlemini bilmemesi hayatın olağan akışına aykırı düşer. Herkes haklarını kullanırken
ve borçlarını yerine getirirken dürüstük kurallarına uymak zorundadır.
Bir hakkın açıkça kötüye kullanımı hukuk düzeni korumaz (TMK. md.
2). Davacının, Türk Medeni Kanunu'nun 194. maddesindeki korumadan faydalanmasına imkan bulunmamaktadır. Davanın reddi gerekirken, yazılı gerekçe ile kabulü doğru görülmemiştir...”
Gerekçesiyle oy çokluğu ile bozularak dosya yerine geri çevrilmekle,
yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği düşünüldü:
Dava, aile konulu üzerindeki ipoteğin kaldırılması istemine ilişkindir.
Davacı vekili, müvekkili ile davalının 15.06.1982 tarihinden bu yana evli
olduklarını, davalı eş adına tapuda kayıtlı olup 1997 yılından itibaren
müşterek çocukları M.HP. ve S.P. ile birlikte yaşadıkları ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu (TMK)’un 194. maddesi anlamında aile konutu
niteliğinde bulunan taşınmazın, davalı eş tarafından müvekkilinin bilgisi
ve muvafakati dışında, dava dışı A. Makine Boya San. Tic. Ltd.Şti. ile
diğer davalı T.V. Bankası T.A.O. arasında imzalanan kredi sözleşmesinin teminatı olarak davalı banka lehine ipotek ettirildiğini, kredi borcu* Gönderen: Av. Talih UYAR www.e-uyar.com

Yargıtay Kararları

231

nun ödenmemesi üzerine davalı bankaca başlatılan icra takibi üzerine
bu durumdan haberdar olunduğunu, davalıların kötüniyetli olduklarını,
müvekkilinin ipotek işlemine açıkca muvafakatinin bulunmadığını ileri
sürerek, aile konutu üzerine konulan ipoteğin kaldırılması ve icra takibinde taşınmazın satışının teminatsız olarak durdurulmasını talep ve dava
etmiştir.
Davalı T.V. Bankası T.A.O. vekili, dava konusu taşınmazın tapu kaydında aile konutu olduğuna dair bir şerhin bulunmadığını, müvekkili
bankanın iyi niyetli olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.
Davalı M.P., yapılan usuli tebligata rağmen yargılamara katılmamıştır.
Mahkemece, TMK’nın 194/1. maddesinde eşlerin fiil ehliyetine getirilen
sınırlamanın aile konutuna şerhin konulması ya da konulmaması koşuluna bağlanmadığı, ücüncü kişinin iyi niyetli olup olmamasının herhangi bir
öneminin bulunmadığı, eldeki davada davacı eşin rızası alınmaksızın aile
konutunun ipotek olarak davalı eş tarafından gösterilmesinin TMK’nın
194/1. maddesine aykırılık teşkil ettiğinden bahisle davanın kabulü ile
dava konusu aile konutu üzerindeki ipoteğin kaldırımasına dair verilen
karar, davalı T.V. Bankası T.A.O. vekilinin temyizi üzerine, Özel Dairece
yukarıda açıklanan nedenlerle oyçokluğu ile bozulmuştur.
Mahkemece, önceki gerekçelerle ipoteğin kaldırılmasına dair ilk kararda direnilmiştir. Direnme kararı, davalı T.V. Bankası T.A.O. vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; ipotek işleminin davacı
ve ipotek veren davalı ile aynı çatı altında oturan müşterek çocukların kullandığı krediye teminat teşkil etmek üzere kurulmuş bulunmasına göre, u
hususun davacının ipotek işleminden haberdar olup bu işleme muvafakat
ettiği anlamına gelip gelmediği noktasında toplanmaktadır.
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 194/1. maddesine göre, “Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira
sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu
üzerindeki hakları sınırlayamaz.”
Bu madde hükmü ile aile konutu şerhi konulmuş olmasa da eşlerin
birlikte yaşadıkları aile konutu üzerindeki fiil ehliyetleri sınırlandırılmıştır. Sınırlandırma aile konutu şerhi konulduğu için değil, zaten var olduğu
için getirilmiştir. Bu sebeple tapuya aile konutu şerhi verilmese bile o
konut aile konutu özelliğini taşır. Anılan madde hükmü ile getirilen sınırlandırma, emredici niteliktedir. Dolayısıyla bu haktan önceden feragat
edilemeyeceği gibi eşlerin anlaşmasıyla da ortadan kaldırılamaz ve açık
rıza ancak “belirli olan” bir işlem için verilebilir.
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TMK’nın 193. maddesi ile eşlerin birbirleri ve ücüncü kişilerle olan
hukuki işlemlerinde özgürlük alanı tanınmış olmakla birlikte TMK’nın
194. madde hükmü ile eşlerin aile konutu ile ilgili bazı hukuksal işlemlerinin diğer eşin rızasına bağlı olduğu kuralı getirilerek eşlerin hukuki
işlem özgürlüğü “aile birliğinin” korunması amacıyla sınırlandırılmıştır.
Buna göre, eşlerden biri diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu
ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez ve aile
konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz.
Bu cümleden hareketle, aile konutunun maliki olan eş aile konutundaki yaşantıyı güçlüğü sokacak biçimde, aile konutunun ipotek edilmesi gibi
tek başına bir ayni hakla sınırlandıramaz. Bu sınırlandırma ancak diğer
eşin açık rızası olanarak yapılabilir.
TMK’nın 194. maddesi yetkili eşin izmi için bir geçerlilik şekli öngörmemiştir. Bu nedenle sözkonusu izin bir şekle tabi olmadan, sözü olarak
dahi verilebilir. Ancak maddenin ifadesinden de anlaşılacağı üzere, iznin
“açık” olması gerekir (GÜMÜŞ, Mustafa Alper, Türk Medeni Kanununun
Getirdiği Yeni Şerhler; Vedat Kitapçılık, İstanbul 2007, Birinci Basıdan
İkinci Tıpkı Bası 41-42 sh.)
Her ne kadar ipotek doğrudan doğruya aile konutundan faydalanma ve
oturma hakkını engellemiyorsa da, hak sahibi eşin kötüniyetli ve muvazaalı işlemleri ile aile konutunun elden çıkarılma tehlikesi nedeniyle ipotek
işlemine diğer eşin açık rızası şarttır.
Somut olayda, davalı eş dava konusu aile konutu üzerinde diğer davalı
banka lehine ipotek tesis etmiş, bu işlem sırasında davalı banka tarafından davacı eşin açık rızası alınmamıştır. Yukarıda açıklanan kurallar çerçevesinde ipotek işleminin, davacı ve davalı eş ile aynı çatı altında
oturan müşterek çocukların kullandığı krediye teminat teşkil etmek üzere kurulmuş bulunmasının da önemi bulunmamaktadır. Bu durumda,
TMK’nın 194/1 maddesi eşin açık rızasını aradığından, yapılan işlemin
geçerli olduğunu kabul etmek imkansızdır. Hukuk Genel Kurulunda yapılan görüşmeler sırasında bir kısım üyelerce; ipotek işleminin kurulmasına neden olan, davacı ve davalı eş ile aynı çatı altında oturan müşterek
çocukların kullandığı krediden ve dolayısıyla da ipotek işleminden davacı
eşin haberdar olmadığını kabul etmenin hayatın olağan akışına aykırı olduğu ileri sürülmüş ise de yukarıda açıklanan nedenlerle bu görüş Kurul
çoğunluğunca benimsenmemiştir. Hal böyle olunca, mahkemece, yukarıda açıklanan yasal düzenleme ve ilkelere uygun değerlendirme yapılarak
davanın kabulüne karar verilmesi bu kararda direnilmesi usul ve yasaya
uygun olup; direnme kararının onanması gerekir.
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SONUÇ:
Davalı T.V. Bankası T.A.O. vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile, direnme kararının yukarıda açıklanan nedenlerden ONANMASINA, aşağıda dökümü yazılı (13.367,70 TL) harcın temyiz edenden alınmasına,
15.04.2015 gününde oyçokluğu ile karar verildi.

TEMİNAT SENEDİ • İYİ NİYETLİ HAMİLİN HAKLARI
ÖZET: Senet metninde senedin “teminat” olduğunu gösteren bir ibare yoktur. Bu durumda, senedin keşidecisi ile lehdarı arasında yapılmış olan
özel anlaşma senedi iyiniyetle eline geçiren hamili bağlamaz.*
Y. HGK E.2013/12-1948 K. 2015/1247 T. 22.4.2015
(... TTK’nın 599. maddesi gereğince, her ne kadar, şahsi def’iler hamile karşı ileri sürülemez ise de; aynı maddede ‘meğer ki hamil, poliçeyi iktisap ederken, bile bile borçlunun zararına hareket etmiş olsun)
hükmüne yer verilmiştir.
Somut olayda takip dayanağı bononun teminat oludğuna ilişkin
iddianın temel dayanağı olan 05.10.2007 tarihli protokol borçlu Cengiz Haşlak ile lehdar L. ve bunların vekilleri arasında keşide edilmiş
olup, takip alacaklısı N. bu protokolde taraf değildir. Bu porotokün takip alacaklısı yönünden herhangi bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır.
Senet metninde teminat olduğuna dair bir ibare de yer almamaktadır.
TTK’nın 599. maddesinin yukarıda açıklanan hükmüne göre, protokolde imzası bulunan ve lehdar L. vekili olarak protokolü imzalayan Av.
M ile senet lehdarı alacaklı arasında iş ilişkisi olsa dahi, senette imzası
bulunmayan Av. M.'den senedin takip alacaklısı N’ye ne şekilde intikal
ettiği tespit edilemediğinden hamilin bonoyu iktisap ederken, bile bile
borçlunun zararına hareket ettiğinden söz edilemez.
O halde mahkemece tirazın reddi yerine yazılı gerekçe ile kabulü
yönünde hüküm tesisi isabetsizdir...)
gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan
yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
TEMYİZ EDEN: Davalı-alacaklı vekili
* Gönderen: Av. Kazım GÜZELGÜN İstanbul Anadolu 3. İcra Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü
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Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
Dava İİK 169 maddesine dayalı borca itiraz istemine iliştindir.
Mahkemece davalı aacaklının iyi niyetli 3. kişi konumunda olmadığı
gerekçesi ile itirazın kabulüne karar verilmiştir.
Davalı-alacaklı vekilinin temyizi üzerine kara, Özel Dairece yukarıda
başlık bölümünde gösterilen nedenlerle bozulmuştur.
Yerel Mahkemece, önceki kararda direnilmiş; hükmü temyize davalı-alacaklı vekili getirmiştir.
Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; davalı-alacaklının iyi
niyeti hamil olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.
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
Davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının Özel
Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı BOZULMASINA,
istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 22.04.2015
gününde oybirliği ile karar verildi.

İŞ KAZASI • ZAMANAŞIMI SÜRESİ
ÖZET: İş kazası davasının zamanaşımı süresinin
başlangıcı olay tarihi değil, maluliyet oranının kesin olarak tespit edildiği tarihtir.*
Y.HGK E. 2013/21-2035 K. 2015/1345 T. 15.5.2015
(... 1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici nadenlere göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı
dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddine,
* Gönderen: Av. Muammer Alp PESOK
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2- Dava, 01.10.1997 tarihinde meydana gelen iş kazasında sağ elinde cursh yaralanmasına bağlı el bileği hareket kısıtlılığı oluşacak şekilde sürekli iş göremezliğe uğraşan sigortalının maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemine ilişkindir.
Mahkemece davacının maddi tazminat isteminin kabulüne, manevi
tazminat istemin ise kısmen kabulüne karar verilmiş ve bu karar taraf
avukatlarınca süresinde temyiz edilmiştir.
İş kazasına uğrayan işçinin sürekli iş göremezlik oranın %0 oranında olduğuna ilişkin SSK Başkanlığı tarafından yapılan belirlemeye
davacı tarafından yapılan itiraz üzerine, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık
Kurulunun 18.03.2003 gün ve 21/796 saılı kararı ile SSK Kartal hastanesinin 05.02.1998 tarihli raporu dikkate alınarak, işçide oluşan sürekli
iş göremezlik oranının %0,00 olduğuna karar verildiği, bu karara davacı tarafından yapılan itiraz sonunda açılan ve kesinleşen dava ile Adli
Tıp Genel Kurulunca 11.06.2008 tarihinde 23.09.1997 tarihinde oluşan
el bileği hareket kısıtlılığı arızasına bağlı sürekli iş göremezliğin %11,2
olduğuna ilişkin raporu ekli olduğu, davacının 06.07.2011 tarihinde davasını kısmen ıslah ettiği, ıslahen artırılan miktarla ilgili olarak davalı
tarafça süresinde zaman aşımı def’i nde bulunulduğu uyuşmazlık konusu değildir. Uyuşmazlık bu tür davalarda BK’nın 125. maddesi gereğince uygulanmakta olan 10 yıllık zaman aşımı süresinin hangi tarihte
başlatılması gerektiği noktasında toplanmaktadır.
Uygulama ve öğretide kabul edildiği üzere, zamanaşımı failin ve zararın öğrenildiği tarihten başlatılmalıdır. Zarar görenin zararı öğrenmesi demek, zararın varlığı, mahiyeti ve esaslı unsurları hakkında bir
dava açma ve davanın gerekçeleri göstermeye elverişli bütün hal ve
şartları öğrenmiş olması demektir. Vücut bütünlüğünün ihlalinden doğan zarar, ancak bakım ve tedavi sonucunda düzenlenen hekim raporuyla belirli bir açıklığa kavuşur. Bedensel zararın gelişim, gösterdiği
durumlarda zamanaşımına başlanğıç olarak hastalık seyrinin yani gelişimin tamamlandığı tarihin esas alınması gerekir. Somut olayda değişen ve gelişen bir durumun söz konusu olmadğı, davacının 25.02.1998
tarihinden itibaren çalışabileceğine ilişkin 05.02.1998 tarihli rapora istinaden davacıya ropurlu kaldığı 155 gün karşılığı geçici iş göremezlik
ödeneği ödendiği ortadadır.
Hal böyle olunca, davacı tarafından 06.07.2011 tarihinde maddi tazminattın ıshalen artırılması ve manevi tazminat istenilmesi üzerine,
süresi içerisinde davalı tarafından ileri sürülen zamanaşımı def’i nin
kabul edilerek ıslahen istenilen miktarlara ilişkin tazminat talebinin
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reddine karar verilmesi gerekirken, ıslahen istenilen miktarı da kapsar
biçimde tazminat talebinin kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya
aykırı olup bozma nedenidir.
Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular gözönünde tutulmaksızın
yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
O halde, davalının bu yönleri amaçlayan itirazları kabul edilmeli ve
hüküm bozulmalıdır...)
gerekçesiyle oyçokluğuyla bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
TEMYİZ EDEN: Davalı vekili
HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
Dava, iş kazası sonucu oluşan bedensel zarar nedenine dayalı maddi
ve manevi tazminat istemine ilişkindir.
Davacı, 01.10.1997 tarihinde iş kazası sonucu yaralandığıını ileri sürerek 22.11.2000 tarihinde maddi tazminat istemli eldeki davadaki taleplerini, 06.07.2011 tarihli dilekçesi ile 20.000,00 TL manevi tazminat ile
60.448,71 TL maddi tazminat olarak artırdığını beyan ederek maddi ve
manevi tazminat istemiştir.
Davalı işveren, 10 yıllık zamanaşımı süresi dolduktan sonar verilen
ıslah dilekçesi ile talep edilen tazminatların zamanaşımı süresi dolduktan
sonra istendiğini ileri sürerek davaların reddini savunmuştur.
Mahkemenin davanın kısmen kabulüne dair verdiği karar, davalı vekilinin temyizi üzerine Özel Dairece yukarıda yazılı gerekçe ile bozulmuş;
mahkemece önceki kararda direnilmiş, direnme kararı davalı şirket vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; ıslah dilekçesi ile talep
edilen maddi ve manevi tazminat isteminin zamanaşımına uğrayıp uğramadığı noktasında toplanmaktadır.
Öncelikle; zamanaşımı ve zamanaşımının kesilmesi kavramları ile
bunların sonuçları üzerinde kısaca durmakta yarar vardır.
Zamanaşımı; alacak hakkının belli bir süre kullanılmaması yüzünden,
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dava edilebilme niteliğinden yoksun kalmasını ifade etmektedir. Sonucu
alacak hakkına son verme değil, onu eksik borç haline getire olarak ortaya çıkar. Zamanaşımına ilişkin düzenlemelerin temelinde; iddia edilen
alacağın aradan uzun zaman geçmiş olmasına rağmen kullanılmaması
karşısında borçlunun oldukça uzak geçmişte kalan bir borçtan doğabilecek ihtilaflara karşı korunması, kendi alacağına karşı uzun süre kayıtsız
kalan kimsenin hu hakkının artık korunmaya layık olmadığını kabul etmiş sayılması yatmaktadır.
Borçlar Kanunumuzda asıl zamanaşımı süresi 10 yıl olarak kabul edilmiş, daha uzun ya da daha kısa sürelerin getirildiği özel hükümlerin saklı
olduğu BK'nın 125. maddesinde belirtilmiştir.
Bilindiği üzere, işçi ile tazminat sorumlusu işveren arasında hizmet
akdi ilişkisi bulunmaktadır. Davalı işveren işçi sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevzuata aykırı hareketi ile davacı işçinin yaralanmasına neden olduğundan, bu davranışlar mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun (BK) 332/1
maddesinde belirtilen akde aykırı durumları oluşturur. BK.’nın 125.
maddesinde züzenlenen on yıllık akdi zamanaşımına tabidir.
Kural olarak; zamanaşımı alacağın muaccel olduğu tarihten başlar.
Bilindiği gibi, BK'nın 132 maddesinde durma, 133. maddesinde de zamanaşımının kesilme nedenleri düzenlenmiştir. Ayrıca Türk Ticaret Kanunun 662 maddesinde, 6183 sayılı yasada ve İİK'nin 143. matdesinde
de Borçlar Kanunundan ayrı olarak zamanaşımının kesilme nedenleri
düzenlenmiştir. Kesilmede, durmadan farklı olarak kesilme tarihine kadarki sürenin yanması, kesilme tarihinden sonra sürenin yeniden başlaması söz konusudur. Kural olarak; kesilmeden sonra da aynı zamanaşımı
süresi işlemeye başlar. BK'nın “Katı sebepleri” başlığını taşıyan 133. maddesinin birinci fıkrasında; “Borçlu borcu ikrar ettiği, hususiyle faiz veya
mahsuben bir miktar para veya rehin yahut kefil verdiği takdirde, “İkinci
fıkrasında” Alacaklı dava veya defi zımnında mahkemeye veya hakeme
müracaatla veya icrai takibat yahut iflas masasına müdahale ile hakkını talep eylediği halde.” denilerek zamanaşımını kesen sebepler arasında
alacaklının dava yoluyla mahkemeye başvurması sayılmaktadır.
Burada somut olaya baktığımızda; eldeki dava devam ederken,
23.11.2003 tarihinde açılan sürekli iş göremezlik oranının tespiti istemli
Kartal 1. İş Mahkemesi’nin 07.04.2009 tarih 2007/751 E., 2009/192 K.
sayılı rararı ile davacının 23.09.1997 tarihinde geçirdiği iş kazası nedeniyle yaşına göre maluliyet oranının %11,2 olduğuna karar verilmiştir. Şu
duruda davacının sözkonusu davada sürekli iş göremezlik oranının tespitini istediği halde, eldeki asıl davada tazminat talebinde bulunmuştur.
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Uyuşmazlığın çözümü için sürekli iş göremezlik oranının tespitine ilişkin hükmen BK. 133/11 anlamında bir dava yoluyla mahkemeye başvurma anlamına gelip gelmediği üzerinde durulmalıdır.
Bilindiği üzere, haksız fiilin unsurları; zarar, fiil ile zarar arasında illiyet bağı, fiiin hukuka aykırı olmasından ibarettir. Haksız eylem niteliğinde
olan işverenin davranışı nedeniyle sorumluluğundan söz edebilmek için,
haksız fiilin unsurlarından biri olan uğranılan zararın tespitinde işçide
meydana gelen sürekli iş göremezlik oranının belirlenmesi önem taşımaktadır. Bu nedenle sürekli iş göremezlik oranının %11,2 olduğunun mahkemece tespiti ile sonuçlanan ve davacının açıkça zarara uğradığını ortaya
koyan, kesinleşmiş mahkeme hükmünün de BK 133/11 anlamında bir
dava yoluyla mahkemeye başvurma olarak kabul edilmesi gerekmektedir.
Bu açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde, davacının
22.11.2000 tarihinde açtığı eldeki davada, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık ve Maluliyet İşleri Daire Başkanlığı tarafından 30.11.2001 tarihinde
sürekli iş göremezlik oranının %0 olarak tespit edildiğini öğrenmiştir. Davacı vekilinin 06.02.2002 tarihinde müvekkilinin sağ kolunun tamamen
kullanılamaz hale geldiği belirtilerek sürekli iş göremezlik oranının yeniden belirlenmesi için itiraz etmesi üzerine, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık
Kurulunun 18.03.2003 tarihli raporu ile sigortalının geçirmiş olduğu iş
kazası nedeniyle maluliyet gerekmediğine karar verilmiştir. Davacının beden gücü kayıp oranının tartışmalı bulunması ve 23.11.2003 tarihinde
açılan sürekli iş göremezli oranının tespiti istemi ile dava edilmesi üzerine
sorunun çözümü için Adli Tıp Kurumundan görüş sorulmuş ve Adli Tıp
Kurumu 3. İhtisas Dairesinin 29 Ağustos 2007 tarihli raporu ile davacının
sürekli iş göremezlik oranının %15,2 olduğu tespit edilmiştir. İtiraz üzerine Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu’nun 21 Ağustos 2008 tarihli kararı
ile davacının sürekli iş göremezli oranı %11,2 olarak son ve kesin olarak
saptanmıştır. İşte davacı ortaya çıkan bu yeni ve kesin olguya dayalı olarak zamanaşımını kesmek amacıyla istemde bulunduğuna göre davanın
zaman aşımına uğradığını kabul etmek mümkün değildir.
Hukuk Genel Kurulundaki görüşmeler sırasında, somut olayda olay
tarihinden sonra devam eden tedavilere bağlı olarak gelişen bir durum
sözkonusu olmadığından BK 125. maddesinde düzenlenen 10 yıllık zamanaşımı süresinin kaza tarihinden itibaren hesaplanacağı buna göre
ıslah tarihi itibarı ile zamanaşımı süresinin dolmuş olması nedeni ile direnme kararın bozulması gerektiği görüşü ile sürülmüş ise de bu görüş
yukarıda açıklanan nedenlerle çoğunluk tarafından benimsenmemiştir.
Belirlenen nedenlerle; mahkemenin zamanaşımı süresinin dolmadı-
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ğına ilişkin kabulü usul ve yasaya uygun direnme kararının onanması
gerekmiştir.
Açıklanan nedenlerle direnme kararının onanması gerekir.
SONUÇ
Açıklanan gerekçeyle; davalı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile
temyiz olunan direnme kararın ONANMASINA, aşağıdaki dökümü yazılı
(3.866,20 TL) harcın temyiz edenden alınmasına, 15.05.2015 gününde
oyçokluğu ile karar verildi.

YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ
TAPU KAYDINDAKİ KİMLİK BİLGİLERİ • DAVADA GÖREV
ÖZET: Tapu kayıtlarındaki kimlik bilgilerinin düzeltilmesine ilişkin taleplere sulh hukuk mahkemelerinde bakılacaktır.*
Y. I HD E 2014/4712 K. 2015/3791 T. 18.3.2015
Dava, kayıt maliki ile miras bırakanın aynı kişi olduğunun tespiti isteğine ilişkin olup 14.12.2012 tarihinde açılmıştır.
Davalı Tapu Müdürlüğü, görevli mahkemede açılmadığını bildirip davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.
Hükmü, davalı vekili temyiz etmiştir.
Bu tür taleplerle, Tapu Sicili Tüzüğünün 25. maddesinde belirtilen ve
kütükte bulunması zorunlu olan kimlik bilgilerinden tapu malikinin adı
ve soyadı, baba adı ile edinme nedeni, tarih ve yevmiye numarasına ilişkin
yanlış yazılan bilgilerin düzeltilmesi istenebilir.
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 382/1 maddesinde;
“Çekişmesiz yargı, hukukun mahkemelerce, aşağıdaki üç ölçütten birine veya birkaçına göre bu yargıya giren işlere uygulanmasıdır” hükmüne
yer verilmiş; bu ölçütler ise ilgililer arasında uyuşmazlık olmayan haller,
ilgililerin ileri sürebileceği herhangi bir hakkın bulunmadığı haller ve hakimin re’sen harekete geçtiği haller olarak ifade edilmiştir.
Kanunda çekişmesiz yargı işlerinin neler olduğu önce genel çerçevesi
belirlenerek, daha sonra da mümkün olduğunca sayılarak belirtilmiştir.
Ancak bu sayma sınırlı olmadığından yasa maddesinde sayılmayan fakat
çekişmesiz yargı ölçütlerini taşıyan diğer işlerin de çekişmesiz yargı işi
olarak kabulü gerekir. Yani, 382. maddede sayılmamakla beraber çekişmesiz yargının ölçütlerinden birini veya birkaçını taşıyan bir iş de çekişmesiz yargı işi olarak değerlendirilebilir.
Tapu kayıtlarında kimlik bilgilerinin düzeltilmesi taleplerinde, talep
eden taraf tapu kayıtlarındaki kimlik bilgilerinin nüfus kayıtlarına uygun
hale getirilmesini istemekte olup bu tür işlerde hasım gösterilen Tapu
Müdürlüğü ile aralarında bir uyuşmazlık yoktur. Tapu Müdürlüğü davada sadece yasal hasım olarak yer almaktadır. Gerçekte yargılamada taraf değil, sadece ilgilidir. İlgililerin uzlaşması halinde çekişmenin ortadan
kalktığından söz edilemez veya bu iş ilgili tarafın davayı kabulü sonuç do* Legalbank Hukuk Sitesinden alınmıştır.
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ğurmaz. Taraflar arasında bu anlamda gerçek birlerde çekişmenin varlığı
söz konusu değildir.
Bu tür taleplerde yukarıda belirtildiği gibi talep edenlerin tapu kayıtlarının malik hanesindeki kimlik bilgilerinin nüfus kayıtlarına uygun biçimde düzeltilmesi dışında ileri sürebilecekleri herhangi bir hakları da
bulunmamaktadır.
Yine bu tür taleplerde, kimlik bilgilerinde düzeltme yapılması istenen
tapu maliki ile ilgili araştırmada mülkiyet nakline neden olunmaması için,
taraf delilleri dışında gerekli görülen hususlarda re’sen araştırma yapılması gerekmektedir. Ayrıca, bu yargılamanın sonucunda verilen kararlar
kesin hüküm sayılmamaktadır. Kararın haksız veya hatalı görülmesi halinde ileri sürülen delillere göre yeniden düzeltme talebinde bulunulabilmesi, hükmün değiştirebilmesi mümkündür. Bunların yanında, uygulamada davanın kabulüne karar verilmesi halinde dahi yargılama giderleri
davacı üzerind bırakılmakta. Tapu Müdürlüğü yargılama giderlerinden ve
vekalet ücretinden sorumlu tutulmamaktadır.
Bütün bu değerlendirmelere göre; tapu kayıtlarında kimlik bilgilerinin
düzeltilmesi işleri de 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 382.
maddesinde belirtilen çekişmesiz yargı işlerinden sayılmalıdır. Kaldı ki,
382. maddenin 2-c/1 fıkrasında “Taşınmaz üzerinde taraf oluşturulmasına ve hak ihlaline sebebiyet vermeyecek düzeltmelerin yapılması” çekişmesiz yargı işi sayılmış olup, niteliği itibariyle tapu kayıtlarında kimlik
bilgilerinin düzeltilmesi işler de bu tanıma uymaktadır.
Talep tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 383. maddesine göre de, çekişmesiz yargı işleririnde
görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadğı sürece sulh hukuk
mahkemeleridir. Bu itibarla çekişmesiz yargı işi olan tapu kayıtlarında
kimlik bilgilerinin düzeltilmesi taleplerine sulh hukuk mahkemelerince
bakılması gerekir.
Anılan Kanunun 114/1-c ve 115. maddeleri gereğince, görev dava şartlarından olup mahkeme, dava şartlarının mevcut olup olmadığını davanın
her aşamasında kendiliğinden araştırmalıdır. Bu tür işlerin asliye hukuk
mahkemesinde görülmesi mümkün olmadığından, davaya Sulh Hukuk
Mahkemesinde bakılmak üzere görevsizlik karar verilmesi gerekirken değinilen hususlar gözardı edilerek işin esası hakkın karar verilmesi doğru
değildir.
Davalının temyiz itirazı değinilen yön itibarıyla yerindedir, kabulü ile
hükmün (6100 sayılı Yasanın geçici 3. maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK’un 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, bozmanın niteliğine göre diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına,
18.03.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ
MAHKEMECE DAHA ÖNCE VERİLEN MADDİ TAZMİNAT
YİNE ÇOK TAKDİR OLMUŞTUR
ÖZET: Mahkemece daha önce verilen maddi tazminat yine çok takdir edilmiştir.
Y.2 H.D. E. 2014/28574 K. 2015/12581, T. 15.06.2015
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı-davalı erkek tarafından, kusur belirlemesi, nafaka ve tazminat miktarları yönünden; davalı-davacı kadın tarafından ise, nafaka ve tazminat
miktarları ile faiz yönünden temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 15.06.2015
günü duruşmalı temyiz eden davalı-karşı davacı A. geldi, vekili
gelmedi. Karşı taraf duruşmalı temyiz eden davacı-karşı davalı S. vekili Av.N. geldi. Gelenlerin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek
karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü.
Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
1- Dosyadaki yazılara ve mahkemece uyulan bozma kararı gereğince
hüküm verilmiş olmasına göre davalı-davacı kadının tüm, davacı-davalı
erkeğin ise aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
2- Mahkemece verilen ilk hüküm bozma ilamında belirtilen diğer sebeplerin yanında davalı-davacı kadın yararına hükmedilen maddi tazminatın orantısız ve çok olduğundan bahisle bozulmuştur. Mahkemece
bozma ilamına uyularak maddi tazminat konusunda yeniden karar verilmiş ise de; mahkemece maddi tazminata ilişkin verilen hüküm bozmanın
amacına uygun değildir.
Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumlarına, boşanmaya
yol açan olaylardaki kusur derecelerine, paranın alım gücüne, ihlal edilen
mevcut ve beklenen menfaatlerin kapsamına nazaran, davalı-davacı kadın
yararına hükmolunan maddi tazminat çoktur. Türk Medeni Kanunu'nun
4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi ile Türk Borçlar Kanunu'nun 50. ve
devamı maddeleri hükmü nazara alınarak, daha uygun miktarda maddi
tazminat (TMK md. 174/1) takdiri gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.
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SONUÇ
Temyiz edilen hükmün yukarıda (2.) bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu değer bölümlerinin ise yukarıda (1.) bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, durumşa
için takdir olunan 1.100,00 TL. vekalet ücretinin A.’dan alınıp S.’ye
verilmesine, aşağıda yazılı temyiz ilam harcının temyiz eden A.'ya yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna 123.60 TL. temyiz başvuru harcı
peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatıran S.’ye geri verilmesine, işbu kararın
tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere
oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ
MERNİS ADRESİNE TEBLİGAT YAPILAMAYAN YARDIM NAFAKASI DAVALISININ ADRES ARAŞTIRMASI
ÖZET: Davalının mernis adresine tebligat yapılmasını talep etmiştir. Mahkemece, belirlenen
adrese “mernis adresi” kaydı düşülerek tebligat
çıkarılmış, tebligat yapılamaması üzerine, davacı
tarafa davalı adresinin bildirilmesi için bir haftalık kesin süre verilmiş; davacı tarafından, dava
dosyasında bulunan aynı adresin tebligat adresi
olarak bildirilmesi üzerine aynı adrese tebligat
çıkarılmış; ancak, tebligatın bila teblig olması
üzerine; davalının ilgili Nüfus Müdürlüğünden, ilgili Askerlik Şubesi Başkanlığı ve Vergi Dairesinden (resmi kurum ve kuruluşlardan) adresi araştırılmadan davanın açılmamış sayılmasına karar
verildiği anlaşılmaktadır.
Y. 3. HD. E. 2014/10814, K. 2015/5562, T. 02.04.2015
Taraflar arasındaki yardım nafakası davasının mahkemece yapılan
yargılaması sonucunda, davanın açılmamış sayılmasına yönelik olarak
verilen hükmün, süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi
üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
YARGITAY KARARI
Davacı vekili, dava dilekçesinde; davacının, davalının kızı olduğunu;
müvekkili lehine hükmedilen iştirak nafakasının, reşit olmasıyla kesildiğini; davalı babanın emekli olup, miras yoluyla kalan taşınmazları bulunduğunu belirterek; davacı lehine aylık 500,00 TL yardım nafakasına
karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Mahkemece; dava dilekçesinde davalının adresinin gösterilmediği,
mernis adresine tebligat yapılmasının istendiği; ancak, davalının mernis
adresinin bulunmamasına rağmen, davalıyla ilgisi olup olmadığı bilinmeyen bir adrese “mernis adresi” daydı da düşülerek tebligat çıkarıldığı, bu
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durumun yasaya aykırı ve tebligatın usulsüz olduğunun tespiti üzerine;
davacı tarafa, HMK 119/1-b maddesi gereğince kesin süre verilidği,; davacı tarafça kesin süreden sonra yine dosyada bulunan ancak, davalıyla ilgisi kurulamayan adresin bildirildiği; buna rağmen, adrese gönderilen tebligatın muhatabın tanınmadığı gerekçesiyle iade edildiği anlaşıldığından;
HMK'nın 119/2 son cümlesi gereğince davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından süresinde temyiz edilmiştir.
Dava, yardım nafakası talebine ilişkindir,
Tebligat Kanununun 10. maddesinde; tebligatın, adına tebligat çıkartılan kişinin bilinen en son aresinde yapılacağı, 28 inci maddesi hükmünde adresi meçhul olanlara tebligatın ilanen yapılacağı, tebliğ yapılamayan
ve ikametgahı, meskeni veya işyeri de bulunamayan kimsenin adresinin
meçhul sayılacağı, adresin meçhul olması halendi tebliğ memuru tarafından durumun mahalle veya köy muhtarlarına da onaylattırılarak tespit
edileceği, bununla beraber tebliği çıkartan kurum veya kuruluşun kendisine tebliğ yapılacak kişinin adresini resmiveya özel müessese ve dairelerden gerekli gördüklerine sorup, zabıta aracılığıyla da araştırıp soruşturacağı açıklanmıştır.
Somut olayda; davacı, dava dilekçesi ile, davalının mernis adresine
tebligat yapılmasını talep etmiştir. Mahkemece, belirlenen adrese “mernis adresi” kaydı düşülerek tebligat çıkarılmış, tebligat yapılamaması
üzerine, davacı tarafa davalı adresinin bildirilmesi için bir haftalık kesin
süre verilmiş; davacı tarafından, dava dosyasında bulunan aynı adresin
tebligat adresi olarak bildirilmesi üzerine aynı adrese tebligat çıkarılmış;
ancak, tebligatın bila teblig olması üzerine; davalının ilgili Nüfus Müdürlüğünden, ilgili Askerlik Şubesi Başkanlığı ve Vergi Dairesinden (resmi
kurum ve kuruluşlardan) adresi araştırılmadan davanın açılmamış sayılmasına karar verildiği anlaşılmaktadır.
Oysa, mahkemece; öncelikle davalı adresinin Nüfus İdaresinden, Askerlik Şubesi Başkanlığı ve Vergi Dairesinden araştırılıp soruşturulmalı,
bu kurum ve kuruluşlarca adres bildirilmesi halinde, bildirilecek adreslere dava dilekçesi ve duruşma oturum günü tebliğe çıkartılmalı; bu şekilde de davalının adresinin tespit edilememesi ve Tebligat Kanunu ve Yönetmelikte açıklanan diğer usullerden biriyle tebligat yapılmasına imkan
bulunmadığının saptanması halinde, ilanen tebligat yoluna başvurulmalı,
davalı duruşma oturumuna geldiğinde davaya karşı diyecekleri, varsa delilleri sorulup santanmalı, göstereceği deliller toplanmalı, toplanan ve toplanacak tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna uygun bir karar
verilmelidir.
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Mahkemece; yöntemine uygun bir biçimde adres araştırması yapılmadan ve taraf teşkili sağlanmadan, yanılgılı değerlendirme ve eksik inceleme sonucu, yazılı şekilde hüküm kurulmuş olması doğru görülmemiş,
bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan
kabulü ile hükmün HUMK'un 428. maddesi gereğince BOZULMASINA ve
peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz iadesine, 02.04.2015
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

VASİYETNAMENİN İPTALİ TENKİS DAVASI
•
VASİYETÇİNİN HUKUKİ EHLİYETİ
ÖZET: Hukuki ehliyet durumunun doktor raporu
ile kanıtlanması esas olup, tanık beyanları bu durumun saptanmasında nazara alınabilecek birer
veridir. Mahkemece, murisin vasiyetname tarihindeki sağlık durumunu gösterir hastane, kayıt,
reçete rapor, sağlık karnesi vs. deliller dosya içine alınmış, vasiyetname tanzimine esas alınan
18.02.2010 tarihli uzman psikiyatri hekim raporu
da dosya içni alınmış ve bu rapor yeterli görülerek hükme esas alınmıştır.
Y.3. H.D. E. 2014/13732, K. 2015/6326, T. 14.04.2015
Ancak, Dairemizin yerleşik içhihatları da incelendiğinde görüleceği
üzere mahkemece yapılacak iş, dosyadaki tüm bu deliller değerlendirilerek vasiyetname tanzim tarihinde murisin hukuki ehliyete sahip olup olmadığı hususunda Adli Tıp Kurumundan rapor alınarak sonucu uyarınca
bir karar verilmesidir.
Taraflar arasındaki vasiyetnamenin iptali-tenkis davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın reddine yönelik olarak verilen
hükmün, süresi içinde davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
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Davacı vekili dilekçesinde; muris S.'nin 13.06.2011 tarihinde vefat
ettiğini ve geride mirasçıları olarak davacı ve davalıları bıraktığını, murisin vefatından sonra davacıların babalarının Kartal 14. Noterliği’nin
18.02.2010 tarih ve 3787 yevmiye nolu vasiyetnamesi olduğunu öğrendiklerini, bu vasiyetnamenin Pendik 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin
2001/1077 E. Sayılı dosyasında 15.02.2012 tarihinde açılıp okunduğunu,
bu vasiyetnamede yer alan taşınmazlar ve bankada bulunan ve tüm mirasçıların paylarına göre paylaşmış oldukları nakit paranın murisin mevcut terekesini oluşturduğunu, murisin söz konusu vasiyetnameyi korkutma ve zorlama yoluyla yaptığını, nitekim murisin bu vasiyetnameyi yaptığı
sırada yaşlılığı, rahatsızlıkları ve bakıma muhtaçlığı nazara alındığında
kolaylıkla etki altına alınmasının mümkün olduğunu, murisin söz konusu vasiyetnameyi kendi özgür iradesi ile yapmadığını belirterek Kartal
14. Noterliği’nin 18.02.2010 tarih ve 3787 yevmiye numaralı düzenleme
şeklindeki vasiyetnamesinin iptaline karar verilmesini, olmadığı takdirde
yasal miras payından fazla almış olan mirasçı davalıların bilirkişi aracılığı ile tespit edilecek miktarda denklik parasının miras payını tamamen
alamayan mirasçı davacılara ödenmesine karar verilmesini, aksi takdirde davacıların ihlal edilen saklı payları karşılanıncaya kadar söz konusu
ölüme bağlı tasarruftan orantılı olarak tenkis işlemi yapılmasını talep ve
dava etmiştir.
Tenkis talebi yönünden, dava tefrik edilerek, ayrı bir esasa kaydedilmiştir.
Davalılar vekili dilekçesinde; söz konusu vasiyetnamenin murisin son
arzularnı ifade ettiğini, vasiyetin okunmasından da anlaşılacağı üzere vasiyetnamenin tamamıyle murisin hür iradesi ile düzenlendiğini, yine vasiyetnamenin düzenlediği tarihde murisin yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç
olması gibi bir durumun söz konusu olmadığını, noterde yapılan işlem
öncesinde de murisin akli melekelerinin yerinde olduğuna dair doktor
raporu talep edildiğini ve ancak bu raporun alınmasından sonra resmi işlemlerin yapıldığını, bu nedenle davanın reddini talep ettiklerini, yine murisin terekenin saklı pay dışında kalan kısmına ilişkin olarak da istediği
gibi tasarrufta bulunabileceğini belirterek, davanın reddini talep etmiştir.
Mahkemece; murisin vasiyetname yaptığı tarihte temyiz kudretine sahip olduğuna dair uzman hekim raporu sunulduğu, tanık beyanları ile de
murisin vasiyetname düzenlenirken temyiz kudresine sahip oludğunun
anlaşıldığı, murisin vasiyetnameyi baskı ve tehdit altında düzenlendiğine
dair herhangi bir delil bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddi cihetine
gidilmiş, hüküm davacılar vekili tarafından süresinde temyiz edilmiştir.
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Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine
göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.
Dava; hukuki ehliyetsizlik sebebine ve yanılma, aldatma, korkutma
veya zorlama sebebine dayalı vasiyetnamenin iptali istemine ilişkindir.
Vasiyetçi, 1929 doğumlu olup, vasiyetnamenin düzenlediği tarihde 81 yaşındadır. Duruşmada dinlenen davacı ve davalı tanıkların murisin akıl
sağlığının yerinde olmadığına dair beyanda bulunmadıkları anlaşılmaktadır.
Ancak, hukuki ehliyet durumunun doktor raporu ile kanıtlanması
esas olup, tanık beyanları bu durumun saptanmasında nazara alınabilecek birer veridir. Mahkemece, murisin vasiyetname tarihindeki sağlık durumunu gösterir hastane, kayıt, reçeteş rapor, sağlık karnesi vs. deliller
dosya içine alınmış, vasiyetname tanzimine esas alınan 18.02.2010 tarihli
uzman psikiyatri hekim raporu da dosya içni alınmış ve bu rapor yeterli
görülerek hükme esas alınmıştır.
Ancak, Dairemizin yerleşik içhihatları da incelendiğinde görüleceği
üzere mahkemece yapılacak iş, dosyadaki tüm bu deliller değerlendirilerek vasiyetname tanzim tarihinde murisin hukuki ehliyete sahip olup olmadığı hususunda Adli Tıp Kurumundan rapor alınarak sonucu uyarınca
bir karar verilmesidir.
Belirtilen bu hususlar üzerinde durulmaksızın eksik inceleme ile hüküm tesisi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde
hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'un 428. maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine,
14.04.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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CEMEVİNİN İBADETHANE KAPSAMINDA
DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKİR
ÖZET: Cemevi, Alevi-İslam inanışına sahip yurttaşların ibadetlerini yaptıkları mekanın adıdır.
“Cem kelimesi, “toplanma” anlamına gelmekte
ve dini törensel ve ritüel uygulamalarının tümümü kapsamaktadır.
Davalı vakıfta, alanında uzman bilirkişi marifetiyle keşif yapılarak; sözkonusu vakfın ibadethane
kapsamında değerlendirilecek bu bölüme ait aydınlatma giderleri tam olarak tespit edilmeli ve
sonucuna göre hüküm kurulması gerekir *
Y. 3. H.D. E. 2014/11238, K. 2015/9711, T. 28.05.2015
Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün,
süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar
okunup gereği düşünüldü:
YARGITAY KARARI
Davacı vekili dilekçesinde; Davalı Cumhuriyetçi Eğitim ve Kültür Merkesi (CEM) Vakfı’nın müvekkili kurumun 5415074 tesisat nolu sayacından elektrik kullandığını, davalı vakfın 05.01.2007 ile 19.12.2007 tarihleri arasında kullanmış olduğu elektrik için davacı kurum tarafından
toplam 10 adet elektrik faturası tahakkuk etrildiğini, davalı Cem Vakfı
tarafından ödenmeyen bu faturalar için Bakırköy 11. İcra Müdürlüğünün
2009/1132 Esas sayılı takip dosyası ile aleyhine icra takibi yapıldığını,
davalının ödeme emrine elektrik faturası tahakkuk ettirilen yerin bir ibadethane ve kamu hizmeti görülen bir yer olduğu için elektrik kullanım bedeli talep edilemeyeceği itirazında bulunması üzerine takibin durduğunu
belirterek, davalı kurumun borca, işlemiş faize ve borcun tüm fertlerine
yapmış olduğu haksız ve kötü niyetli itirazının iptaline ve takibin devamına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, müvekkili vakfın faaliyet gösterdiği ................../İstanbul
adresindeki binada müvekkil vakfın faaliyet gösterdiği bina olduğunu, bi* Gönderen: Av. Erhan Aslaner, İstanbul Barosu Avukatlarından
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nada ayrıca Alevi yurttaşların cem ibadetlerini yaptığı bir Cem salonu,
cenaze hizmetlerinin yürütüldüğü bir salon ve morg, yoksul insanlara yemek verilen büyük bir aşevi, kütüphane ve konferans salonunun mevcut
olduğunu, binadaki ana faaliyetin cem ibadeti olup, Cemevine ve aşevine
ücretsiz girilmekte olup, herkese açık olduğunu, Cemevlerinin Alevi-İslam
anlayışındaki yurttaşların ibadet şekli olup, bu ibadetin yüzyıllardan beri
süre geldiğini, 5784 sayılı yasanın geçici 17. maddesinin 3. fıkrasına göre
toplumun ibadetine açılmış ve ücretsiz girilen yerlerin aydınlanma giderlerinin Diyanet bütçesinden karşılanması gerektiğinden öncelikle, söz konusu binada keşif yapılarak Cemevi, cenaze hizmetleri bölümü ve aşevi
olup olmadığı konusunda keşif yapılarak, elektrik borcunun Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinden karşılanması gerektiğinden bahisle davanın
reddine karar verilmesini bildirmiştir.
Yerel mahkemece yapılan yargılama neticesinde; davacının davasının
kabulü ile davalının Bakırköy 11. İcra Müdürlüğü’nün 2009/1132 Esas
sayılı icra takip dosyasına vaki itirazının iptali ile takibin devamına, davacı tarafın yerinde görülmeyen icra inkar tazminat talebinin reddine karar
verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından cemevlerinin ibadethane kapsamında kaldığından, bu giderin 16.07.2008 tarih, 29468 Sayılı Resmi Gazetede 5784 sayılı Kanunun geçici 17. maddesinin 3. fıkrası ilgi tutularak
hüküm temyiz edilmiştir.
Somut uyuşmazlıkta, ilk etapda açıklığa kavuşturulması gereken olgu,
cemevlerinin statüsü ve ibadethane kapsamında değerlendirmeye alınıp
alınmayacağı hususudur.
Bu konuda ülkemizdeki mevzuat incelendiğinde, başta Anayasamızın
90. maddesinin bir ve sonuncu fıkraları;
“Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlerarası kuruluşlarla yapılacak andlaşmaların onaylanması. Türkiye Büyük Millet Meclisinin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır. (...)
Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun
hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anaya
Mahkemesine başvurulamaz. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel
hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı
konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda
milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.”
Anayasanın kanun önünde eşitlik ilkesine ilişkin 10. maddesi; “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve
benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.”
Din ve vicdan özgürlüğüne ilişkin Anayasa’nın 24. maddesi; “Herkes,
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vincdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. 14. madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet, dini ayin ve törenler serbesttir.
Kimse, ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dini inaç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz.”
“Anayasa’nın 136. maddesi ise: “Genel idare içinde yer alan Diyanet
İşleri Başkanlığı, laiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç
edinerek, özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirir.” hükümlerini
içermektedir.
Bakanlar Kurulu’nun 2/1958 sayılı Kararında; Bakanlar Kurulu tarafından 18 Şubat 1935 tarihinde kabul edilen, “Bazı Kisvelerin Giyimeleyeceğine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkinNizamnamenin 3. maddesi
ibadethaneyi şu şekilde tanımlamaktadır: “Mabetler, her din ibadetine
mahsus ve usule uygun olarak teessüs etmiş olan kapalı mekanlardır.”
Türk hukukunda, “mabet veya ibadethane” statüsü elde edilmesine
ilişkin özel bir usul düzenlenmemiştir. Uygulamada, yukarıda anılan Nizamname, bir dine özgü ibadetler ile ibadethane arasında bir bağ kurduğu şeklinde yorumlanmamaktadır.
Bu konuya ilişkin metinlerde, yalnızca camiler, kiliseler ve sinagoglar (ve mescitler, küçük mahalle camileri), açıkça, sırasıyla Müslümanlık,
Hristiyanlık ve Musevilik dinlerinin ibadethaneleri olarak kabul edilmektedirler. İbadethane nitelendirmesinin hukuk düzeni açısından pek çok
önemli sonucu bulunmaktadır; Her şeyden önce, ibadethaneler birçok
vergi ve harçtan muaf tutulmaktadır. Buna ek olarak, elektrik faturaları
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ödeneği ile karşılanmaktadır. Nihayet imar
planları yapılırken bazı yerler, inşaası birtakım koşullara tabi olan ibadethanelere tahsis edilmektedir.
Resmi Gazete’de 23 Mayıs 2002 tarihinde yayımlanan ve Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen, 2002/4100 sayılı kararın sonmut olayla ilgili
kısımları aşağıdaki gibidir:
Madde 2
“Aşağıda belirtilen (elektrik abone grubunda yer alan (kişi ya da kurumlar, bu Kararın 3. maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde 4736
Sayılı Kanun'un 1’. maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır:
(...)
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e) Hayır kurumları, dernekler, vakıflar, müzeler, resmi okullar (...),
f) İbadethaneler (camiler, mescitler, kiliseler, havra ve sinagoglar) (...)
Madde 3
Bu kararın 2’nci maddesinde belirtilen abone gruplarına uygulanacak
tarifeler aşağıdaki usullere göre belirlenir:
(...)
e) Hayır kurumları, dernekler, vakıflar, müzeler, resmi okullar (...)
abone grubu için, adı geçen gruba uygulanan ortalama satış fiyatı ile mesken abone grubuna uygulanan aylık ortalama satış fiyatı arasındaki fark
kilowatt saat başına 15 TL’yi geçemez (...)
f) (...) ibadethanelerin elektrik enerjisi yıllık giderleri de Diyanet İşleri
Başkanlığı’nın takip eden yılı bütçesine konulacak ödeneklerden sağlanır
(...)”
19 Ocak 2002 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 4736 sayılı Kanun’un 1. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, bazı kamu kuruluşlarının,
elektrik faturası ödeme muafiyetinden faydalanmaları mümkün değildir.
5784 sayılı yasanın geçici 17. maddesinin 3. fıkrası: “Güvenlik amacıyla yapılan sınır aydınlatmalarına ait tüketim giderleri, İçişleri Bakanlığı
bütçeçsine konulacak ödenekten, toplumun ibadetine açılmış ve ücretsiz
girilen ibadethanelere ilişkin aydınlama giderleri ise Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesine sonulacak ödenekten karşılanır.”
Ülkemizinde imzaladığı Uluslararası Sözleşmelere bakıldığında, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 14. maddesinde:
“(...) Sözleşme’de tanınan hak ve özgürlüklerden yararlanma, cinsiyet,
ırk, renk, dil, din, siyasal veya diğer kanaatler, ulusal veya toplumsal köken, ulusal bir azınlığa aidiyet, servet, doğum başta olmak üzere herhangi
bişka bir duruma dayalı hiçbir ayrımcılık gözetilmeksizin sağlanmalıdır.”
Sözleşme’nin 9. maddesinde:
“1. Herkes düşünce, vidan ve din özgürlüğüne sahiptir; bu hak, din
veya inanç değiştirme özgürlüğü ile tek başına veya topluca, kamuya açık
veya kapalı ibadet, öğretim, uygulama ve ayin yapmak suretiyle dininin
veya inancını açıklama özgürlüğünü de içerir.
2. Din veya inancını açıklama özgürlüğü, sadece yasayla öngörülen ve
demokratik bir toplumda kamu güvenliğinin, kamu düzeninin, genel sağ-

Yargıtay Kararları

253

lık veya ahlakın ya da başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için
gerekli sınırlamalara tabi tutulabilir.” düzenlemelerine yer verilmiştir.
Davalı, faaliyette bulunduğu binada, Alevi yurttaşların cem ibadetini
yaptığını, Cem salonu, morg, yoksul insanlara yemek verilen aşevi, kütüphane ve konferans salonun mevcut olduğunu, Cemin, Alevi-İslam anlayışındaki yurttaşların ibadet şekli olduğunu, binadaki ana faaliyetin cem
ibadeti olduğunu ileri sürmektedir.
Cemevi, Alevi-İslam inanışına sahip yurttaşlarımızın öteden beri cem
ibadetini yaptıkları mekanın adıdır. “Cem kelimesi, Arapça’da “toplanma”
anlamına gelmekte ve dini törensel ve ritüel uygulamalarının tümümü
kapsamaktadır.” Tüm alevi toplumunca kabul gören cemevleri, Alevi-İslam inancına sahip yurttaşların ibadet mekanıdır. Bu ibadet şekli Anadolu’da yüzyıllardan beri böyle süre gelmiş, Aleviler inaçlarını bu şekilde
devam ettirmişlerdir. “Öncelikle, bir mekanın ibadet yeri sayılıp sayılmamasının münhasıran o inanca tabi insanların takdirinde bulunmalıdır.”
Alevi inancına mensup inbanların inanç ve ibadet merkezlerinin cemevleri
olduğu, Alevilerle birlikte tüm toplum kesimleri tarafından kabul edilmiş
bir olgu ve gerçekliktir. Cemevlerinin bir ibadet merkezi olduğu, Anadolu
Aelvilerinin gelenek ve kültürlerini yaşatmak ve geliştirmek üzere kurulduğu tartışma konusu olmaktan uzaktır.” Alevilik, Orta Asya’da ortaya
çıkmış ancak büyük ölçüde Anadoluda gelişmiştir. İki önemli tasavvufçu
olan Hoca Ahmet Yesevi (12. yüzyıl) ve Hacı Bekteşi Veli (14. Yüzyıl), bu
dini hareketin ortaya çıkmasında oldukça etkili olmuş, kaynağını Türk
toplumu ve tarihinden almıştır.”
Alevilik ve alevilerle ilgili sorunlar ülkemizde ve Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesinde yargılama konusu olmuştur (Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 2014/7 - 1038 E, 2014/990 K. sayılı 03/12/2014 günlü kararı,
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Hasan ve Eylem Zengin Davası - Türkiye Başvuru No. 1448/04, Cumhuriyetçi Eğitim ve Kültür Merkezi Vakfı /
Türkiye Davası Başvuru No: 32093/10). Nitekim, Cumhuriyetçi Eğitim ve
Kültür Merkezi ÖVakfı / Türkiye Davası aşvuru No: 32093/10 olan dava,
somut olayla birebir örtüşmektedir. Her iki davanın tarafları aynı olup,
konuları benzerdir. Bu davada Ülkemizin, İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşmenin 9 ve 14. maddeleri ihlal
ettiğine hükmedilmiştir.
Tüm bu maddeler ve özellikle Uluslararası Sözleşme hükümleri ile
birlikte normatif düzenlemeler kapsamında hukuki olgulara göre; cemevlerinin ibadethane kapsamında değerlendirilmesi gerektiği Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesinin 9 ve 14. maddelerine aykırı olduğunu bildirir Av-
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rupa İnsan Hakları Mahkemesinin Cumhuriyetçi Eğitim ve Kültür Merkezi Vakfı Davası Başvuru No: 32093/10 kararı da dikkate alınarak, davalı
vakıfta, alanında uzman bilirkişi marifetiyle keşif yapılarak; sözkonusu
vakfın ibadethane kapsamında değerlendirilecek bu bölüme ait aydınlatma giderleri tam olarak tespit edilmeli ve sonucuna göre hüküm kurulması gerekir. Bu yönde bir araştırma ve inceleme yapmaksızın davanın
kabulü usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekide
hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'un 428. maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine,
28.05.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ
AVUKATLIK ÜCRETİ
•
FERAGAT HALİNDE KARŞI TARAF VEKALET ÜCRETİ
ÖZET: Avukatın vekil olarak takip ettiği dava, feragat ile sonuçlansa dahi karşı taraf vekalet ücreti hakkı Av. K. m. 165 gereğince doğacaktır.*
Y. 4. HD. E: 2013/16618 K: 2014/9070 T: 02.06.2014
Davacı K. vekili Avukat T. tarafından, davalı Y. San. ve Tic. Ltd.Şti.
aleyhine 26/01/2012 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda;
davanın kısmen kabulüne dair verilen 24/09/2012 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı ve davalı vekilleri tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik
hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.
1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalının tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışınka kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.
2- Davacının diğer temyiz itirazına gelince;
Dava, Avukatlık Kanunu 164. maddesine dayalı vekalet ücreti alacağına ilişkidir. Yerel Mahkemece, istemin kısmen kaulüne dair verilen karar,
taraflarca temyiz edilmiştir.
Davacı, davalı Y. Şirketi ile dava dışı P. arasında “baskı makinesi imali
ve teslimi” konusunda sözleşme imzalandığını, taraflar arasında görülen
menfi tespit davasında dava dışı şirket vekili olarak davayı takip ettiğini,
davanın feragat ile sonuçlandığını belirterek Avukatlık Kanunu 164. maddesi uyarınca oluşan vekalet ücretinin tahsilini istemiştir.
Mahkemece, davacı-alacaklı vekilinin, davalı borçlu hakkında vekalet
ücreti alacağına yönelik olarak başlattığı Büyükçekmece 1. İcra Müdürlüğü’nün 2012/254 Esas sayılı takibine yönelik dava borçlunun yaptığı
* Gönderen: Av. Tevrat DURAN
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itirazın iptali ile asıl alacak tutarı yönünden takibin devamına karar verilmiştir.
Davaya konu edilen vekalet ücreti, sadece vekil ile müvekkil arasında
kararlaştırılan vekalet ücreti olmayıp yargılama gideri olarak mahkemece
hüküm altına alınan vekalet ücretini de kapsamaktadır. Buna göre, Avukatlık Kanunu 165. maddesine uygun olarak vekalet ücretine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde bu yöne ilişkin karar verilmemiş olması
doğru değildir. Bu nedenle kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ
Temyiz olunan kararın yukarıda (2) no’lu bentte açıklanan nedenle
davacı yararına BOZULMASINA, davalının tüm, davacının diğer temyiz
itirazlarının (1) no’lu bentte açıklanan nedenlerle reddine ve temyiz eden
davacıdan peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 02/06/2014
gününde oy çokluğuyla karar verildi.

YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ
ŞUFA DAVASI
•
DAVACININ PAYINI DEVRALAN KİŞİNİN HAKLARI
ÖZET: Şufa davası açan davacının payını yargılama devam ederken devralan ve aynı taşınmazda
pay sahibi bulunan kişinin davacının yerine geçerek şufa davasını devam ettirmesi mümkündür.*
Y. 6.HD E: 2013/9907 K. 2013/12311 T. 12.9.2013
Dava, önalım hakkı nedeniyle davalı adına kayıtlı payların iptali ile
davacı adına tescili ve intifa hakkının terkini istemlerine ilişkindir. Mahkemece davanın reddine karar verilmesi üzerine, hüküm davacı, davalılar
M. D. ve M. S. ile müdahil vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.
1- Dosya kapsamına, toplanan delillere, mevcut deliller mahkemece
takdir edilerek Karar verilmiş olmasına ve takdirde de bir isabetsizlik
bulunmamasına göre davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Müdahale talebinde bulunan R. vekilinin temyiz itirazlarına gelince:
Davacı vekili, dava dilekçesinde, davacının, Üsküdar, Altunizade mahallesinde bulunan 1127 ada, 1,2,3 ve 1139 ada 3, 4, 5 nolu parsellerde
hissedar olduğunu, davalı M. S.’nin farklı tarihlerde hisse devraldığını, ilk
olarak M. D. hissesine trampa yoluyla sahip olduğunu, bu trampa işleminin muvazaalı olup gerçek amacın önalım hakkını engellemek olduğunu,
davalı M. S.'nin muvazaalı işlemlere devam ettiğini ve 11.8.2009 tarihli
işlemler ile hisselerin dasece kuru mülkiyetini aldığını, intifa hakkını M.S
üzerinde bıraktığını belirterek önalım hakkı nedeniyle davalı M.S. adına
kayıtlı payların iptali ile davacı adına tesciline, ayrıca M. S'na intifa haklarının devrinin de muvazaalı olması nedeniyle intifa haklarının terkinine
karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Mahkemeyece, yargılama devam
ederken davacının taşınmazdaki hissesinin R.'ye satılmış olması nedeni
ile dava dışı R. tarafından müdahale talibinde bulunulmuş ise de, davacının payına dava sırasında malik olan 3. kişinin davacıya halef olmasının
kanuni şuf’a hakkının konuluş sebebine aykırı olduğu gerekçesiyle davacının ve müdahil R.’nin davalarının reddine karar verilmiştir.
* Gönderen: Av. Murat TOPÇUOĞLU
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Dosyada mevcut tapu kayıtları incelendiğinde iş bu davanın açıldığı
tarih olan 13.7.2011 tarihinde davacı M.A’nın dava konusu parsellerde
müstakil payının bulunmadığı, parsellerde miras bıkaramı A. A.’nın payı
olup bu paya dayanılarak önalım davasının açıldığı, her ne kadar davacı
tarafından dava tarihinde elbirliği mülkiyetine tabi pay için tek başına bu
dava açılmış ise de yargılama sırasıda davacının payını dava dışı R.’ye
satıp devrettiği, R. tarafından davacı yerine davaya devam edebilmek için
müdahale talebinde bulunulduğu, ancak mevcut mirasçılık belgesinden
R.'nin 3. kişi konumunda olmadığı, A.A. mirasçısı olarak dava konusu
parsellerde elbirliği mülkiyetine tabi payın paydaşlarından biri oludğu
görülmüştür. Ayrıca dava konusu parsellerdeki muris A.A. hissesinin
3.11.2011 tarihinde paylı mülkiyete çevrildiği, müdahale talebinde bulunan R.'nin dava konusu parsellerde paydaş olduğu anlaşılmıştır.
Dairemizin yerleşik içhihatlarına göre, yasal şuf’a hakkı müşterek mülkiyet hakkından doğan ve mülkiyet hakkı ile iç içe bulunan bir haktır ve
şayi paydan ayrı olarak devir ve temliki düşünülemez. Ancak olayımızda
davacı payını yargılama devam ederken devralan ve müdahale talebinde
bulunan R. dava tarihinde de önalım hakkı sahibi (davacı murisi A. A.'nın
mirasçısı) olup, davacı hissesi daha önce taşınmazda paydaş olmayaz bir
3. kişiye devredilmemiş olmasına ve taşınmazlardaki A. A. hissesindeki
elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete çevrildiğine göre müdahale talebinde
ulunan davacı payını devralarak davacının halefi haline gelen R.'nin bu
davayı devam ettirmesinde bir usulsüzlük bulunmamaktadır. Bu nedenle
mahkemece müdahale talebinde bulunan R.'nin müdahale talebinin ve
davacılık sıfatının kabulü ile işin esasına girilmesi taraf delillerinin toplanması ve hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı
gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi doğru değildir.
SONUÇ
Yukarıda 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle müdahale talebinde bulunan R. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA,
bozma nedenine göre davalılar vekilinin temyiz itirazlarının bu aşamada
incelenmesine yer olmadığına, istek halinde peşin alınan temyiz harcının
temyiz edene iadesine, 12.09.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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KİRA SÖZLEŞMESİ • BİRDEN FAZLA KİRALAYAN
ÖZET: Kiraya verenler birden fazla ise aralarında
zorunlu dava arkadaşlığı bulunduğundan ihtarnameyi birlikte göndermeleri ve davayı beraber
açmaları gerekir.
Y.6. HD. E. 2015/4422 K: 2015/5057 T. 29.01.2014
Dava, feshi ihbar nedeniyle tahliye istemine ilişkindir. Mahkemece,
davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz
edilmiştir.
Davacı vekili, arsa niteliğindeki taşınmazın otopark olarak kullanımına ilişkin 01.04.2004 başlangıç tarihli dokuz ay süreli kira sözleşmesi
imzalandığını ve sözleşmenin süresiz hale geldiğini, müvekkili tarafından,
davalıya gönderilen ihtarname ile kira sözleşmesinin TBK’nın 329. maddesi uyarınca altı aylık kira dönemi sonu olan 01.10.2013 tarihi itibarıyla
feshedildiğinin ihtarnamenin davalıya tebliğ edilmesine rağmen, davalının taşınmazı tahliye etmediğini belirterek davalının arsa niteliğindeki taşınmazdan tahliyesine karar verilmesini istemiştir. Davalı vekili, davanın
reddini savunmuştur. Mahkemece, davanın kabulü ile kiralanın tahliyesine karar verilmiştir.
Türk Borçlar Kanunu uyarınca açılacak tahliye davasının kural olarak
kiraya verenler tarafından açılması gerekir. Kiraya verenler irden fazla
ise aralarında zorunlu dava arkadaşlığı bulunduğundan ihtarnameyi birlikte göndermeleri ve yine davayı da birlikte açmaları zorunludur. Şayet
kiralayanlardan birisi tarafından dava tek başına açılmış ise dava hemen
reddedilmeyip diğer kiralayanların muvafakatlerinin alınması için imkan
tanınmalıdır. Buna rağmen muvafakat sağlanamazsa dava reddedilir. Ancak birden fazla kiraya veren var ise davadan önce ihtar göndermeleri
gerekir ise ihtarın tüm kiraya verenlerce birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Bu eksikliğin sonradan giderilmesi mümkün değildir.
Olayımıza gelince; Dava konusu kiralanan 01.04.2004 başlangıç tarihli dokuz ay süreli kira sözleşmesi ile davacı M.C. tarafından M.C. ve
ortağı adına davalıya kiraya verilmiştir. Bu durumda mahkemece davacı
M.C.in tek başına dava açma hakkının bulunup bulunmadığı ve yukarıda
izah edilen hususlar üzerinde durularak sonucuna göre karar verilmesi
gerekirken yazılı şekilde davanın kabulü ile karalanın tahliyesine karar
verilmesi doğru değildir.
Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.
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SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK'ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3. madde hükmü gözetilerek HUMK'un 428. ve İİK'nin 366. maddesi uyarınca kararın BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine,
29.01.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASINDA TARAF TEŞKİLİ
ÖZET: Paydaşlardan veya ortaklardan birisinin
ölmesi halinde alınacak mirasçılık belgesine
göre mirasçılarının davaya katılmaları sağlandıktan sonra işin esasının incelenmesi gerekir.
Y. 6. HD E. 2012/19295, K. 2013/2696, T. 19.02.2013
Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası
yazılı ortaklığın giderilmesi davasına dair karar, davacı-karşı davalılar tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar
okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Dava, yedi adet taşınmazda ortaklığın giderilmesi istemine ilişkindir.
Mahkemece, 6, 14 ve 78 No’lu Parseller hakkında karar verilmesine yer
olmadığına, 232 Ada 11 Parsel ile 815,2347,1960 Parsellerin satış suretiyle ortaklığının giderilmesine karar verilmiş, hüküm davacılar (karşı davalılar) tarafından satışına karar verilen parseller yönünden temyiz
edilmiştir.
Paydaşlığın (ortaklığın) giderilmesi davasını paydaşlardan (ortaklardan) biri veya birkaçı diğer paydaşlara (ortaklara) karşı açar. HMK.’nun
27. maddesi hükmü uyarınca, davanın tarafları, müdahiller ve yargılamanın diğer ilgilileri, kendi haklarıyla bağlı olarak hukuki dinlenilme hakkına sahiptirler. Hukuki dinlenilme hakkı, Anayasanın 36. maddesinde
ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. maddesinde düzenlenen adil
yargılama hakkının en önenli unsurudur. Bu itibarla, paydaşlardan veya
ortaklardan birisinin ölmesi halinde alınacak mirasçılık belgesine göre
mirasçılarının davaya katılmaları sağlandıktan sonra işin esasının incelenmesi gerekir.
Olayımıza gelince; dava konusu yapılan ve satışına karar verilen taşınmazların paydaylarından KG. N. ve NN.G., H., N. ve M.Ö., A., F. ve M.Y.,
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S.K., A.A., F.B. ve R.G’nin davalı olarak davada yer almadıkları anlaşılmıştır. Mahkemece bu paydaşların sağ ise kendilerinin, ölü ise ibraz ettirilecek mirasçılık belgesine göre mirasçılarının davaya dahil edilerek işin
esası hakkında bir karar verilmesi gerekirken, taraf teşkili sağlanmadan
yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmadığından hükmün bozulması gerekmiştir.
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 satışına karar verilen 232
Ada 11 Parsel ile 815,2347 ve 1960 Parseller yönünden BOZULMASINA,
bozma nedenine göre sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer
olmadığına, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 19/02/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

BİRDEN FAZLA KİRALAYAN • TAHLİYE DAVASI
ÖZET: Kiraya verenler birden fazla ise aralarında zorunlu dava arkadaşlığı bulunduğundan,
ihtarnameyi birlikte göndermeleri ve davayı da
birlikte açmaları gerekir. Kiralayanın birisinin
açtığı davaya diğer kiralayanların onay vermesi
ve davanın yürütülmesi mümkündür. Ancak, davadan önceki ihtarnamenin kiralayanların tümü
tarafından gönderilmesi gerekir. Buradaki eksikliğin sonradan onay vermek suretiyle giderilmesi
mümkün değildir.*
Y. 6. HD E.2015/4422 K. 2015/5057 T. 29.1.2014
Dava, feshi ihbar nedeniyle tahliye istemine ilişkindir. Mahkemece,
davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz
edilmiştir.
Davacı vekili, arsa niteliğindeki taşınmazın otopark olarak kullanıma
ilişkin 01.04.2004 başlangıç tarihli dokuz ay süreli kira sözleşmesi imzalandığını ve sözleşmenin süresiz hale geldiğini, müvekkili tarafından,
davalıya gönderilen ihtarname ile kira sözleşmesinin TBK’nın 329. mad* Gönderen: Av. Erkul BULUT
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desi uyarınca altı aylık kira dönemi sonu olan 01.10.2013 tarihi itibarıyla
feshedildiğini, ihtarnamenin davalıya tebliğ edilmesine rağmen, davalının
taşınmazı tahliye etmediğini, belirterek davalının arsa niteliğindeki taşınmazdan tahliyesine karar verilmesini istemiştir. Davalı vekili, davanın
reddini savunmuştur. Mahkemece, davanın kabulü ile kiralanın tahliyesine karar verilmiştir.
Türk Borçlar Kanunu uyarınca açılacak tahliye davasının kural olarak
kiraya verenler tarafından açılması gerekir. Kiraya verenler birden fazla
ise aralarında zorunlu dava arkadaşlığı bulunduğundan ihtarnameyi birlikte göndermeleri ve yine davayı da birlikte açmaları zorunludur. Şayet
kiralayanlardan birisi tarafından dava tek başına açılmış ise dava hemen
reddedilmeyip diğer kiralayanların muvafakatlerinin alınması için inkan
tanınmalıdır. Buna rağmen muvafakat sağlanamazsa dava reddedilir. Ancak birden fazla riraya veren var ise ve davadan önce ihtar gönderilmesi
gerekir ise ihtarın tüm kiraya verenlerce birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Bu ekrsikliğin sonraran giderilmesi mümkün değildir.
Olayımıza gelince; Dava konusu kiralanan 01.04.2004 başlangıç tarihli, dokuz ay süreli kira sözleşmesi ile davacı M.C. tarafından M.C.ve
ortağı adına davalıya kira verilmiştir. Bu durumda mahkemece davacı
M.C.in tek başına dava açma hakkının bulunup bulunmadığı ve yukarıda
izah edilen hususlar üzerinde durularak sonucuna göre karar verilmesi
gerekirken yazılı şekilde davanın kabulü ile kiralanın tahliyesine karar
verilmesi doğru değildir.
Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçci 3. madde hükmü gözetilerek HUMK'un 428 ve İİK'nin 366. maddesi uyarınca kararın BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine,
29.01.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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KEFALET SÖZLEŞMESİ • HOR KULLANMA ZARARI
•
ADİ KEFİL
ÖZET: Hor kullanmadan doğan zarar kefalet sözleşmesinin tanzimi sırasında önceden bilinen bir
zarar olmadığından kefilin sorumluluğundan söz
edilemez. Kefalet sözleşmesi yazılı yapılmalı ve
kefilin sorumlu olacağı azami miktar belirlenmelidir. Adi kefilin müteselsil kefil gibi sorumlu tutulması doğru olmamıştır.
Y. 6. HD E. 2014/3278 K.2014/13173 T. 27.11.2014
Davalı kefil A.U.’ın temyiz itirazlarına gelince; Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkillerinin 1 Eylül Sanayi Sitesi 28. San. Sok. No: .... de
bulunan dükkanını M.U.’a 24.01.2005 tarihinde 5 yıllığına kiraya verdiğini A.U.’da kira alacağı ve dükkanda meydana gelecek zararlara kefil olduğunu, dükkanın kiracıya eksiksiz teslim edilidğini, kiracının 01.04.2010
tarihinde anahtarı teslim ettiğini, Uşak 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin
2010/70 D. İş sayılı dosyasında taşınmazda meydana gelen zararı tespit
ettirdiğini, taşınmazda meydana gelen zarar ve tamirat süresince kiraya
verilemeyecek olması nedeniyle şimdilik 13.000.00 TL’nin dava tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalılardan tahsilini istemiştir. Davalılar vekili zarardan sorumlu olmadıklarını, taşınmazın üçüncü bir kişiye
kiraya verildiğini belirterek davanın reddini savunmuştur. Mahkemece,
davanın kısmen kabulü ile 10.090 TL.nin davalılardan tahsiline karar
verilmiştir.
Hükme esas alınan 24.11.2005 başlangıç tarihli ve beş yıl süreli kira
sözleşmesini A.U. kefil olarak imzalamıştır. Sözleşmede kefilin sorumluluğuna dair bir düzenleme bulunmamaktadır. 6098 sayılı Borçlar Kanunu 583 (818 sayılı B.K.nun 484.) maddesine göre, kefalet sözleşmesinin
geçerliliği yazılı şekilde yapılmasına ve kefilin sorumlu olacağı azami miktarın belirlenmesine bağlıdır.
Somut olayda, dava konusu edilen alacak, kiralanın hor kullanılması
sonucu oluşan zarara ilişkindir. Hor kullanma sonucu oluşan zararın kefalet sözleşmesinin tanzimi sırasında önceden bilinebilir ve belirlenebilir
mahiyette olmadığı açıktır. Bu nedenle zarardan davalı kefil A.U. sorumlu
olduğundan söz edilemeyeceği gibi adı geçen davalı adi kefil olup, 6098
sayılı Borçlar Kanunu 585. (818 sayılı Bk. 486) maddesine göre de hak-
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kında takip yapılmaz “kefalet akdinden sonra borçlunun iflat etmesi veya
hakkında takikat icra olunup da alacaklının hatası olmaksızın semeresiz kalması yahut borçlu aleyhinde Türkiye’de takibat icrasının imkansız
hale gelmesi” koşuluna ağlanmıştır. Davada bu koşullar gerçekleşmediğine göre sözü edilen madde hükmü uyarınca da adi kefil olan davalı A.U.
hakkında doğrudan dava açılması olanaksızdır. Mahkemece, davalı adi
kefil A.U. hakkında açılan davanın reddine karar verilmesi gerekirken
yazılı gerekçe ile kısmen kabulüne karar verilmesi doğru olmadığından
hükmün adı geçen davalı yönünden bozulması gerekmiştir.
Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.
SONUÇ
Yukarıda 2 nolu bentte yazılı nedenle davalı kefilin temyiz itirazlarının
kabulü ile 6100 sayılı HMK’ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3. madde hükmü gözetilerek HUMK'un 428. maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA ve istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edenlere
iadesine 27.11.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

KEFALET SÖZLEŞMESİ • ŞEKİL ŞARTLARI
ÖZET: Kefalet sözleşmesi yazılı yapılmalı ve kefilin sorumlu olduğu azami miktar ile kefalet tarihi
belirtilmelidir.
Kefilin sorumlu olduğu miktar, kefalet tarihi ve
müteselsil kefalet durumu sözleşmeye kefilin el
yazısıyla yazılmalıdır.
Y 6. HD E.2014/13440 K. 2014/14415 T.24.12.2014
Karar
Dava kira alacağının tahsili amacıyla başlatılan icra takibine itirazın
kaldılımması ve tahliye istemine ilişkindir. Mahkemece, itirazın kaldırılmasına, inkar tazminatına ve kiralanın tahliyesine karar verilmiş, karar
davalılardan kefil C.G. vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Davada dayanılan ve karara esas alınan 01.01.2014 başlangıç tarihli
ve beş yıl süreli kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında uyuşmazlık
yoktur. Bu kira sözleşmesini davalılardan C.G. kefil sıfatıyla imzalamıştır. TBK 583. maddesinde “Kefalet sözleşmesi, yazılı şekilde yapılmadıkça
ve kefilin sorumlu olacağı azami miktar ile kefalet tarihi belirtilmedikçe
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geçerli olmaz. Kefgilin sorumlu oludğu azami miktarı kefalet tarihini ve
müteselsil kefil olması durumunda, bu sıfatdla veya bu anlama gelen herhangi bir ifadeyle yükümlülük altına girdiğini kefalet sözleşmesinde kendi el yazısıyla belirtmesi şarttır.3 hükmü bulunmaktadır. Bu durumda
mahkemece takibe konu kira sözleşmesinde TBK'nın 583. maddesinde
belirtilen şekil şartlarna uyulup uyulmadığı üzerinde durularak sonucuna
göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru
değildir.
Karar bu nedenle bozulmalıdır.
SONUÇ
Yukarıda yazılı nedenle davalı kefil C.G. yönünden kararın 6100 sayılı
HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3. madde hükmü gözetilerek
HUMK'un 428 ve İİK'nin 366. maddesi uyarınca BOZULMASINA, istek
halinde peşine alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 24.12.2014
tarihinde oybirliği ile karar verildi.

KEFALET SÖZLEŞMESİ • ŞEKİL ŞARTI
ÖZET: Kefalet sözleşmesi yazılı yapılmalı, kefilin
sorumlu olacağı miktar ve kefalet tarihi belirtilmelidir. Bu durum yasadan doğan şekil şartıdır.
Y 6. HD E. 2015/699 K. 2015/2043 T. 2.3.2015
Davacı alacaklının, borçlu davalılar hakkında, kira alacağı nedeniyle
tahliye istekli olarak başlatmış olduğu icra takibine, davalı borçluların itiraz etmesi üzerine, davacı alacaklı icra mahkemesine başvurarak itirazın
kaldırılması ve kiralananın tahliyesi isteminde bulunmuştur. Mahkemece, davalıların itirazlarının kaldırılmasına, tahliyeye ve icra inkar tazminatının karar verilmesi üzerine karar davalılar vekili tarafından temyiz
edilmiştir.
1- Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına dayandıkları belgelere
temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre davalı kiracının temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Davalı kefilin itirazın kaldırılmasına yönelik temyiz itirazlarına gelince;
Davada dayanılan ve karara esas alınan 14.03.2013 başlangıç tarihli
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ve bir yıl süreli kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında uyuşmazlık
bulunmamaktadır. Bu kira sözleşmesini davalı C.T. kefil sıfatıyla imzalamıştır. TBK 583. maddesinde “Kefalet sözleşmesi, yazılı şekilde yapılmadıkça ve kefilin sorumlu olacağı azami miktar ile kefalet tarihi belirtilmedikçe geçerli olmaz. 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 belirtmesi şarttır.” hükmü bulunmaktadır. Takibe
konu kira sözleşmesinde TBK’nın 583. maddesinde belirtilen şekil şartına uyulmadığından kefalet sözleşmesi geçersizdir. Bu durumda mahkemece davalı kefil hakkındaki davanın reddine karar verilmesi gerekirken
yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.
Karar bu nedenle bozulmalıdır.
SONUÇ
Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı kiracı İ.T.’ın temyiz itirazlarının reddi ile adı geçen yönünden usul ve yasaya uygun olan
kararın ONANMASINA, yukarıda (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı kefil C.T.’ın temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK’ya 6217
Sayılı Kanunla eklenen geçici 3. madde hükmü gözetilerek HUMK’un 428
ve İİK'nin 366. maddesi uyarınca kararın davalı kefil yönünden BOZULMASINA ve onanan kısım için aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz edenden alınmasına 02.03.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

KEFALET SÖZLEŞMESİ • ŞEKİL ŞARTI
ÖZET: Türk Borçlar Kanunu'nun 583. maddesinde belirlenen şekil şartına uyulmaksızın yapılmış
olan kefalet sözleşmesi geçersizdir.
Y. 6. HD E. 2014/13368 K. 2015/201 T.14.1.2015
Karar
Davacı alacaklı tarafında, davalı borçlular aleyhine kira alacağının tahsili amacıyla başlatılan tahliye istekli icra takibine davalı borçluların itiraz etmesi üzerine, davacı alacaklı icra mahkemesine başvurarak itirazın
kaldırılması, kiralanın tahliyesi ve icnra inkar tazminatı isteminde bulunmuştur. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmesi üzerine
karar davalı borçlular tarafından temyiz edilmiştir.
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Bu durum yasadan doğan şekil şartıdır. Davacı alacaklı, taraflar
arasında düzenlenen 01.01.2013 başlangıç tarihli 1 yıl süreli ve aylık
3.750,00 TL bedelli kira sözleşmesine dayanarak Bakırköy 16.İcra Müdürlüğü4nün 2014/9085 sayılı dosyasında, 27.06.2014 tarihinde başlattığı icra tasibi ile Eylül 2013 ayı bakiye kirası ve aylık 3.750,00 TL’den
Ekim 2013 H.Tekstil Konf.San.Tic.Ltd.Şti. itirazında ve duruşmadaki beyanlarında davaya konu kira bedellerinin imzasının bulunduğu belge ile
toplam 135.000,00 TL ödendiği görülmekte olup davalı vekili tarafından
belge altındaki imzanın müvekkilinin imzasına benzemediği belirtilmiş
ise de imzanın davacıya ait olup olmadığı sorulmamıştır. Bu durumda
mahkemece öncelikle söz konusu belgedeki imzanın davacı asile ait olup
olmadığının sorulması, belge altındaki imza davacı asil tarafından inkar
edilmesi halinde İcra İflas Kanunu’nun 269c/II maddesi hükmü gereği
İcra İflas Kanunu’nun 68. maddesine göre ödeme belgesindeki imzanın
davacı alacaklıya ait olup olmadığı yönünde bilirkişi incelemesi yaptırılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde eksik inceleme ile davalı kiracı şirket yönünden istemin kabulüne karar verilmesi
isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.
2- Davalı kefil C.A.’ın temyiz itirazlarına gelince;
İcra taribinde davada dayanılan ve hükme esas alınan 01.01.2013
başlangıç tarihli 1 yıl süreli kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında
uyuşmazlık bulunmaktadır. Davalı C.A. sözleşmeyi müteselsil kefil olarak
TBK’nın yürürlüğe girdiği 01.07.2012 tarihinden sonra 01.01.2013 tarihinde imzalamıştır. TBK’nın kefalet sözleşmesinde şekil şartını düzenleyen 583. maddesi “Kefalet sözleşmesi yazılı şekilde yapılmadıkça ve kefilin sorumlu olacağı azami miktar ile kefalet tarihi belirtilmedikçe geçerli
olmaz.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 sıfatla veya
bu anlama gelen herhangi bir ifadeyle yükümlülük altına girdiğini kefalet
sözleşmesinde kendi el yazısıyla belirtmesi şarttır.” hükmünü içermektedir. Takibe, konu kira sözleşmesinde TBK’nın 583. maddesinde belirtilen
şekil şartına uyulmadığından kefalet sözleşmesi geçersizdir. Bu durumda
mahkemeyce itirazın kaldırılması isteminin davalı kefil C.A. yönünden
reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru
değildir.
SONUÇ
Yukarıda (1) ve (2) numaralı bentlerde açıklanan nedenlerle temyiz
itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK’ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen
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geçici 3. madde hükmü gözetilerek HUMK'un 428 ve İİK'nin 366. maddesi uyarınca karacrın BOZULMASINA, istek halinde peşine alınan temyiz
harcının temyiz edenlere iadesine, 14.01.2015 tarihinde oybirliği ile karar
verildi.

BEŞ YIL SÜRELİ KİRA SÖZLEŞMESİ
•
ON YIL UZAMA KOŞULU
ÖZET: Beş yıl süreli yapılan kira sözleşmesinin
on yıllık uzama süresi tamamlanmamış olduğundan tahliye isteminin reddine karar verilmelidir.
Y. 6. HD E.2015/5447 K. 2015/6383 T. 24.6.2015
Dava, Türk Borçlar Kanunu’nun 347. maddesi hükmüne göre kiralayanın on yıllık uzama süresi sonunda bildirimde bulunmak koşuluyla
tahliye istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kabulü ile tahliyeye karar
verilmiş, hüküm dahili davalı Ö. U.tarafından temyiz edilmiştir.
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 347/1. maddesi hükmüne göre
konut ve çatılı işyeri kiralarında kiraya veren sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez. Ancak, on yıllık uzama süresi
sonunda kiraya veren, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminde en
az üç ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilir.
6101 Sayılı Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli
Hakkında Kanunun Geçici 2. Maddesi uyarınca, bu Kanunun yürürlüğe
girmesinden önce TBK'nın 347. maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde öngörülen kira sözleşmelerinden 10 yıllık uzama süresi dolmamış
olmakla birlikte geri kalan süre beş yıldan daha kısa olanlar hakkında
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl, on yıllık uzama süresi dolmuş
olanlar hakkında da yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 yıl sonra uygulanacağı öngörülmüştür.
Olayımıza gelince; taraflar arasında 01.10.2003 başlangıç tarihli kira
sözleşmesi hakkında uyuşmazlık bulunmamaktadır. Sözleşmenin ilk sayfasında her ne kadar kira süresi 1 yıl olarak belirtilmişse de, hususi şartlar 7. maddesinde kontrat süresinin 5 yıl olduğu görülmekte olup özel
şartlarda düzenlenen bu hükme göre sözleşme süresinin 5 yıl olduğunun kabulü gerekmektedir. 5 yıllık kira sözleşmesine göre 10 yıl uzama
süresinin tamanlanmamış olduğu bu nedenle 6098 Sayılı Türk Borçlar
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Kanun’unun 347 maddesinde belirtilen şartların oluşmadığı görülmekle tahliye isteminin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile
tahliyeye karar verilmesi doğru görülmemiştir.
Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.
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 edene iadesine, 24.06.2015
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
YENİ HMK HÜKÜMLERİ • RESEN YEMİN
ÖZET: 6100 sayılı yeni HMK döneminde hakimin
taraflara yemin teklif etme hakkı olduğunu hatırlatması gerekmediği gibi, resen yemin teklif etmesi de mümkün değildir.*
Y. 7. HD E. 2013/20076 K. 2014/5616 T. 11.3.2014
Davacı vekili, müvekkilinin davalıya ait işyerinde çalıştığını, net ücretinin 932,00 TL olmasına rağmen resmiyette düşük gösterildiğini,
30/11/2010 tarihinde işlerin ağır olması ve bir taım işçilik haklarının
ödenmemesi sebebi ile ayrılmak istediğinin söylediğini, istifa dilekçesi
vermesi halinde haklarının ödeneceğinin söylenmesi sebebebi ile istifa dilekçesi verdiğini, işverenin de kısmet tazminatını ödediğini ancak tamamını ödemediğini, fazla mesai yapıp hafta tatilleri ile milli başram ve genel
tatil günlerinde çalıştığını iddia ederek kıdem tazminatı ile bazı işçilik
alacaklarının davalıdan tahsilini talep etmiştir.
Davalı vekili, davacının 1991 yılından itibaren davalının alt işverenleri nezdinde çalıştığını her seferinde işten ayrılmak istediğini söyleyerek
ayrıldığını kendisine ayrılma sırasında kıdem tazminatı ödendiğini, ibraname vererek işverenlerini ibra ettiğini, davalı nezdinde ise 2005-2010
yılları arası çalıştığını, istifa etmek istediğini söyleyerek işten ayrıldığını,
kendisine kıdem tazminatının ödendiğini, 1 ay sonra ibraname alındığını,
bu nedenle ibranameye itibar edilerek davanın reddi gerektiğini, fazla mesai yapmış, tatil günlerinde çalışmış ise ücretinin ödendiğini, hafta tatilini
kullandığını, ücretinin asgari ücret oludğunu, alacaklarının zamanaşımına uğradığını savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece toplanan delillere ve alınan bilirkişi raporuna itibar edilerek davacının iş sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile sona erdiği, kıdem
tazminatının eksik ödendiği, fazla mesai yapıp genel tatil günlerinde çalıştığını, kullanılmamış yıllık izinlere ait ücretinin ödenmesi gerektiği gerekçesi ile davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Fazla mesai ve genel tatil ücreti taraflar arasında ihtilaflıdır.
Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatla yükümlü* Çalışma ve Toplum Dergisinin 45. Sayısından alınmıştır.
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dür. İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin
delil niteliğindedir. Bir başka anlatımla bordronun sahteliği ileri sürülüp
kanıtlanmadıkça, imzalı bordroda görünen fazla çalışma alacağının ödendiği varsalıyılır.
İmzalı ücret bordrolarında fazla çalışma ücreti ödendiği anlaşılıyorsa, işçi tarafından gerçekte daha fazla çalışma yaptığının ileri sürülmesi
mümkün değildir. Ancak, işçinin fazla çalışma alacağının daha fazla olduğu yönündeki ihtirazi kaydının bulunması halinde, ordroda görünenden daha fazla çalışmayı yazılı belge ile kanıtlaması gerekir. İşçiye bordro
imzalatılmadığı halde, fazla çalışma ücreti tahakkuklarını da içeren her
ay değişik miktarlarda ücret ödemelerinin banka kanalıyla yapılması durumunda, ihtirazi kayıt ileri sürülmemiş olması, ödenenin üzerinde fazla
çalışma yapıldığının yazılı delille ispatlanması gerektiği sonucunu doğurmaktadır.
Somut olayda, davacı vekili davacının fazla mesai yapıp milli bayram
ve genel tatil günlerinde çalıştığını iddia ederek fazla mesai ve milli bayram-genel tatil çalışma ücreti talep etmiştir.
Hükme esas alınan bilirkişi raporunda ücretin asgari ücret olarak kabul edilmesi halinde davacının imzasını içeren ve ihtirazi kayıt bulunmayan bordo ve puantajlara göre yaptığı fazla mesailerin ve genel tatil
çalışmalarının ücretini aldığından talebin reddi gerektiği, davacı işçinin
net 932,00 TL ücret aldığının benimsenmesi halinde ise, tanık anlatımlarına göre hatada 18 saat fazla mesai yapıp dini bayramlar dışındaki
genel tatiller ile milli bayram gününde çalıştığı belirtilerek fazla mesai
ücreti ve milli bayram-genel tatil çalışma ücreti hesap edilmiş ve mahkemece hakkaniyet indirimi yapılarak alacaklar hüküm altına alınmış ise
de, yukarıda belirtildiği üzere davacı fazla mesai, milli bayram-genel tatil
çalışma üret tahakkuku bulunan bordroları ve bunlara ilişkin puantajları
ihtirazi kayıtsız imzaladığından, tahakkuk edilenden daha fazla çalıştığı
konusunda yazılı delil de sunmadığından fazla mesai ve milli bayram-genel tatil çalışma ücret taleplerinin reddi yerine yanılgılı değerlendirme ile
kabulü hatalıdır.
Davacı vekili davacının yıllık izinlerini kullanmadığını iddia ederek ücretinin tahsilini istemiştir.
Benimsenen bilirkişi raporunda davacının 2005 - 2006 - 2007 - 2008
- 2009 - 20010 yıllarına ait yıllık izin süresi hesap edilmiş, 2005 yılından
sonra kullanıbanların mahsubu ile bakiye 40 gün için yıllık izin ücreti
hesap edilmiştir.
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Dava 1086 sayılı HUMK döneminde açılmış olup davalı vekili 6100
sayılı HMK’nın yürürlüğe girmesinden önce vermiş olduğu cevap dilekçesinin deliller bölümünde “sair delil” ibaresi ile yemin deliline dayanmıştır. Davanın devamı sırasında 6100 sayılı HMK yürürlüğe girmiştir. 6100
sayılı HMK’nın 448, 450 ve Geçici 1. madde hükümlerine göre yemine
ilişkin hükümlerinin davada uygulanması gerekmektedir. Buna göre hakimin taraflara yemin teklif etme hakkı olduğunu hatırlatması gerekmediği gibi resen yemin teklif etmesi de mümkün değildir.
Ancak bu şekilde 1086 sayılı HUMK döneminde açılan davada açıkça
ya da “sair delil” “her türlü yasal delil” ibaresi ile yemine delililine dayanan taraf, 6100 sayılı HMK’nın yürürlüğe girmesinden sonra dahi kendisine yemin teklif etme hakkı olduğunun hatırlatılması gerektiği halde hatırlatılmadığını temyiz yolu ile ileri sürdüğü takdirde tarafın bu temyizine
itibar etmek gerekip karar bu nedenle bozulmalıdır.
Somut olayda davalı vekili cevap dilekçesinin deliler bölümünde “sair
delil” ibaresi ile yemin deliline dayanmış bu hakkın hatırlatılmadığını
açıkça temyize getirdiğinden bu hususun bozma nedeni yapılması gerekmektedir. Bu itibarla davalı vekiline yıllık izin açısından davacıya yemin
teklif etme hakkı olduğu hatırlatılmalı, sonucuna göre usuli işlemlerin
tamamlanmasından sonra yıllık izin ücret alacağı hakkında karar verilmelidir.
O halde davalı vekilinin bu yönlere ilişkin temyiz itirazları kabul edilmeli ve karar bozulmalıdır.
SONUÇ
Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı nedenlerle BOZULMASINA,
temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine, 11.03.2014 gününde oybirliği ile karar verildi.
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ÜST DÜZEY YÖNETİCİ • FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ
ÖZET: Davacı işçiye aynı yerde görev veren bir
başka yöneticinin de bulunduğu anlaşıldığından,
davacı işçinin fazla mesai ücreti talep edebileceği sonucuna varılmalıdır.*
Y.7. HD E.2013/23199 K. 2014/5735 T. 11.3.2014
Davacı, Toplu İş Sözleşmesi hükümleri de gözetilerek fazla çalışması
karşılığı alacağının ödenmediğini belirterek fazla çalışma alacağını talep
etmiştir.
Davalı, davacının yönetici konumunda olması nedeniyle çalışma düzenini kendisinin belirlediğini, ayrıca fazla çalışma alacağının bulunmadığını öne sürerek davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Taraflar arasındaki uyuşmazlık, davacının fazla çalışma ücreti alacağının bulunup bulunmadığını noktasında toplanmaktadır.
Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatla yükümlüdür.
Ücret bordrolarına ilişkin kurallar burada da geçerlidir. İşçinin imzasını
taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir.
Bir başka anlatımla bordronun sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadıkça,
imzalı bordroda görünen fazla çalışma alacağının ödendiği varsayılır.
Fazla çalışmanın ispatı konusunda işyeri kayıtları, özellikle işyerine
giriş çıkışı gösteren belgeler, işyeri iç yazışmaları delil niteliğindedir. Ancak, fazla çalışmanın yazılı belgelerle kanıtlamaması durumunda tarafların, tanık beyanları ile sonuca gidilmesi gerekir. Bunun dışında herkesçe
bilinen genel bazı vakıalar da bu noktada göz önüne alınabilir. İşçinin fiilen yaptığı işin niteliği ve yoğunluğuna göre de fazla çalışma olup olmadığı
araştırılmalıdır.
İmzalı ücret bordrolarında fazla çalışma ücreti ödendiği anlaşılıyorsa, işçi tarafından gerçekte daha fazla çalışma yaptığının ileri sürülmesi
mümkün değildir. Ancak, işçinin fazla çalışma alacağının daha fazla olduğu yönündeki ihtirazi kaydının bulunması halinde, bordroda görünenden
daha fazla çalışmanın ispatı ve her türlü delille yapılabilir. Bordroların
imzalı ve ihtirazi kayıtsız olması durumunda, işçinin bordroda belirtilen* Çalışma ve Toplum Dergisinin 45. Sayısından alınmıştır.
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den daha fazla çalışmayı yazılı belge ile kanıtlaması gerekir. İşçiye bordro
imzalatılmadığı halde, fazla çalışma ücreti tahakkuklarını da içeren her
ay değişik miktarlarda ücret ödemelerinin banka kanalıyla yapılması durumunda, ihtirazi kayıt ileri sürülmemiş olması, ödenenin üzerinde fazla
çalışma yapıldığının yazılı delille ispatlanması gerektiği sonucunu doğurmaktadır.
İşyerinde üst düzey yönetici konumda çalışan işçi, görev ve sorumululuklarının gerektirdiği ücretinin ödenmesi durumunda, ayrıca fazla çalışma ücretine hak kazanamaz. Bununla birlikte üst düzey yönetici konumunda olan işçiye aynı yerde görev ve talimat veren bir başka yönetici ya
da şirket ortağı bulunması halinde, işçinin çalışma gün ve saatlerini kendisinin belirlediğinden söz edilemeyeceğinden, yasal sınırlamaları aşan
çalışmalar için fazla çalışma ücreti talep hakkı doğar. O halde üst düzey
yönetici bakımından şirketin yöneticisi veya yönetim kurulu üyesi tarafından fazla çalışma yapması yönünde bir talimatın verilip verilmediğinin de
araştırılması gerekir. İşyerinde, yüksek ücret alarak görev yapan üst düzey yöneticiye işveren tarafından fazla çalışma yapması yönünde açık bir
talimat verilmemişse, görevinin gereği gibi yerin getirilmesi noktasında
kendisinin belirlediği çalışma saatleri sebebiyle fazla çalışma ücreti talep
edemeyeceği kabul edilmelidir.
Fazla çalışmaların uzun bir süre için hesaplanması ve miktarın yüksek çıkması halinde Yargıtay’ca son yıllarda hakkaniyet indirimi yapılması gerektiği istikrarlı uygulama halini almıştır. Ancak fazla çalışmanın
tanık anlatımları yerine yazılı belgelere ve işveren kayıtlarına dayanması
durumunda böyle bir indirime gidilememektedir. Yapılcak indirim, işçinin çalışma şekline ve işin düzenlenmesine ve hesaplanan fazla çalışma
miktarına göre taktir edilmelidir. Hakkın özünü ortadan kaldıracak oranda bir indirime gidilmemelidir. Ayrıca fazla çalışma alacağından yapılan
indirim nedeniyle reddine karar verilen miktar bakımından, kendisini vekille temsil ettiren davalı yararına avukatlık ücretine hükmedilemeyeceği
kabul edilmiştir.
Somut olayda; öncelikle davacının yönetici konumunda olup olmadığnın irdelenmesi zorunludur. Dosya içinde bulunan 28.09.2011 ve
06.11.2012 tarihli uyarı/yazılı savunma istemli yazılardan anlaşılacağı
üzere davacı işçiye aynı yerde görev ve talimat veren bir başka yöneticinin
bulunduğu dosya kapsamı ile sabittir. Hal böyle olunca işçinin çalışma
gün ve saatlerini kendisinin belirlediğinden söz edilemeyeceğinden, Toplu
İş Sözleşmesinde belirlenen süreyi aşan çalışmalar için fazla çalışma ücreti talep hakkı mevcut olarak kabul edilmelidir.
Ayrıca davacı davasını ispat noktasında işyeri kaydı olan işe devam
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çizelgelerine dayanmıştır. Dava dosyasına getirtilen işe devam çizelgelerinde davacının imzası ve davalının onayı mevcut olup bu işe devam çizelgelerinin sahteliği de ileri sürülmemiştir. Görüşü hükme esas alınan
bilirkişi raporunda davacının fazla çalışma alacağı miktarını yazılı delil
niteliğinde olan bu işe devam çizelgelerine dayandırarak belirlemiştir.
Kaldı ki davalı tarafından da bu belgelerin aksi aynı kuvvet ve mahiyette
başka bir belge ile de kanıtlanmış değildir. Yukarıda vurgulandığı üzere
fazla çalışmanın tanık anlatımları yerine yazılı elgelere ve işveren kayıtlarına dayanması durumunda hakkaniyet indirimine gidilemeyecektir. Hal
böyle olunca mahkemece davacı işçinin azla çalışma süresinin işveren
kayıtlarına dayanan yazılı belge ile kanıtlandığı gözetilerek hakkaniyet indirimi yapılmaksızın hüküm kurması gerekirken yazılı belge ile ispatlanan fazla çalışma süresi karşılığı ücret miktarından hakkaniyet indirimi
yapılarak hüküm kurulması isabetsiz olup kararın bu yönden bozulması
gerekmiştir.
SONUÇ
Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı nedenlerle BOZULMASINA,
peşin alınan temyiz harcının istek halinde davacıya iadesine, 11.03.2014
gününde oybirliğiyle karar verildi.

ŞARTA BAĞLI İSTİFA BEYANI
ÖZET: Kural olarak şarta bağlı istifa beyanı gerçek bir istifa beyanı değildir. İşçinin “ihbar ve kıdem tazminatı haklarının ödenmesi şartıyla” ayrılma talebi istifa değil, ikale sözleşmesi yapma
yönünde bir icap olarak kabul edilmelidir.*
Y. 7. HD. E.2013/24078 K. 2014/6933 T. 27.3.2014
Davacı uzun yol şoförü olarak davalıların alt ve üst işvereni oldukları
işyerinde 29.10.2009-25.4.2012 tarihleri arasında çalıştığını, haftanın 7
günü 24 saati araç içerisinde geçirmek suretiyle çalıştığı halde fazla çalışma, hafta tatili ve genel tatil ücretleri ile bayramlarda çalışması karşılığı
ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle iş aktini haklı nedenle feshettiğini bildirerek kıdem tazminatı ile fazla mesai ücreti, ulusal bayram genel tatil,
hafta tatili ve iş aktini feshettiği son aya ait ödenmeyen ücretinden oluşan
alacaklarının tahsilini istemiştir.
* Çalışma ve Toplum Dergisinin 45. Sayısından alınmıştır.
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Davalılar, iş aktinin istifa ile sona erdiğinden kıdem tazminatı istenemeyeceğini, davacının fazla mesai, genel tatil hafta tatili ücretleri alacağı
olmadığını bildirerek davanın reddini talep etmişlerdir.
Mahkemece iş aktinin haklı nedenle feshedildiği gerekçesiyle kıdem
tazminatı istemi kabul edilmiş; fazla çalışma ücretlerinin imzalı bordrolarda tahakkuk ettirildiği ve hafta tatillerini de kullandığından bahisle bu
konudaki istemlerin reddine karar verilip ulusal bayram genel tatil ücreti
istemlerinin de kısmen kabulüne karar verilmiştir.
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 Kanununun 24’üncü maddesinde düzenlenmiştir. İşçinin önemli
fesih bildiriminin normatif düzenlemesi ise aynı yasanın 17 nci maddesinde ele alınmıştır. Bunun dışında Yasada işçinin istifası özel olarak düzenlenmiş değildir.
İşçinin haklı bir nedene dayanmadan ve bildirim öneli tanınmaksızın
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 değil, ikale (bozma sözleşmesi)
yapma yönünde bir icap olarak değerlendirilmelidir.
Davacı iş aktini istifa ederek feshetmiştir. Uyuşmazlık hakkı nedenle
fesih olup olmadığı noktasındadır. Her ne kadar eldeki davada davacı
iş aktini fazla mesai, hafta tatili ve genel tatil ücretlerinin ödenmemesi
nedeniyle feshettiğini bildirmişse de dosyada bulunan 25.4.2013 tarihli
istifa dilekçesinde “... görevinden 25.4.2012 tarihi itibariyle özel nedenlerimden dolayı istifa ediyorum” şeklinde beyanda bulunmuş ve öncesinde
10.4.2012 tarihli elle yazılmış dilekçede “25.4.2012 tarihi itibariyle işi
bırakıyorum” demiştir. Ayrıca mahkemece fazla mesai ve hafta tatili ücret
alacaklarının olmadığı da belirlenmiştir. Şu durumda, davacının iş aktini
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kendi verdiği istifa dilekçesinde beirttiği şekliyle özel nedenlerden dolayı
feshettiği kabul edilmeli ve bu sebeple feshin de 4857 sayılı İş Kanunda
24. maddesinde düzenlenen işçinin haklı nedenle fesih nedenleri arasında yer almamasından dolayı kıdem tazminatı isteminin reddi gerekir.
Anılan yön gözetilmeksizin verilen karar usul ve yasaya aykırı olup
bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ
Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan nedenle BOZULMASINA,
peşin alınan temyiz harcının istek halinde davalılara, 27/03/2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

VAKIF ÜNİVERSİTESİ • İŞ MAHKEMESİ
ÖZET: Vakıf üniversitelerinde çalışanların iş sözleşmelerinin sona erdirilmesinden doğan uyuşmazlıklara İş Mahkemelerinde bakılacaktır.*
Y. 7. HD E. 2014/2145 K. 2014/7139 T. 1.4.2014
Davacı, iş sözleşmesinin geçerli nedeni olmaksızın feshedildiğini belirterek işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı, iş sözleşmesiin belirli süreli iş sözleşmesi olduğunu ve bu nedenle yenilenmediğini savunmuştur.
Mahkemece, yapılan yargılama sonunda, davalının Vakıf Üniversitesi
olduğu, davacının ise üniversite de akademik görevde bulunduğu, Uyuşmazlık Mahkememizin 05/11/2012 tarihli 189-234 sayılı Kararı, Yargıtay
22. Hukuk Dairesi’nin emsal kararları beraberce değerlendirildiğinde,
davalı üniversitenin sürekli ve düzenli nitelikteki kamu hizmetinde çalıştırdığı davacının; statüsü, göreve alınması, hak ve yetkileri gözetildiğinde İdare Hukuku Kapsamında bir personel olduğu, taraflar arasındaki
uyuşmazlığın çözüm yerinin de idari yargı yeri olduğu, taraflar arasındaki
uyuşmazlığın çözüm yerinin de idari yargı yeri olduğu gerekçesi ile açılan
davanın yargı yolu yanlışlığı nedeniyle reddine karar verilmiştir.
Diğer taraftan somut uyuşmazlıkta asıl çözümlenmesi gereken davacı
öğertim görevlisi ile Vakıf Üniversitesi olan davalı arasındaki ilişkinin iş
ilişkisöne mi, yoksa statü hukukuna mı dayandığıdır.
* Dergimizin bu sayısında yayımlanan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararlarına bakınız.
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Anayasa’nın 128/1 maddesine göre “Devletin, kamu istisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerin genel idare esaslarına göre yürütmekle
yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür”. Kamu görevlilerinin kim olduğu ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinde açıklanmış, “Kamu hizmetlerinin; memurlar, sözleşmeli personel,
geçici personel ve işçiler eliyle gördürüleceği” belirtilmiştir.../...
Anayasa’nın 131 nci maddesine göre de “Vakıflar tarafından kurulan
yükseköğretim kurumları, mali ve idari konuları dışındaki akademik
çalışmaları, öğretim elemanlarının sağlanması ve güvenlik yönlerinden,
Devlet eliyle kurulan yükseköğretim kurumları için Anayada belirtilen hükümlere tabidir”.
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununu’nun Ek. 2. maddesi uyarınca
“Vakıflar; kazanç amacına yönelik olmamak şartıyla ve mali ve idari hususlar dışında, akademik çalışmalar, öğretim elemanlarının sağlanması
ve güvenlik yönlerinden bu Kanunda gösterilen esas ve usullere uymak
kaydıyla, Yükseköğretim kurumları veya bunlara bağlı birimlerden birini
veya birden fazlasını ya da bir üneversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne
bağlı olmaksızın, ekonominin ihtiyaç duyduğu alanlarda yüksek nitelikli
işgücü yetiştirmek amacıyla, bu Kanun hükümleri çerçevesinde kalmak
şartıyla meslek yüksekokulu kurabilir. Bu meslek yüksekokulu, kamu
tüzel kişiliğini haiz olup, Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınarak Bakanlar Kurulu kararı ile kurulur. Kurulacak meslek yüksekokullarına,
meslek ve teknik eğitim bölgesinde gereksinim duyulması esastır.” Aynı
kanununu Ek 5. maddesine göre “Vakıflarca kurulacak yükseköğretim
kurumlarının, vakıf yönetim organı dışında en az yedi kişiden oluşan bir
müvelli heyeti bulunur. Mütevelli heyet üyeleri, vakıf yönetim organı tarafından dört yıl için seçilir, süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Mütevelli
heyet üyelerinin yaş sınırlaması hariç Devlet memuru olma niteliklerine
sahip bulunmaları ve en az üçte ikisinin lisans düzeyinde yükseköğrenim
görmüş olması gerekir. Mütevelli heyet üyeleri kendi aralarından bir aşkan seçer. Mütevelli heyet vakıf yükseköğretim kurumunun tüzelkişiliğini
temsil eder. Vakıf yükseköğretim kurumlarının yöneticileri Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınarak mütevelli heyet tarafından atanır.
Mütevelli heyet; vakıf yüksek öğretim kuruu yöneticilerine uygun gördüğü
ölçüde yetkilerini devredebilir. Yükseköğretim kurumunda görevlendirilecek yöneticiler ve öğretim elemanları ile diğer personelin sözleşmelerini
yapar, atamalarını ve görevden alınmalarını onaylar, yükseköğretim kurumunun ütçesini onaylar ve uygulamaları izler, ayrıca vakıfça hazırlanan
yönetmelik hükümlerine göre diğer görevleri yürütür.”
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Aynı yasanın 31. maddesi üniversitelerde görev yapacak öğretim görevlilerinin görevlendirme şekli belirtilmiştir. Buna göre “Öğretim görevlileri;
üniversitelerde ve bağlı birimlerinde bu Kanun uyarınca atanmış öğretim
üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık
isteyen konularının eğitim - öğretim ve uygulamaları için, kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleri ile tanımmış kişiler, süreli veya ders
saati ücreti de görevlendirilebilirler. Öğretim görevlileri, ilgili yönetim
kurullarının görüşleri alınarak fakültelerde dekanların, rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanlarının önerileri üzerine ve rektörün onayı
ile öğretim üyesi, öğretim üye yardımcısı ve öğretim görevlisi kadrolarına
atanabilirler veya kadro şartı aranmaksızın ders saati ücreti veya sözleşmeli olarak istihdam edilebilirler. Öğretim üyesi kadrolarına öğretim
görevlileri en çok iki yıl süre ile atanabilirler; bu süre sonunda işgal ettikleri kadroya başvuran öğretim üyesi bulunmadığı ve görevlerine devamda
yarar görüldüğü takdirde aynı usulle yeniden atanabilirler. Atanma süresi
sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunların yeniden atanmaları
mümkündür”. 36. madde de Öğretim elemanlarının (ki içinde öğretim
görevlileri de vardır), üniversitede devamlı statüde görev yapacakları belirtilmiştir.
Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 23/2 maddesi uyarınca “Vakıf yükseköğretim kurumlarında görev alacak olan akademik ve
idari personelin çalışma esasları 2547 sayılı Kanunda devlet üniversiteleri için öngörülen hükümlere tabidir. Bu personelin aylık ve diğer özlük
hakları bakamından ise 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanır.”
Mahkemenin gerekçesinde de belirttiği gibi Uyuşmazlık Mahkemesi
son zamanlarda Vakıf Üniversitesinde çalışan öğretim elenları ile Vakıf
Üniversitesi arasındaki uyuşmazlıklarda “Vakıf Üniversitelerinin Anayasa’nın 131. maddesi uyarınca devlet üniversitelerini tabi olduğu statüye
tabi olacakları, kamu tüzel kişiliği statüsü verildiği ve Kamu tüzel kişilerinin kuruluş amacının kamu yararı, faaliyet konularının ise kamu hizmeti
olduğu, bu bağlamda, kamu tüzel kişilerinin, özel hukuk tüzel kişilere
nazaran üstün ve ayrıcalıklı kamu gücüne sahip oldukları ve tek taraflı
işlemlerle yeni hukuki durum yaratabilecekleri bu nedenle de personelin
kamu hukukuna tabi olacakları” gerekçesi ile idari yargının görevli olduğuna karar vermektedir.
Ancak belirtmek gerekir ki bu kararlar ilee kararı değildir ve Uyuşmazlık Mahkemesinin devlet üniversitesi ile illgili 1985 yılında verilen
kararı ile çelişki yaratmaktadır. Zira Yüksek Mahkeme’nin 18.03.1985
gün ve 1985/2 Esas, 1985/8 Karar sayılı kararında açıkça “Devlet Üniversitesinin, kamu hizmeti gören ve kanunla kurulmuş bir kamu kurumu
olduğun, davacı öğretim görevlisinin ise bu kamu kurumunda çalışan ve
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kamu hizmetini yürüten bir kamu görevlisi olduğun, ancak davasının bu
görevi neye istinaden yürüttüğü, yani bu kamu görevinde ne şekilde istihdam etildiğinin açıklığa kavuşturulması gerektiğini vurgulamış ve davalı
ile davacı arasındaki ilişki; davacı kamu görevi yapmasına rağmen, özel
hukuk kurallarına göre belirlenen özel hukuk ilişkisi olduğu gerekçesi
ile adli yargının görevli olduğunu elirtmiştir. Dairemiz de bu uygulamayı
benimsemiştir.
Açıklamak gerekirse, belirtilen normatif düzenlemelere göre kamu hizmeti kamu görevlisi sayılan işçilerle de yürütülebilir. Vakıf Üniversitelerine Devlet Üniversiteleri gibi ayrıcalıklar tanınması ve kamu hizmetini
yapmalarının sağlanması, kamu hizmetini sağlamak için çalıştırdığı öğretim görevlileri statü hukukuna tabi kılmaz. Normatif düzenlemelerde
belirtildiği gibi mali ve idari konularda Vakıf Üniversiteleri Devlet Üniversitelerinden ayrılmış ve yönetmelik hükümleri ile açıkça öğretim elemanlarının aylık ve özlük hakları konusunda 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi
olacakları belirtilmiştir.
Dosya içeriğine göre davacı; davalı üniversitee üstlendiği görevi, davalı
vakıf ile yaptığı bir sözleşme gereği yürütmüştür. Anılan sözleşme, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 23. maddesine istinaden ve
bu maddenin verdiği yetkiye göre yapılmıştır. Anılan maddeye ve yapılan
sözleşme göre, davalı ile davacı arasındaki ilişki; özel hukuk kurallarına göre belirlenen özel hukuk ilişkisidir. Davalı vakıf üniversitenin, mali
ve idari konuları dışındaki akademik çalışmaları, öğretim elemanlarının
sağlanması ve güvenlir yönlerinden, Devlet eliyle kurulan yükseköğretim
kurumları için Anayasa’da belirtilen hükümlere tabi olması, davacının iş
sözleşmesi ile çalışma olgusunu ve buna bağlı olarak İş Mahkemesinin
görevini ortadan kaldırmaz. Mahkemece işin esasına girilerek karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde davaya bakmaya idari yargı yeri görevli olduğundan davanın yargı yolu yanlışlığı nedeniyle reddine karar verilmesi
hatalı olup bozma nedenidir.
Kabul şekli bakımından da yargı yolunun caiz olmaması 6100 sayılı
HMK.un 114. Maddesinde belirtilen dava şartlarındandır. Dava şartının
yokluğu ise kanunun 115/2 maddesi uyarınca davanın usulden reddini
gerektirir. Mahkemece doğrudan davanın reddine karar verilmesi de doğru olmamıştır.
SONUÇ
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenle, BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde davacıya iadesine 01.04.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
İŞÇİNİN GÖREVLERİ • AYNI NEDENLE İKİ CEZA VERİLMESİ
ÖZET: İşçinin hangi görevleri ne zaman ne şekilde yerine getireceği somut biçimde açıklanmalı
ve ispatlanmalıdır. İşçiye aynı eylem için hem ihtar hem de işten çıkarma cezası verilmesi mümkün değildir.
Y. 9. HD E. 2012/8162 K. 2014/14328 T. 5.5.2014
Davacı, iş sözleşmesinin işverence haksız feshedildiğini ileri sürerek
kıdem ve ihbar tazminatlarının tahsili için başlatılan icra takibine karşı
ileri sürülen itirazın iptali ile icra inkar tazminatının davalıdan tahsiline
karar verilmesini istemiştir.
Davalı, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi rapuruna dayanılarak, davalının iş sözleşmesini fesihte haklı olduğu gerekçesiyle davanın reddine
karar verilmiştir.
Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici seeplere göre Yerel Mahkemece, davacının iş akdinin “davacının
amirlerine karşı geldiği, verilen emir ve görevleri zamanında ve işyerinde
uyarılara rağmen sakal tıraşı olmadığı” gerekçesiyle işverence haklı nedenle feshedildiği kabul edilmiştir. Mahkemenin kabulü, dosyadaki bilgi
ve elgelere ve oluşa uygun değildir. Öncelikle, dosya içeriğinden davacının hangi görevlerini, ne zaman yerine getirmediği ve davacının amirlerine ne şekilde karşı geldiği davalı tarafından somut olarak açıklanmayıp
ispatlanmamıştır. Ayrıca, davacının iş akdinin feshedildiği, 17.08.2009
tarihinde, davacıya bu hususla ilgili ihtar verildiği ve tekrarı halinde iş
akdinin feshedileceğinin bildirildiği anlaşılmaktadır. Davacının belirtilen
soyut davranışları nedeniyle işçiye, hem ihtar cğezası iş akdinin feshi cezası verilmesi mümkün değildir. İşaret olunan nedenlerle, Yerel Mahkemece, davalının iş sözleşmesini fesihte haksız olduğunu kabul edilerek,
davacının kıdem ve ihbar tazminatı istemlerinin kabulüne karar verilmesi
gerekirken reddi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 05.05.2014
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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VAKIF ÜNİVERSİTESİ • İŞ MAHKEMESİ
ÖZET: Vakıf üniversitelerinde çalışanların iş sözleşmelerine ilişkin davalara İş Mahkemesinde
bakılacaktır.**
Y. 9. HD. E. 2014/5688 K. 2014/10235 T. 26.3.2014
Davacı, iş sözleşmesinin işverence feshedildiğini ileri sürerek feshin
geçersizliğniin tespiti ile işe iadesine, işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının davalıdan tahsilini istemiştir.
Davalı, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, toplanan kanıtlara dayanılarak davalı Üniversitenin sürekli ve düzenli nitelikki kamu hizmetinde çalıştırdığı davacının statüsü
göreve alınması hak ve yetkileri gözetildiğinde idare hukuku kapsamında
kamu personeli oludğu bu itibarla iş akdinin feshine ilişkin işlemin de
2577 sayılı kanunun kapsamında olduğu gerekçesiyle mahkemenin görevsizliği ile yargı yolu yokluğu nedeniyle davanın usulden reddine karar
verilmiştir.
Kararı davacı temyiz etmiştir.
Uyuşmazlık, taraflar arasındaki ilişkinin 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ve bu bağlamda iş mahkemesinin görevi noktasında toplanmaktadır.
4857 sayılı İş Kanunun 1. maddesinin ikinci fıkrası gereğince, 4 üncü
maddedeki istisnalar dışında kalan bütün işyerlerine, işverenler ile işveren vekillerine ve işçilerine, çalışma konularına bakılmaksızın bu Kanunun uygulanacağı belirtilmiştir.
Kanunun 2. maddesinde bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek
kişi işçi, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişi ile tüzel kişi ile tüzel kişiliği
olmayan kurum ve kuruluşlar işveren olarak tanımlanmıştır. İşçi ve işveren sıfatları aynı kişide birleşemez.
Yasanın 8. maddesinin birinci fıkrasına göre iş sözleşmesi, bir tarafın
(işçi) bağımlı olarak iş görmeyi diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi
üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. Ücret, iş görme ve bağımlılık iş sözleşmesinin belirleyici öğelenridir.
İş sözleşmesini eser ve vekalet sözleşmelerinden ayıran en önemli
ölçüt bağımlılık ilişkisidir. Her üc sözleşmede, iş görme edimini yerine
* Gönderen: Av. Selma BİLGİN
* Dergimizin bu sayısında yayımlanan Yargıtay 7. Hukuk Dairesi kararlarına bakınız.
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getirenin iş görülen kişiye (işveren-eser sahibi veya temsil edilen) karşı
ekonomik bağımlılığı vardır.
İş sözleşmesini belirleyen ölçüt hukuki-kişisel bağımlılıktır. Gerçek
anlamda hukuki bağımlılık işçinin işin yürütümüne ve işyerindeki talimatlara uyma yükümlülüğünü içerir. İşçi edimini işverenin karar ve talimatları çerçevesinde yerine getirir.İşçinin işverene karşı kişisel bağımlılığı ön plana çıkmaktadır. İş sözleşmesinde bağımlılık unsurunun içeriğini,
işçinin işverenin talimatlarına göre hareket etmesi ve iş sürecinin ve sonuçlarının işveren tarafından denetlenmesi oluşturmaktadır. İşin işverene ait işyerinde görülmesi, malzemenin işveren tarafından sağlanması,
iş görenin işin görülme tarzı bakımından iş sahibinden talimat alması,
işin iş sahibi veya bir yardımcısı tarafından kontrol edilmesi, işçinin bir
sermaye koymadan ve kendine ait bir organizasyonu olmadan faaliyet
göstermesi, ücretin ödenme şekli, kişisel bağımlılığın tespitinde dikkate
alınacak yardımcı olgulardır. Bu belirtilerin hiçbiri tek başına kesin ölçüt
teşkil etmez.İşçinin işverenin belirlediği koşullarda çalışırken kendi yaratıcı gücünü kullanması ve işverenin isteği doğrultusunda işin yapılması
için serbest hareket etmesi bağımlılık ilişkisini ortadan kaldırmaz. Çalışanın işyerinde kullanılan üretim araçlarına sahip olup olmamakası, kar
ve zarara katılıp katılmaması, karar verme özgürlüğüne sahip bulunup
bulunmaması bağımlılık unsuru açısından önemlidir.
İş sözleşmesinde işçi işveren için belirli veya belirsiz süreli olarak çalışır.Vekalet sözleşmesinde ise vekil kural olarak uzmanlığı bakıından
iş sahibinin talimatları ile bağlı değildir. İş sözleşmesinin varlığı ücretin
ödenmesini gerektirir. Oysa vekalet için ücret zorunlu bir öğe değildir.
Vekalet sözleşmesine ilişkin hükümlerde iş sözleşmesinin aksine sosyal
nitelikte edimlere ve koruna yükümlülüklerine rastlanmaz. Vekil bağımsız olarak iş görür, bu nedenle faaliyetini sürdüreceği zamanı belirlemede
kısmen de olsa serbestliğe sahiptir. Bütün zamanını tek bir müvekkile
özgülemek zorunda olmayan vekil, farklı kişilerle vekalet sözleşmeleri yapabilir. Ekonomik olarak tek bir işverene bağımlı değildir.
Tüzel kişilerde yönetim hakkı ile emir ve talimat verme yetkisi organlarını oluşturan kişiler aracılığıyla kullanılır. Tüzel kişiler yönünden tüzel
kişinin kendisi soyut işveren, tüzel kişinin organını oluşturan kişiler ise
somut işveren sıfatını haizdir.
Ticaret şirketleriyle tüzel kişilerde somut işveren sıfatını taşıyan organ
bir kurul olabileceği gibi tek başına bir kişiye verilen yetki çerçevesinde
gerçek kişinin de organ sıfatını kazanması mümkündün.
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Limited, hisseli komandit ve kolektif şirketlerde yönetim yetkisi şikket ortaklarından irine bırakıldığında, bu kişi müdür sıfatıyla kişi-organ
sayılır. Türk Ticaret Kanunu'nun 319. maddesine göre, anonim şirketler
yönünden yönetim ve temsil yetkisinin yönetim kurulu üyelerine bırakılması halinde, bu kişi veya kişiler kişi-organ sıfatını kazanır. Şirketi temsil
ve yönetime yetkili kişi-organ sıfatını taşıyan kişiler işveren konumunda
bulunduklarından işçi sayılmazlar.
5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu'nun 1. maddesine göre, iş mahkemelerinin görevi “‘İş Kanununa göre işçi sayılan kimselerle işveren veya
işveren vekilleri arısında iş akdinden veya iş Kanununa dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıklarının çözülmesi”dir. İşçi
sıfatını taşımayan kişinin talepleriyle ilgili davanın, iş mahkemesi yerine
genel görevli mahkemelerde görülmesi gerekir.
4857 sayılı İş Kanunu'nun 1. maddesinin ikinci fıkrası gereğince, 4
üncü maddesinde belirtilen ayrık durumlar dışında kalan bütün işyerlerine, işverenler ile işveren vekillerine ve çalışma şekline bakılmaksızın
işçilere bu Kanunun uygulanacağı belirtilmiştir.
Sorun daha çok statü hukukuna tabi kamu çalışanları ile yine kamuda çalışan işçiler arasındaki ayrım noktasında ortaya çıkmaktadır. T.C.
Anayasasının 128. maddesi, “Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kau tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü
oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve
ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir” şeklindedir.
657 Sayılı Devlet Memurları Yasası'nın 4. maddesinde, kamu hizmetlerinin memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle görüleceği hükme bağlanmıştır. Değinilen maddenin (A) bendinde, mevcut
kuruluş biçimine bakılmaksızın Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince
genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa
ile görevlendirilenlerin bu Kanunun uygulanmasında memur sayılacağı,
ayrıca addede tanımlananlar dışındaki kurumlarda genel politika tespiti,
araştırma, planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanların memur oldukları belirtilmiştir.
Memur, sözleşmeli personel ve işçinin ortak noktası, ücret karşılığı
bağımlı çalışmalarıdır. Memur genel idare esaslarına göre yürütülen asli
ve sürekli kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde görevlendirilir. İşe
alınması (atama) idari işlemle olur. Yine memurların çalışma koşulları,
hakları, ödev ve sorumlulukları ve memurluğun sona ermesi yasa ile be-
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likrlenmiştir. Bu konularda memur ile onu atayan idare arasında farklı
bir uygulamanın kararlaştırılması söz konusu olamaz.
657 Sayılı Yasa'nın 4/B maddesinde ise, “kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç
gösteren geçici işlerde, kurumun teklifi üzerine Devlet Personel Dairesi ve
Maliye Bakanlığının görüşleri alınarak, Bakanlar Kurulunca geçici olarak
sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti” yapanların sözleşmeli personel oldukları açıklanmıştır.
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 3
üncü maddesine, teşebbüs ve ağlı ortaklıklarda hizmetlerin memurla,
sözleşmeli personel ve işçiler eliyle gördürüleceği belirtilmiştir. Anılan
maddenin ‘b) bendinde, “Teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda, Devlet tarafından tahsis edilen kamu sermayesinin karlı, verimli ve ekonominin kurallarına uygun bir şekilde kullanılmasında bulunduğu teşkilat, hiyerarşik
kademe ve görev ünvanı itibariyle kuruluşunun karlılık ve verimliliğini
doğrudan doğruya etkileyebilecek rarar alma, alınan kararları uygulatma
ve uygulamayı denetleme yetkisi verilmiş, asli ve sürekli görevler genel
idare esaslarına göre yürütülür. Teşemmüs ve bağlı ortaklıkların genel
idare esaslarına göre yürütülmesi gereken asli ve sürekli görevleri “genel
müdür, genel müdür yardımcısı, teftiş kurulu başkanı, kurul ve daire başkanları, müessese, bölge, fabrika, işletme ve şube müdürleri, müfettiş ve
müfettiş yardımcıları ile ekli (1) sayılı cetvelde kadro ünvanları gösterilen
diğer personel eliyle gördürülür. Bunlar hakkında bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen hükümler dışında 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu hükümleri uygulanır” şeklinde kurala yer verilerek, anılan kurumlarda çalışanlar bakımından memur kavramı ortaya konulmuş, ‘c)
bendinde ise, “(b) bendi dışında kalan sözleşmeli personel teşebbüs ve
bağlı ortaklıkların genel idare esasları dışında yürüttükleri hizmetlerinde
bu Kanun Hükkünde Kararnamede belirtilen hukuki esaslar çerçevesinde
akdedilecek bir sözleşme ile çalıştırılan ve işçi statüsünde olmayan personel” sözleşmeli personel olarak ifade edilmiştir.
Bu anlatıma göre; 657 Sayılı Yasa'nın 4/B maddesinde açıklanan işlerde, özel bir meslek bilgisi ve uzmanlığı olan kişilerin, Bakanlar Kurulu
Kararı ile geçici olarak çalıştırılan ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/b maddesi uyarınca genel idare esaslarına göre hizmet yürü-
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ten memur ve işçi sayılmayan çalışanlar, sözleşmeli personel olarak ifade
edilmelidir. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre sözleşmeli
personele 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu uygulanır. Ayrıca 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Kamu İktisadi Teşebbüslerinde sözleşmeli personel çalıştırılmasının esasları belirlenmiştir.
Sözleşmeli personel kural olarak sosyal güvenlik sistemi açısından
memurlar gibi Emekli Sandığı’na tabidir. Ancak Kamu İktisadi Teşebbüslerinde çalışanlar açısından, işçilikten sözleşmeli personel statüsüne
geçiş veya daha önce sözleşmeli personel olarak görev yapanların daha
sonra işçi statüsü ile çalıştırılmaları mümkündür. Daha önce işçi olarak
çalışan ve Sosyal Sigortalar Kurumuna prim ödeyen çalışanın, görev ve
ünvanında yükselse sonucu sözleşmeli personel olarak atanması sonrasında dahi, sosyal güvenlik yönünden önceki uygulamaya devam edildiği
ve primlerini adı geçen kuruma ödediği görülmektedir. Bazen de bunun
aksine Emekli Sandığına bağlı sözleşmeli personelin, sonradan işçi statüsüne geçmiş olmasına karşın, anılan sosyal güvenlik kurumu ile olan
bağlantısı devam etmektedir. Bu itibarla, sosyal güvenlik açısından bağlı
olunan kurum, çalışanın hukuki statüsünü belirlemek açısından tek başına yeterli olmamaktadır. Dairemizin 25.7.2008 gün ve 2007/22173 E,
2008/22066 K. sayılı kararı da bu yöndedir.
Memur ve sözlemeli personelin konumu statü hukukunu ilgilendirdiğinden idare ile çıkacak olan uşuşmazlıklar iş mahkemeleri yerine idari
yargı yerinde çözümlenmelidir. Uyuşmazlık Mahkemesi’nin 1995/1 Esas
1996/1 Karar sayılı ilke kararında, özelleştirme kapsamında olsun veya
olmasın Kamu İktisadi Teşebbüslerinde sözleşmeli personel statüsünde çalışanların kurumları ile olan ilişkilerinden doğan anlaşmazlıkların
çözüm yerinin idari yargı olduğu hükme bağlanmıştır. Çalışmaların bir
kısmının sözleşmeli personel bir kısmının da işçilikte geçmesi halinde,
iş hukukunun uygulanması sadece işçilikte geçen dönemle sınırlı kalır.
Dairemiz rararlarında, 657 sayılı Yasanın 89 uncu maddesine uygun
olarak Bakanlar Kurulu kararnanesi doğrultusunda ve sınavla işe alınan
halk eğitim merkezi kurs öğretmeninin işçi olmadığı kabul edilmiştir
(Yargıtay 9 HD. 14.2.200 gün 1999/19751 E, 200/1395 K.) Yine, çıraklık
eğitim merkezinde görev alan usta öğretici için de aynı sonuca varılmıştır
(Yargıtay 9. Hd 2.5.2006 gün 2006/10643 E. 200/12286 K.).
Yukarıda yazılı ilke kararlarımız dışında konuyla ilgili mevzuat hükümleri incelendiğinde; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununda ünivertiselerinde görev alacak akademik ve idari personelin görevlendirme, terfi,
çalışma usulü belirlenmiş Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinin
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23 üncü maddenin ikinci fıkrasında ise adı geçenlerin çalışma esaslarının
Devlet üniversiteleri için öngörülen hükümlere tabi olacağı bu personelin
aylık ve diğer özlük hakları bakımında ise 4857 sayılı İş Kanununun uygulanacağı düzenlenmiştir.
Somut olayda, taraflar arasındaki hukuki ilişki 4857 sayılı İş Kanunu
kapsamında “iş akdi”dir.
Yukarıda yapılan tespitler, yazılı ilke kararları ve mevzuat hükümlerinin irlikte değerlendirilmesinden, davacı ile davalı arasında İş Kanunu’na
tabi işçi-işveren ilişkisi olup, davacının talepleri açısından karar verme
görevinin iş mahkemesine ait olduğu anlaşıldığından mahkemece hatalı
değerlendirme ile dava hakkında idari yargının görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik ve yargı yeri yönünden davanın reddine karar verilmesi
bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine,
26.03.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

MUVAZAA • İŞÇİ TEMİNİ SÖZLEŞMESİ
ÖZET: Taşeron olarak ihale konusunu üstlenen
şirketin faaliyet alanı içinde ihale konusu iş bulunmamaktadır. Somut olayda asıl işveren-alt işveren ilişkisi değil işçi temini ilişkisi bulunduğu
dikkate alınarak davacının başından itibaren ihaleyi veren kuruluşun işçisi oluduğu kabul edilmelidir.*
Y. 9. HD E. 2014/16369 K. 2014/17666 T. 2.6.2014
Davacı vekili, davacı işçinin iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan
feshedildiğini belirterek, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 18 ve devamı maddeleri uyarınca feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep
etmiştir.
Mahkemece bozma üzerine yapılan yargılama sonunda, davanın reddine karar verilmiştir.
* Çalışma ve Toplum Dergisinin 46. Sayısından alınmıştır.
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Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi B.K. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
Davacı vekili, davacının davalı asıl işveren PTT Genel Müdürlüğü işyerinde değişen taşeron işçisi olarak posta dağıtım işinde çalıştığını posta
dağıtım işinin asıl iş olduğunu, alt işverene verilemeyeceğini, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan feshedildiğini belirterek, 4857 sayılı İş
Kanunu’nun 18. ve devamı maddeleri uyarınca feshin geçersizliğine ve işe
iadesine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı PTT Genel Müdürlüğü vekili husumet itirazında bulunurken,
diğer davalı şirket vekili ise işin sona ermesi nedeniyle işyeri dosyasının
kapatıldığını, işçilerin çıkışların yapıldığını, işyerinde 30 işçi bulunmadığını, davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
Mahkemece bozma üzerine yapılan yargılama sonunda davalılar arasında asıl-alt işveren ilişkisi bulunduğu, davacının alt işveren olan davalı
Gül-Pa Gıda Tem.Yem.Hiz.Zirai İlaçlama Otomasyon İnş.Ltd.Şti. işçisi
olduğu, bu şirketin aynı işkolunda çalışan sayısının 30 işçinin altında
olduğu, davacının işyerinde 30 işçi çalışmaması nedeni ile iş güvencesi
hükümlerinden yararlanamayacağı gerekçesi ile davanın reddine karar
verilmiştir.
Karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Uyuşmazlık davalılar
arasındaki posta tağıtım işinin sözleşme ile verilmesinde, asıl-alt işveren
ilişkinin yasal unsurlarını taşıyıp, taşımadığı, muvazaalı olup olmadığı ve
davacının başlangıçtan eri asıl işveren PTT Genel Müdürlüğü işçisi sayılıp
sayılmayacağı noktasında toplanmaktadır.
4857 sayılı İş Kanunu’nun 2/6 maddesi uyarınca, “Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya
asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle
uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran rdiğer işveren ile iş aldığı
işveren arasında kurulan ilişkiye asıl işveren-alt işveren ilişkisi denir. Bu
ilişkide asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak
bu Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş
sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur.” Keza aynı maddenin 7. fıkrasına göre, “Asıl işverenin işçilerinin
alt işveren tarafından işe alınarak çalıştırılmaya devam ettirilmesi suretiyle hakları kısıtlanamaz” veya daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile
alt işveren ilişkisi kurulamaz. Aksi halde ve genel olarak asıl işveren alt
işveren ilişkisinin muvazaalı işleme dayandığı kabul edilerek alt işverenin
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işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçisi sayılarak işlem görürler.
İşletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler dışında asıl iş bölünerek alt işverenlere verilemez.”
Asıl alt işveren ilişkisinde ilişkinin muvazaalı veya yasadaki unsurları
taşıyıp taşımadığının belirlenmesinde,
Biri asıl diğer hukuksal ve ekonomik bağımsızlık ile ayrı bir iş organizasyonuna sahip iki ayrı işverenin bulunup bulunmadığı,
Alt işveren işçilerin sadece asıl işverenden alınan iş kapsamında çılıştırılıp çalıştırılmadıkları,
Alt işverene verilen işin, işyerinde asıl işveren tarafından yürütülen mal
veya hizmet üretimine ilişkin asıl işin yardımcı işlerinden olup olmadığı,
Alt işverene verilen işin işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle
uzmanlık gerektiren bir iş olup olmadığı;
Alt işverenin daha önce o işyerinde çalıştırılan bir kişi olup olmadığı;
Alt işverenin işe uygun yeterli ekipman ile tecrübeye sahip olup olmadığı;
İstihdam edeceği işçilerin niteliklerinin yapılacak işe uygun olup olmadığı;
Al işverene verilen işte asıl işveren adına koordinasyon ve denetimle
görevlendirelenlerden başka asıl işverenin işçisinin çalışıp çalışmadığı;
Yapılan alt işverenlik sözleşmesinin iş hukukunun öngördüğü kamusal yükümlülüklerden kaçınmayı amaçlayıp amaçlamadığı;
Yapılan alt işverenlik sözleşmesinin işçilerin iş sözleşmesi, toplu iş
sözleşmesi yahut mevzuattan kaynaklanan bireysel veya kollektif haklarını kısıtlamaya ya da ortadan kaldırmaya yönelik yapılıp yapılmadığının
araştırılması ve irdelenmesi gerekir.
Bir alt işveren, bir asıl işverenden sözleşme ile üstlendiği mal veya hizmet üretimi için belirli bir organizasyona, uzmanlığa ve hukuksal bağımsızlığa sahip değilse, kısaca üretim ya da hizmet sunumuna ilişkin ekonomik faaliyetin bağımsız yönetimini üstlenmemişse asıl işveren alt işveren
ilişkisinden çok olayda, asıl işverene işçi temini söz konusu olacaktır. Bu
anlamda alt işverenin üstlendiği hizmetin veya işin faaliyet alanı olması
gerekir.
Alt işveren işçilerinin bir kısmının, üstlenilen hizmet dışında asıl veya
yardımcı başka işte çalıştırılmaları, asıl-alt işveren arasındaki sözleşmeyi
muvazaalı hale getirmez. Sadece başka işte çalıştırılan işçi açısından asıl
alt işveren ilişkisinin unsurlarının bulunmadığı kabul edilmelidir.
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Muvazaa Borçlar Kanununda düzenlenmiş olup, tarafların üçüncü kişileri aldatmak amacıyla ve kendi gerçek iradelerine uymayan ve aralarında hüküm ve sonuç maydana getirmesi arzu etmedikleri görünüşte bir
anlaşma olarak tanımlanabilir. Üçüncü kişileri aldatmak kastı vardır ve
sözleşmedeki gerçek amaç gizlenmektedir. Muvazaanın ispatı genel ispat
kurallarına tabidir. İşverenler arasında muvazaalı biçimde asıl işveren
alt işveren ilişkisi kurulmasının önüne geçilmek istenmiş ve 4857 sayılı
İş Kanununun 2/7 maddesinde bu konuda bazı muvazaa kriterlerine yer
verilmiştir. Bu kriterler, asıl işveren işçilerinin alt işveren tarafından işe
alınarak çalıştırılmaya devam ettirilmesi sureti ile haklarının kısıtlanması
veya daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile alt işveren ilişkisinin kurulması olarak belirtilmiştir. Asıl işveren ve alt işveren arasındaki sözleşmenin muvazaalı olması halinde, alt işveren işçisi, aynı madde uyarınca
başlangıçtan itiaren asıl işveren işçileri sayılacaktır. Böyle bir durumda
işe iade isteyen alt işveren işçisinin asıl işveren işyerine işe iadesine karar
verilmesi gerekir. Zira alt işveren gerçekte işveren değildir ve işveren sıfatı
bulunmamaktadır.
Ayrıca alt-asıl işveren ilişkisinin yasal unsurları taşıyıp taşımadığı veya
muvazaalı olup olmadığı resen gözetilmelidir. Asıl işveren ve alt asıl işveren arasındaki sözleşmenin muvazaalı olması halinde ise, asıl işveren
başlangıçtan eri gerçek işveren olduğundan, davanın tarafı asıl işveren
olmalıdır. Alt işverenin bu anlamda işverenlik sıfatı bulunmadığından, taraf sıfatı olmayacaktır. Ancak, kanuna aykırı olduğu için geçersiz olan asıl
işveren-alt işveren ilişkisinde davacı işçinin işverenin kim olduğu konusunda yanılması olağan karşılanmalıdır. Bu nedenle, alt işveren hakkında
açılan davanın husumet yönünden reddine karar verilse de, kanuna aykırı ilişki içine giren ve işçinin yanılmasına sebebiyet veren şirket lehine
vekalet ücreti takdir edilmemesi gerekir.
Feshin geçersizliği ve işe iade davasının alt ve asıl işveren ilişkisinde,
her iki işverene birlikte açılması ve muvazaa bulunmaması halinde ise,
davacı işçi alt işveren işçisi olup, iş sözleşmesi alt işveren tarafınan feshedildiğinden, feshin geçersizliği ve işe iade yükümlülüğü alt işverenindir. Asıl işverenin iş ilişkisinde sözleşmenin taraf sıfat bulunmadığından,
asıl işverenin işe iade yönünde bir yükümlülüğünden söz edilemez. Asıl
işverenin işe iade kararı sonrası işçinin işe başlamak için başvurması
ve alt işverenin işe almamasından kaynaklanan işe başlatmama taminatı
ile dört aya kadar boşta geçen süre ücretinden yukarıda belirtilen hüküm nedeni ile alt işverenle birlikte sorumluluğu vardır (Ek 2. Dairemizin
09.06.2008 gün ve 2007/40942 Esas, 2008/14420 Karar sayılı ilamı).
Dosya içeriğine göre davalı asıl işveren PTT Genel Müdürlüğü tekeli
dışındaki posta dağıtım işinin ihale yolu ile alt işverenlere verilmesini ka-
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rarlaştırılmıştır. Teşkilat kanununda bu işi vermesine engel bir durum
bulunmamakla birlikte davalılar arasında ihale sözleşmesi incelenndiğinde posta dağıtım işimde çalışmak üzere 14, daha sonra ise 10 adet işçi
çalıştırılması kararlaştırıldığı, ihaleyi üstlenen davalı Gül-Pa Gıda Tem.
Yem.Hiz.Zirai İlaçlama Otomasyon İnş.Ltd.Şti.’nin faaliyet alanı içerisinde posta dağıtım işi bulunmadığı, sözleşme kapsamı ile hizmet alımından
çok işçilik temini yapıldığı, asıl-alt işveren ilişkisinin unsurlarını taşımadığı anlaşıldığından, davacının başlangıçtan beri asıl işveren PTT Genel
Müdürlüğü işçisi sayılması gerekir. Davalı PTT Genel Müdürlüğü işyerlerinde çalışan sayısı 30 işçiden fazladır. Fesih bildirimi yazılı yapılmadığı
gibi sebebi de açık ve kesin olarak belirtilemediğinden, gerçekleştirilen
fesih geçersizdir. Davacının asıl işveren olan PTT Genel Müdürlüğü işyerine işe iadesi gerekir.
4857 sayılı İş Yasasının 3q20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
HÜKÜM
Yukarıda açıklanan gerekçe ile;
1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
2. Davanın işverenlik sıfatı bulunmayan davalı G. Gıda Tem.Yem.Hiz.
Zirai İlaçlama Otomasyon İnş.Ltd.Şti. Şirketi yönünden REDDİNE,
3. Davalı PTT Genel Müdürlüğü yönünden KABUL ile,
a) Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İADESİNE,
b) Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence
süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının 4 aylık brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE,
c) Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halinde hak kazınalcak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya
kadar ücret ve diğer haklarının davalıdan tahsilinin GEREKTİĞİNE,
4. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
5. Davacının yapmış olduğu 85.00 TL yargılama giderinin davalı
PTT’den tahsili ile davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,
6. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.500 TL ücreti vekaletin davalı PTT Genel Müdürlüğünden alınarak davacıya verilmesine,
7. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davacıya iadesine,
Kesin olarak 02.06.2014 gününde oybirliği ile karar verildi.
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FAZLA MESAİ • İMZALI BORDROLAR
ÖZET: İşçinin imzası bulunan bordrolarda fazla
mesai ödemesi görünüyor ise, o bordroların ait
olduğu aylar fazla mesai hesaplamasında dikkate alınmayarak dışlanmalıdır.*
Y. 9. HD E. 2012/14357 K. 2014/17689 T. 2.6.2014
Davacı, davalıya ait işyerinde yoğun bakım hemşiresi olarak çalışırken
iş şartlarının ağırlığı ve hak ettiği ücretlerinin ödenmemesi nedeni ile iş
sözleşmesini haklı olarak fesh ettiğini ileri sürerek, kıdem tazminatı ile
fazla çalışma ücreti alacaklarının tahsilini istemiştir.
Davalı, davacının 15.07.2010 tarihindeki haftalık izninin akabinde
amirlerinden izin almaksızın işe gelmediğinin tutanakla tespit edildiğini,
devamsızlığı sürerken iş akdini haklı nedenle fesh ettiğine ilişkin ihtarnamesini tebliğ aldıklarını, bunu istifa olarak kabul ettiklerini, fazla mesaiye
ilişkin süre ve ücretlerinin çoğu imzalı olan bordrolara yansıtılarak banka
hesabına ödendiğini savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, iş
akdinin kıdem tazminatı ödenmesini gerektirmeyecek şekilde sona erdirildiğinin ispatı davalı işverene ait olup, davalı işverence bu husus ispat
olunamadığından, davacının kıdem tazminatına hak kazandığı, davacının
çalıştığı dönemde fazla mesai de yaptığı, gerekçesi ile davanın kısmen kabulüne, karar verilmiştir.
DR Temyiz:
Kararı davalı taraf temyiz etmiştir.
1- Hizmet aktinin 15/07)2010 tarihinde hakedişlerinin ödenmemesi
nedeni ile davacı tarafça haklı şekilde sona erdirildiği ve bu fesih şekline
göre davacının kıdem tazminatına hak kazandığı anlaşılmakla, Mahkemece fesih şekline ilişkin yapılan hatalı değerlendirme sonuç itibariyle
bozma nedeni yapılmamıştır.
2- Dosyadaki yazılara toplanan delillele kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
3- Dosyada mevcut davacıya ait 2010 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ait
* Çalışma ve Toplum Dergisinin 46. Sayısından alınmıştır.
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bordrolarda fazla çalışma tahakkuku bulunmakta olup, bunlardan mayıs
ayı bordrosu imzalıdır, Nisan ayı bordrosu ise imzasız olmakla birlikte
ordro bedelinin davacıya ait banka hesabına yatırıldığı görülmüştür.
İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilmediği sürece geçerli yazılı delildir. Bir başka anlatımla bordronun sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadıkça, imzalı bordroda görünen fazla çalışma alacağının
ödendiği varsayılır. Bu nedenle fazla çalışma hesabında 2010 yılı Nisan
ve Mayıs aylarının dışlanması gerekirken hükme esas alınan raporda bu
aylar dışlanmayıp fazla çalışma tahakkuklarının hesaplamadan düşülmesi hatalıdır.
Ayrıca bilirkişi raporunda davacının 2010 yılı Mart ayından itibaren
fazla çalışması olduğu belirtilmesine rağmen 01/01/2010 tarihinden itibaren heseplama yapılması da isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 02/06/2014
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN ÖNCEDEN FESHİ
•
KALAN SÜRENİN ÜCRETİ
ÖZET: İşveren haklı fesih sebebini kanıtlayamaz
ise işci, ücret alacağı talep etmekte haklıdır.
Y. 9. HD E. 2014/811, K. 2015/14090, T. 14.04.2015
Davacı, ödenmemiş ücret ile bakiye süre ücret alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın kısmen
kabulüne karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca
temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tekkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sora dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
Davacı, davalı işveren bünyesinde Deniz İş Kanununa tabi şekilde yağcı
olarak çalıştığını, iş sözleşmesinin işverence haksız olarak feshedildiğini
ileri sürerek, ödenmemiş ücret ve bakiye süre ücret alacaklarını istemiştir.
Davalı, davacının iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.
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Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davalının iş sözleşmesini fethetmekte haklı olduğundan bakiye süre ücretine
hak kazanamayacağı, son çalıştığı aydan ödenmemiş ücret alacağı bulunduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Kararı taraflar temyiz etmiştir.
1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni
gerektirici sebeplere göre, davalının tüm davacının ise aşağıdaki bendin
kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Taraflar arasındaki belirli süreli iş sözleşmesinin süresinden önce
işverence haklı nedenle feshedilip edilmediği konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır.
854 sayılı Deniz İş Kanunu’nun 7. maddesinde gemi adamları ile yapılacak üç sözleşme türünden bahsedilmiştir. Buna göre gemi adamı ile
yapılacak iş sözleşmesi belirli bir süreye, sefer için veya süresiz olarak
yapılabilir.
Somut olayda taraflar arasında 24.06.2008 tarihli iş sözleşmesi 9
ay süreli olarak yapılmıştır. Davacının görevi yağcı olarak belirtilmiştir.
Buna karşın davacıya geminin swage tankındaki delik kaynak ile tamir
ettirilerek bu tankın temizliği yaptırılmıştır. Davacı bu işlem için işverenden ekstar ücret talep etmesi üzerine işveren tarafından bu ödemenin
yapılmayacağı belirtilmiştir. Bunun üzerine işçi tarafından işverene hitaben yazılan 12.11.2008 tarihli dilekçede bu ücrete hak kazandığını ve bu
hakkını talep etmesi nedeniyle işverence işten çıkartılmakla tehdit edilmesinin doğru olmadığı belirtilmiştir. Davacının iş akdi bu dilekçe üzerine 12.11.2008 tarihli disiplin kurulu ile feshedilmiştir. Disiplin kurulu
kararında davacının gemide huzursuzluk çıkartdığı ve argo konuştuğu
belirtilmiş ve işveren bu hususu ispat hususunda iki adet tutanak ibraz
etmiş ise de bu tutanakların içeriğinin doğruluğunu ispat edememiştir.
İşveren haklı fesih sebebini ücret alacağı talep etmekte haklıdır. Mahkemece dosya içindeki bilirkişi raporu yeniden bir değerlendirmeye tabi tutularak davacının bakiye süre ücreti alacağı kabul edilmelidir.
SONUÇ
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 14.04.2015
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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İŞÇİNİN İŞ AKDİNİN ASKERLİK HİZMETİ
NEDENİYLE SONA ERMESİ
•
ALT İŞVEREN
ÖZET: Asıl işveren de işcilik alacaklarından sorumludur.
Y. 9. HD E. 2014/4027, K.2015/14110, T.14.04.2015
Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötüniyet tazminatı ile izin
ücreti, genel tatil ve fazla çalışma ücreti alacaklarının ödetilmesine karar
verilmesini istemiştir.
Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Hüküm süresi içinde davacı ve davalı B.İ. Tur ve Sağ.Yatİşl. ve Tic.A.Ş.
avukatları tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tekkik
Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi,
gereği konuşulup düşünüldü:
Davacı, davalılara ait işyerinde garson olarak çalıştığını, iş sözleşmesini askerlik nedeniyle sona erdirdiğini ileri sürerek, kıdem, ihbar ve kötüniyet tazminatları ile izin, genel tatil ve fazla çalışma alacaklarını istemiştir.
Davalı İ. vekili, diğer davalı ile aralarında kira sözleşmesi bulunduğunu
ve davacının işvereni olmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Davalı B. AŞ. Vekili, ihale ile hizmet alım sözleşmesi yaparak büfe ve
kafeteryalarında çalışacak işçilerin istihdam edilidğini, bu bağlamda davacının dava dışı U. ve C. adlı işyerinde çalıştığı, davacı ile aralarında
hizmet ilişkisinin bulunmaması nedeniyle davanın husumetten reddi gerektiği, dava dilekçesinde ileri sürülen diğer iddiaların gerçek dışı olduğu,
davacının çalışmış olduğu döneme ilişkin tüm haklarının bordro ile ödendiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacının davalılardan B.’un işçisi olduğu, davalı İ.’ya husumet yöneltilemeyeceğini, davalı eltur’un asıl işveren olup iş sözleşmesini feshetmekte haksız
olduğu, davacının kıdem tazminatına hak kazandığı davacıya ihbar öneli
verildiği, fazla çalışmalarını tahakkuk ettirilerek ödendiği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Kararı davacı ile davalı Beltur temyiz etmiştir.
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1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle rararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacı ve davalılardan Beltur’un aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Davalılar arasındaki hukuki ilişkinin asıl-alt işveren ilişkisi olup,
olmadığı noktasında uyuşmazlık söz konusudur.
Davacı, davalılardan İ.’nun asıl işveren, B.’un ise alt işveren olduğunu ileri sürmüştür. Davalılar ise aralarında kira sözleşmesi bulunduğunu
savunmuşlardır. Mahkemece davalılar arasındaki ilişkinin kira ilişkisi
olduğu kabul edilmiştir.
Dosya içindeki Gemi ve Terminal Büfeleri Hasılat Kira Sözleşmesinin
2. maddesinde sözleşmenin kapsamı “işbu sözleşme, imza tarihi itibari
ile İ. A.Ş. filosunda bulunan ve isimleri ekli listede belirtilen gemilerin
büfeleri ile İ.A.Ş. işletmesinde bulunan terminal ve iskele alanlarındaki
işbu sözleşmenin imzalanmasından sonra taraflarca birlikte tespit edilecek yerlerde oluşturulacak büfe, cafe, restoran işletilmesini kapsar.”c
şeklinde tanımlanmıştır.
Davalı İ. A.Ş.’ne ait gemi ve iskelelerde kurulacak olan büfe, cafe ve restaurantlar şirket müşterilerinin yolculuğunun daha konforlu hale getirilmesine yönelik bir hizmettir. Bu hizmetler davalı İ.A.Ş.’nin asıl işi değilse
de yardımcı iş niteliğinde olup, davalılar arasındaki ilişki kira sözleşmesi
olmayıp asıl-alt işveren ilişkisidir. Davalı İ.A.Ş. asıl işveren olarak davacının işçilik alacaklarından sorumlu olduğu halde mahkemeyce davanın
husumet yokluğu nedeniyle reddi isabetsizdir.
3- Davacının ihbar ve kötüniyet tazminatı ile fazla çalışma alacağı talebi esastan reddidildiği halde davalı B.A.Ş. lehine vekalet ücretine hükmedilmemesi hatalıdır.
SONUÇ
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine
14.04.2015 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.
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TEMYİZDE KESİNLİK SINIRI
ÖZET: Kesinlik sınırı belirlenirken yalnız dava konusu alacağın veya malın değeri esas alınır. Birleştirilen davada temyiz sınırı her dava için ayrı
ayrı belirlenir. İhtiyari dava arkadaşlığında kesinlik sınırı her davalı için ayrı ayrı belirlenir. Tespit
davasının kesinlik sınırı öncüsü olduğu eda davasının değerine göre belirlenir. Temyiz sınırından fazla bir alacağın tamamının dava edilmesi
halinde, asıl istemin kabul edilmeyen bölümü
temyiz sınırını geçmeyen tarafın temyiz hakkı
yoktur. Alacağın bir kısmının dava edilmesi halinde, kısmi davada kesinlik sınırı dava edilen mikrata göre değil alacağın tamamına göre belirlenir.*
Y. 9. HD E. 2015/6602 K. 2015/14362 T. 14.4.2015
5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 8. maddesine göre iş mahkemesinden verilen kararlar tefhim ve tebliğ tarihinden itibaren 8 gün içinde
temyiz olunabilir. Bu süre içinde temyiz dilekçesinin hakime havale ettirildikten sonra temyiz defterine kaydının yaptırılması ve temyiz harç ve
giderlerinin mahkeme veznesine yatırılması gerekir. 6100 Sayılı HMK geçici 3’üncü maddesinin 1 inci fıkrasındaki “Bölge adliye mahkemelerinin
2679/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Derece Mahkemeleri
ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun geçici 2. maddesi ayarınca Resmi Gazete’de ilan edilecek göreve
başlama tarihine kadar, 1086 sayılı Kanunun temyize ilişkin yürürlükteki
hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.” 2. fıkrasında ise “Bölge
adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce aleyhine temyiz
yoluna başvurulmuş olan kararlar hakkında kesinleşmeye kadar 1086
Sayılı Kanun'un 26/09/2004 tarihli ve 5236 Sayılı Kanunla yapılan değişiklikten öncesi 427 ila 454 üncü madde hükümlerinin uygulanmasına
devam olunur” denmiştir.
Muhtar ve değeri temyiz kesinlik sınırını aşmayan taşınır mal ve alacak davalarına ilişkin kararlar HUMK'un 427/2. maddesi uyarınca temyiz
edilemez.
Kesinlik sınırı kamu düzeni ile ilgilidir. Temyiz kesinlik sınırı belirlenirken yalnız dava konusu edilen taşınır malın veya alacağın değeri dikka* Gönderen: Av. Şevket Güney BİGAT
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te alınır. Faiz, icra (inkar) tazminatı, vekalet ücreti ve yargılama giderleri
hesaba katılmaz.
Birleştirilen davalarda temyiz sınırı her dava için ayrı ayrı belirlenir.
İhtiyari dava arkadaşlığında, temyiz sınırı her dava arkadaşının davası
için ayrı ayrı belirlenir.
Karşılık davada, temyiz sınırı asıl dava ve karşılık dava için ayrı ayrı
belirlenir.
Tsepit davalarında, temyiz sınırı, tespit davasının öncüsü olduğu eda
davasının miktar ve değerine göre belirlenir.
Temyiz sınırından fazla bir alacağın tamamının dava edilmiş olması
halinde, hükümde asıl istemin kabul edilmeyen bölümü temyiz sınırını
geçmeyen tarafın temyiz hakkı yoktur. Kısaca temyize konu edilen miktara bakılarak kesinlik belirlenir.
Alacağın bir kısmının dava edilmesi halinde, kısmi davada kesinlik
sınırı dava edilen miktara göre değil, alacağın tamamına göre elirlenir.
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun 06.06.1975 gün
ve 1975/6-8 sayılı içtihadında, “5521 sayılı yasada açık düzenleme olmamakla birlikte, bu yasanın 15. maddesindeki düzenleme gereği HUMK'un
427. maddesindeki kesinlik sınırının iş mahkemelerinde verilen kararlarda da uygulanması gerektiği, grup halinde açılan davaların salt iş mahkemelerine özgü bir dava türü olmadığı bu nedenle seri olarak açılan davalarda her dosya için kesinlik sınırına bakılması gerektiği” açıkça belirtilmiştir.
Dosya içeriğine göre, temyize konu kabul edilen miktar 802,67 TL
olup karar tarihi itibariyle 1,890 TL olan temyizde kesinlik sınırı altında
kaldığından davalının temyiz talebinin HUMK'un 427/2 ve 432/4. maddeleri uyarınca MİKTARDAN REDDİNE, nisbi temyiz harcının istek halinde
ilgiliye iadesine; 14/04/2015 gününde oybirliği ile karar verildi.
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FAZLA ÇALIŞMALAR • AYLIK ÜCRET
ÖZET: Fazla mesai ücretinin aylık ücrete dahil olduğunun kararlaştırılması halinde yıllık 270 saati
(haftalık 5,2 saat) aşan fazla çalışmaların ücretleri hesaplanabilecektir.
Y 9HD E. 2014/12424 K. 2015/16142 T.4.5.2015
Taraflar arasında imzalanmış olan iş sözleşmesinin 7. maddesinde
fazla mesainin ücrete dahil olduğu kararlaştırılmıştır. Fazla çalışmaların
aylık ücret içinde ödendiğinin öngörülmesi ve buna uygun ödeme yapılması halinde, yıllık 270 saatlik fazla çalışma süresinin ispatlanan fazla
çalışmalardan indirilmesi gerektiği gözetilerek, varsa yıllık 270, haftalık
5,2 saati aşan fazla mesai ücret alacaklarının hüküm altına alınması gerekirken, bu yön gözetilmeden hüküm kurulması hatalıdır.
Hükmedilen miktarların net mi yoksa brüt mü olduğunun hükümde
belirtilmemesinin infazda tereddüde yol açacağının düşünülmemesi de
isabetsizdir.
SONUÇ
Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerden BOZULMASINA,
peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgilisine iadesine, 04/05/2015
gününde oybirliğiyle karar verildi.
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İŞÇİNİN HAKLI FESHİ • İHBAR TAZMİNATI
•
SATIŞ PRİMİ • FAZLA ÇALIŞMA
ÖZET: İş sözleşmesi işveren tarafından değil
davacı işçi tarafından haklı sebeple feshedilmiş
olup, bu durumda davacı işçi ihbar tazminatı alamaz. Sabit ücret + satış primiyle çalışan işçinin
fazla çalışma ücretleri hesaplanırken, saat ücreti
%50 arttırılmadan sadece %50 zamlı kısım hesaplanmalıdır.*
Y. 9. HD E.2014/6777 K.2015/20034 T. 2.6.2015
Davacı, davalı işyerinde satış temsilcisi olarak çalıştığını, iş sözleşmesinin işverence haksız olarak feshedildiğini ileri sürerek, kıdem, ihbar ve
kötüniyet tazminatları ile prim, fazla çalışma, hafta ve genel tatil çalışma
alacaklarını istemiştir.
Davalı, davacının iş sözleşmesini kendisinin haksız olarak feshettiğini, fazla çalışma hafta ve genel tatil çalışması yapmadığını, prim alacağı
bulunmadığını, taleplerinin zamanaşımına uğradığını savunarak, davanın
reddini talep etmiştir.
Mahkemece, davalının iş sözleşmesini feshetmekte haksız olduğu,
ödenmemiş primleri bulunduğu, fazla çalışma, hafta ve genel tatil çalışması yaptığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Karar taraflar temyiz edilmiştir.
1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı yasal gerektirici nedenlere göre davacının tüm davalının ise aşağıdaki bentlerin
kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- İhbar tazminatı yönünden taraflar arasında uyuşmazlık söz konusudur.
İhbar tazminatı, belirsiz süreli iş sözleşmesini haklı bir neden olmaksızın ve usulüne uygun bildirim öneli tanımadan fesheden tarafın, karşı
tarafa ödemesi gereken bir tazminattır. Buna göre, öncelikle iş sözleşmesinin Kanunun 23 ve 25 inci maddelerinde yazılı olan nedenlere dayanmarsızın feshedilmiş olması ve 17 inci maddesinde belirtilen şekilde
* Gönderen: Av. Şevket Güney BİGAT
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usulüne uygun olarak ihbar öneli tanınmamış olması halinde ihbar tazminatı ödenmelidir. Yine haklı fesih nedeni bulunmakla bikrlikte, işçi ya
da işverenin 26. maddede öngörülen hak düşürücü süre geçtikten sonra
fesih yoluna gitmeleri durumunda, karşı tarafa ihbar tazminatı ödeme
yükümlülüğü doğar.
Somut olayda mahkemece iş sözleşmesinin işverence haksız olarak
feshedildiği belirtilerek davacının ihbar tazminatı hüküm altına alınmıştır. Buna karşın davacı tarafça ibraz edilen 17.08.2010 tarihli ihtarnameye göre iş sözleşmesi işçi tarafından fazla çalışma ve diğer alacaklarının
ödenmemesi nedeniyle feshedilmiştir. Bundan sonra 18.08.2010 tarihinde davalı işveren fesih bildiriminde bulunmuştur. İş sözleşmesi davalı
işverenden önce davacı işçi tarafından haklı nedenle feshedildiğinden davacının ihbar tazminatı talebinin reddi gerekirken kabulü isabetsizdir.
3- Davacı işçinin fazla çalışma yapıp yapmadığı konusunda taraflar
arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır.
Satış temsilcilerinin fazla çalışma yapı yapmadıkları hususu, günlük
faaliyet planları ile iş çizelgeleri de dikkate alınarak belirlenmelidir. Genelde belli hedeflerin gerçekleşmesine bağlı olarak prim karşılığı çalışan
bu işçiler yönünden prim ödemeleri yapılan fazla çalışmanın zamsız kısmını karşıladığı Dairemizin kabulündedir.
Somut olayda davacının haftada 18 saat fazla çalışma yaptığı sabittir.
Davacı ücret + satış prim ile çalışmıştır. Mahkemeyce hükme esas alınan
bilirkişi raporunda davacının fazla çalışma alacağı %150 olarak hesaplanmıştır. Davacı fazla çalışmanın zamsız kısmını almıştır. Mahkemece
davacının yalnızca %50 zamlı kısmı hesaplanarak hüküm altına alınmalıdır.
SONUÇ
Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, davalı yaarrına takdir edilen 1.100,00 TL. duruşma avukatlık parasının
karşı tarafa yükletilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 02.06.2015 gününde oybirliği ile karar verildi.

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
TRAFİK KAZASI NEDENİYLE SAĞLIK HİZMETİ BEDELİ
•
SGK TARAFINDAN KARŞILANMASI
ÖZET: Sağlık hizmeti bedelinin SGK tarafından
karşılanıp karşılanamayacağı araştırılarak karar
verilmelidir.
Y. 11. M.D. E. 2010/8668, K. 2012/578, T. 23.01.2012
Taraflar arasında görülen davada Üsküdar 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’(nce verilen 28/10/2009 tarih ve 2008/286-2009/153 sayılı kararın
Yargıtayca incelenmesi davalı sigorta vekili tarafından istenmiş ve temyiz
dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için
Tetkik Hakimi Erhan Köse tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve
yine dosya içerisinde dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü;
Davacı vekili, davalıların maliki, sürücüsü ve trafik sigortacısı olduğu
araç ile müvekkili şirkete can sağlığı sigortası poliçesi kapsamında sigortalı C.K.’ın sürücüsü olduğu aracın çarpışması sonucunda, sigortalının
yaralandığını ve müvekkilince 11.230,65 YTL tedavi gideri ödediğini, sürücü hakkındaki ceza davasının derdest olduğunu, tespit edilecek kusur
oranı nispetinde davalılara rücu hakkı doğduğunu ileri sürerek, şimdilik
11.230,65 YTL tedavi giterinin faiziyle davalılardan müteselsilen tahsilini
talep ve dava etmiştir.
Davalılar M.E. vekili, davacının sigortalısının ceza davasında şikayetten vazgeçerek maddi ve manevi talebinin olmadığını belirtitiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.
Davalı H. (İ.) Sigorta A.Ş. vekili, poliçe limiti dahilinde sorumlu olduklarını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Diğer davalı, davaya yanıt vermemiştir.
Mahkemece, bozma ilamına uyularak yapılan yargılama ve dosya kapsamına göre, davacı sigorta şirketinin sigortalısına 10.01.2005 tarihinde
ödemede bulunduğu, bu tarihden itibaren halefiyet yoluyla ödediği miktarı sorumlularından isteyebileyeceği, ödeme ile birlikte sigortalının tasarruf hakkının kalkacağı gerekçesiyle, davanın kısmen kabulüne, 8.4522,98
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TL’nın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmiştir.
Kararı, davalı H.Sigorta A.Ş. vekili temyiz etmiştir.
Dava, sağlık sigorta poliçesine dayalı olarak, davacının sigortalısına
ödediği tedavi giderinin rücuen tahsili istemine ilişkin olup, karar tarihinden sonra temyiz aşamasında yürürlüğe giren 25.02.2011 tarih ve 6111
sayılı Yasa’nın 59. maddesi 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun
98. maddesini başlığı ile birlikte değiştirmiş ve trafik kazasına bağlı olarak gerçekleşen tüm sağlık hizmed bedellerinin SGK tarafından karşılanacağını, trafik kazalarına sağlık teminatı sağlayan zorunlu sigortalarda;
sigorta şirketlerince belirlenen primlerin ve Güvence Hesabınca tahsil
edilen katkı paylarından belirli oranın Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılacağını, yine aynı Yasa’nın geçici 1.maddesi ile de bu kanunun yayınladığı tarihten önce meydana gelen trafik kazaları nedeniyle sunulan sağlık
hizmet bedellerinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacağını
düzenlemiştir.
Tüm bu açıklamalar ışığında, 6111 Sayılı Yasa’nın 59c ve geçici
1. maddesinin somut olaya uygulama olanağının olup olmadığının mahkemece değerlendirilmesi gerekmekte olup, yerel mahkeme kararının yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı sigorta vekilinin temyiz itirazının
kabulü ile kararın BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz eden davalı sigortaya iadesine, 23.01.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

KAMBİYO SENEDİ • AVAL • DİĞER EŞİN RIZASI
ÖZET: Çek, bono, poliçe gibi kambiyo senedi
üzerine verilecek aval için de diğer eşin rızası
gereklidir.*
Y. 11 HD E. 2014/1231 K. 2014/7837 T. 25.4.2014
İhtiyatı hacze itiraz edenler vekili, 6098 sayılı TBK’nın 584/1’inci maddesinde eşlerden birinin ancak diğer eşin yazılı rızası ile kefil olabileceğinin düzenlendiğini, avalin de kefalet hükmünde oludğunu, aynı Kanunun
603’üncü maddesi uyarınca 584’üncü maddedeki düzenlemenin, avale de
* Gönderen: Av. Talih UYAR www.e-uyar.com
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uygulanması gerektiğini, ihtiyatı hacze konu çekte aval veren müvekkili
M.Ş.’ın eşi F.H.Ş.’ın yazılı rızasını almadan “avalimdir” ibaresini çek üzerinde imzaladığını, bu sebeplerle muteriz M.Ş.’ın verdiği valin geçersiz
oludğunu ileri sürülerek müvekkili aleyhine verilen ihtiyati haciz kararının kaldırılmasını talep etmiştir.
İhtiyati haciz talep eden vekili, İİK'nin 265’inci maddesinde gösterilmeyen sebeplerle itiraz edilemeyeceğini, ileri sürülen hususların başka bir
davaya konu olabileceğini, müvekkilinin sattığı beton direklerinin karşılığında borçlu şirketten çek aldığını, kefalet için düzenlenen TBK’nın 581.
ve devamı maddelerinin kıyas yoluyla farklı bir müessese olan, kefaletin
aksine imzalayanı asli borç altına sokan ve TTK’da düzenlenen aval için
uygulanamayacağını, bu sebeple avalde eşin yazılı rızasının aranmayacağını savunarak itirazın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, kefaletin
Türk Borçlar Yasası’nda avalın ise Türk Ticaret Yasası’nda düzenlendiği
farklı kurumlar olduğu, kefalete ilişkin hükümlerin kıyasen avalde uygulanamayacağı, itiraza dayanarak gösterilen yasa maddesinin de aval için
değil kefalet için düzenlediği gerekçesiyle ihtiyati hacze itirazın reddine
karar verilmiştir.
Kararı, ihtiyati hacze itiraz eden borçlular vekili temyiz etmiştir.
6098 sayılı TBK’nın 584. maddesi uyarınca eşlerden biri mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya yasal olarak ayrı yaşama
hakkı doğmadıkça, ancak diğerinin yazılı rızasıyla kefil olabilecek olup,
aynı Kanun’un 603. maddesine göre de kefaletin şekline, kefil olma ehliyetine ve eşin rızasına ilişkin hükümler, gerçek kişilerce, kişisel güvence
verilmesine ilişkin olarak başka ad altında yapılan diğen sözleşmelere de
uygulanacaktır. “Aval” de poliçe ile sorumluluk altına girmiş kişi lehine,
şahsi teminat sağlamak amacı taşıyan bir müessese olup kişisel güvence
verilmesinin kıymetli evrak hukukundaki görünümüdür. Şahsi teminat
sağlayan akitlere ve özellikle de kefalete benzemesi yönünden avale “police kefaleti” ismi de verilmektedir. (Prof.Dr. Fırat Öztan Kıymetli Evrak
Hukuku Turhan Kitabevi 2. bası s. 792). Bu nedenle, kefalette eşin rızasına ilişkin hükümlerin TBK’nın 603. maddesi uyarınca Borçlar Hukuku
Özel Borç İlişkileri, 12. B. Ankara 2013 s. 670: Doç. Dr. Burak Özen Kefalet Sözleşmesi, İstanbul 2012 Özen, s. 50: Prof.Dr. Mustafa Alper Gümüş,
Borçlar Hukuku Özel Hükümler, C. II. İstanbul 2014 s. 369-370.) Bu
itibarla, mahkemece bu yön üzerinde durulup sonucuna göre bir karar
verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru bulunmamış, kararın bozulması gerekmiştir.
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SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle yerel mahkeme kararının BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine,
25.04.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

NAKLİYAT SİGORTASI • TİCARİ DAVA
ÖZET: Nakliyat Sigorta poliçesinden doğan dava
taşıma ilişkisine dayanmakta olup ticari davadır.*
Y. 11. HD E. 2014/4802 K. 2014/10897 T. 9.6.2014
Davacı vekili, müvekkili şirket tarafından sigortalanan eşyanın ABD’den
Ankara’ya taşınması sırasında hasarlandığını, taşıma işinin davalı THY
A.O. ve dava dışı DHL Global Forvarding Taşımacılık A.Ş. tarafından üstlenildiğini, zararın müvekkili tarafından tazmin edildiğini ileri sürerek,
2.471,00 TL tazminatın ödeme tarihi olan 12.11.2011 tarihinden itibaren
işleyecek kanuni ticari faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava
etmiştir.
Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma ve düm dosya kapsamına göre, Yargıtay
İçtihadı Birleştirme Kararının 22.03.1944 tarih E. 37 K. 9. RG 03.07.1944
sayılı kararına göre sigortacının sorumlu kişi aleyhine açacağı dava, sigorta poliçesinden doğan bir dava olmadığından, halefiyet davasının ticari bir
dava sayılamayacağı, davacının sigorta şirketi olup, uyuşmazlığın haksız
fiilden kaynaklandığı, dava konusu uyuşmazlığın Asliye Hukuk Mahkemesinin görevine girdiği gerekçesiyle, görevsizlik kararı verilmiştir.
Kararı, taraf vekilleri temyiz etmiştir.
Dava, nakliyat emtia sigorta poliçesine dayalı dava dışı sigortalının
uğradığı zararın taşıyan davalıdan rücuen tahisil istemine ilişkindir.
Mahkemce yukarıda yazılı gerekçe ile görevsizlik kararı verilmiştir. Ancak 22.03.1944 tarihli 37 E. - 9 K. sayılı YİBK’nda da belirtildiği üzere
u dava, sigortalı kimsenin sorumlu kişiye karşı açmış olduğu bir dava
gibi değerlendirilerek görevli mahkemenin belirlenmesi gerekir. Davacı
sigorta şirketi halefiyet hakkına dayalı olarak bu davayı açtığına göre, halefi olduğu sigortalı ile davalı arasındaki ilişkinin mahiyetine bakılarak
görevli mahkeme tespit edilecektir. Davacının sigortalısı ile davalı arasında TTK’da düzenlenen taşıma ilişkisi mevcut olduğu nazara alındığın* Legalbank Hukuk Sitesinden alınmıştır.
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da, dava, TTK’nın 4. maddesine göre ticari dava niteliğini taşıdığından,
TTK’nın 5. maddesi uyarınca Asliye Ticaret Mahkemeleri’nin görev alanındadır. Açıklanan nedenlerle, mahkemece işin esasına girilerek hüküm
tesisi gerekirken, sigortalı ile davalı arasındaki hukuki ilişkinin haksız
fiile dayandığından ahisle davanın usulden reddine karar verilmesi doğru
görülmemiş, hükmün davacı yararına bozulması gerekmiştir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle kararın mümeyyiz davacı ve davalı yararına BOZULMASINA, ödedikleri temyiz peşin harcın istekleri halinde
temyiz edenlere iadesine, 09/06/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

TAŞIMA SÖZLEŞMESİ • TİCARİ DAVA
ÖZET: Taşıma sözleşmesinden doğan davalar
mutlak ticari dava olup, burada tarafların tacir
olup olmadıkları önemli değildir.
Y. 11. HD E 2014/15752 K. 2014/17473 T. 12.11.2014
Davacı vekili; müvekkillerinin aylar öncesinden bir gemi yolculuğu
turu satın aldıklarını, turun başlayacağı 01.09.2013 tarihinde sabah saat
05.00 İzmir-İstanbul uçuşu için havalanına gitmek için İ. Bankası A.Ş.
kredi kartının anlaşmalı olduğu S.D. markası ile hizmet veren O. Seyahat Hizmetleri A.Ş.’den shuttle rezervasyonu yaptırdıklarını, İ. Bankası
A.Ş.’nin verdiği shuttle hizmetlerinin Secure Drive firması tarafından icra
edildiğini, ancak havaalanına vaktinde varamadıkları için uçağı kaçırdıklarını, seyahat edecekleri geminin sonraki durağı olan EdinBurg’a bilet
bulabildiklerini, bu nedenlerle eksta olarak 5.749,72 TL ve 56£ bedelindeki meblağı rdavalı şirketlerin kusuru nedeniyle ödemek zorunda kaldıklarını, doğum günü için bu seyahate katılan oğlu gelini torunları ve
arkadaları ile zamanında seyahate aşlayamamak, parasını ödemiş oldukları gemide iki gece eksik konaklamak gibi aksiliklerde yaşamak zorunda
kaldıklarını ileri sürerek 5.749,72 TL maddi zarar ile 2.000 TL manevi
tazminatın davalılardan tahsili ile müvekkillerine ödenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı O. Seyahat Hizmetleri A.Ş. vekili; müvekkil şirket tarafından
davacılara taşıma hizmeti verdiklerini, bu nedenle davaya bakmakla görevli mahkemenin asliye ticaret mahkemeleri oludğunu ve yetkili mahkemelerin İstanbul mahkemeleri olduğunu savunarak davanın reddini
istemiştir.
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Davalı İ. Bankası vekili; davacılar ile davalı banka arasında bankacılık hizmet sözleşmesi olduğunu, davacıların tüketici sıfatının olmadığını,
davaya genel mahkemelerde genel hükümlere göre bakılması gerektiğini
savunarak görev ve yetki konusunda davanın reddini istemiştir.
Mahkemece tüm dosya kapsamına göre; taşıma sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlığın söz konusu olduğu, tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın bu tür davaların mutlak ticari dava olup ticaret mahkemelerinin görev alanında olduğu gerekçesiyle 4077 sayılı Yasa’nın 1, 2,
3, 23 ve HMK’nın1. maddesi gereğince davaya bakmakta mahkemenin görevsizliği ile dava dilekçesinin görev yönünden reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacılar vekili ve davalı İş Bankası A.Ş. temyiz etmiştir.
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya
aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacılar vekili ve davalı İş Bankası
A.Ş. vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacılar vekili ve davalı
İ. Bankası A.Ş. vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, davalı İ. Bankası A.Ş.’den
temyiz harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına mahal olmadığına, alınmadığı anlaşılan 123,60 TL temyiz başvuru harcı ile 25,20
TL temyiz ilam harcının davacılardan alınmasına, 12.11.2014 tarihinde
oybirliğiyle karar verildi.

TUTUKLANMA
•
BANKA HESABINA HAKSIZ BLOKE KONULMASI
ÖZET: Banka yönünden risk doğduğu kanıtlanmadan tutuklanan kişinin hesabına bloke konulmasında bankanın iyiniyetli olduğundan söz edilemez.*
Y. 11. HD E.2014/15211 K. 2015/478 T. 16.1.2015
Davacı vekili, müvekkilinin 03/06/2010 günü tutuklandığını,
Davalı bankanın 04/06/2010 günü müvekkilinin imzaladığı genel kredi
* www.kazancihukuk.com sitesinden alınmıştır.
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sözleşmesine istinaden müvekkilinin hesaplarına bloke koyduğunu, sahibi olduğu eczanenin işlerinin yürütülmesi için müvekkilinin ailesine lazım
olan para davıacıya ait karttan para çekilmek istenidğinde hesabındaki
bloke nedeniyle çekilemeyip borç almak zorunda kaldıklarını, müvekkilinin muaccel olmuş bir borcu bulunmadığı için hesabına konan blokenin
haksız oludğunu, eczane çalışanlarının Mayıs ayı maaşlarının ödenmediğini, müvekkilinin yaşadığı yerin küçük bir ilçe olup eczacı olarak tanınması nedeniyle konulan blokeden dolayı müvekkilinin ticari itibarının
sarsıldığını ileri sürerek, 6,000,00 TL manevi tazminatın faizi ile birlikte
tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davacının tutuklanmış olmasının müvekkilinin alacağının tahsil edilemeyeceği yönünde açık bir belirti oludğundan davacı ile
imzalanan genel nakdi ve gayrinakdi kredi sözleşmesinin 62 ve 63. maddeleri, bankacılık hizmet sözleşmesinin borçların ödenmemesi, bankarın
rehin, takas ve mahsup hakkı başlıklı hükümlerinin 1, 2, 3, 4 nolu bentleri ve taşıt kredisi rehin sözleşmesinin 12. maddesi uyarınca davacının
bankadaki tüm değerleri üzerinde müvekkilinin rehin hakkı bulunduğundan konulan blokenin hukuka uygun oludğunu savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonunda, davalı banka davacının tutuklanmasının akabinde davacının hesaplarına
Genel Kredi Sözleşmesi’nin 62. maddesi uyarınca bloke koymuş ise de;
anılan hükmün BK’nun 20. maddesinde düzenlenen genel işlem şartlarna
aykırı olup uygulanma kabiliyeti bulunmadığı, müşteri karşısında güçlü
konumda olan bankanın tek taraflı lehe hüküm içeren sözleşme imzalatmak ve soyut sebepleri bahane ederek hesaplara dilediği zaman bloke
koymasının MK’nun 2. maddesi ile bağdaşmadığı, tutuklanma bir tedbir
olup henüz bankanın alacağının tehlikeye düşüp düşmediği belli değilken hesaba bloke koymanın iyiniyet kuralları ile bağdaşmadığı, davacının
tutuklanmasından sonra eczanenin işleri için lazım olan paranın bloke
nedeniyle çekilemediği, bankanın yaşattığı mağduriyetten dolayı davacının manevi olarak elem, üzüntü ve ızdırap çektiği gerekçesiyle davanın
kabulüne karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmaması ile sözleşme tarihi dikkate alındığında 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren TBK’nın 20 ve devamı maddelerined düzenlenen genel işlem
şartlarına ilişkin hükümlerin somut olaya uygulanması mümkün değil ise
de, davacının tutuklanmasının hemen ertesi günü davalı banka yönünden
risk doğruğu kanıtlanmadan davacının hesaplarına bloke konulmasında
davalı bankanın kusurlu bulunmasına göre davalı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
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SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin yerinde görülmeyen
tüm temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun bulunan kararın
ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 384,80 TL temyiz ilam harcının temiz edenden alınmasına 16.1.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

TİCARİ İŞLETME • TİCARİ DAVA
ÖZET: Davacının halefi olduğu sigortalı ile davalı
sigorta şirketi arasında güvenlik hizmeti sözleşmesi bulunmakta olup, iki tarafın ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan davalar mutlak ticari davadır.*
Y. 11. HD E.2015/286 K. 2015/779 T. 21.01.2015
Davacı vekili, müvekkili şirketin 5608168 poliçe nolu sigortalısı
T. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ye ait İ. 2. Mahallesi .....pafta, 858
ada 1 ve 2 nolu parsellerin 14/07/2011 - 07/04/2014 tarihleri arasını kapsamak üzere inşaat bütün riskler sigorta poliçesi ile her türlü risk kapsamında sigortaladığını, söz konusu sigorta poliçesinin üyük olması nedeniyle 9 ayrı sigorta şirketinin söz konusu sigorta poliçesine nmüşterek
ve paylar oranında dahil olduklarını, poliçe skonusu taşınmaz üzerine
alışveriş merkezi kurulması için inşaat başladığını, söz konusu yerin güvenliği için davalı şirket ile güvenlik hizmetleri için sözleşme yapıldığını,
ancak davalı şirketin güvenliğini sağladığı yerde birden çok hırsızlık olayı
neticesinde emtialar çalındığını, altı olay ile ilgili yapılan hesaplamalar
sonucunda her bir olay için muafiyet tutarları düşüldükten sonra toplam zararın 16.681,69 USD olarak tespit edildiğini müvekkili şirketin sigortadaki hissesinin %10 olması nedeniyle hissesi oranına tekabül eden
1.668,00 USD’yi ödediğini, 06/01/2014 tarihli Başakşehir Polis Amirliği
ifade tutanağında çalındığı bildirilen balkon korkuluğu olarak kullanılan
paslanmaz demirlerin çalındığını, buna ilişkin zararın 80.000,00 TL oludğunu, ekpertiz tarafından yapılan inceleme sonucunda muafiyet tutarları
düşüldükten sonra toplam 29.146,00 USD hasar tespit edildiğini, müvekkili şirketin sorumluluğu olan %19 dahilinde 2.945,00 USD’yi 27/03/2014
tarihinde ödediğini, müvekkili şirketin söz konusu ödemeleri davalıdan
talep ettiğini, ancak davalı tarafından herhangi bir cevap verilmediğini,
bu nedenle adam çalıştıran davalının sorumluluğunda bulunan çalışan
* Gönderen: Av. Şevket Güney BİGAT
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güvenlik görevlilerinin hafif kusurlarından dahi, çalıştıranın sorumluluğu bulunduğu ileri sürerek müvekkili şirket tarafından sigorta poliçesi
kapsamında karşılanan 10.145,00 TL hasar ödemesinin TTK’nın 1472
ve diğer maddeler ile genel hükümler çevresinde ödeme tarihlerinden itibaren işleyecek faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep
ve dava etmiştir.
Mahkemece, iddia ve tüm dosya kapsamına göre, davanın haksız fiil
sonrası oluştuğu ileri sürülen hasar sebebiyle hak sahibine sigorta şirketi
tarafından ödenen tazminatın olaya sebebiyet veren davalıya rücuen tahsiline ilişkin açılmış rücuen tazminat davası olduğu, 6102 sayılı TTK’nın
4 ve 5. maddelerinde ticari nitelikteki davaların sayıldığı ve haksız fiil
sebebiyle buna sebebiyet verene karşı açılan rücuen tazminat davası ticari nitelikte bir dava olmayıp davaya bakmakla görevli mahkeme asliye
hukuk mahkemesi oludğu gerekçesiyle mahkemenin görevsizliğine karar
verilmiştir.
Karar, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, inşaat all risk sigorta poliçesi kapsamında rücuen tazminat isteine ilişkin olup, mahkemece yukarıda yazılı gerekçeler ile dava dilekçesinin görev yönünden reddine karar verilmiştir. Ancak, davacının 6102 sayılı TTK’nın 1472. maddesi kapsamında halefi olduğu sigortalı ile davalı
şirket arasında güvenlik hizmetleri sözleşmesi bulunmaktadır. İki tarafın
ticari işletesiyle ilgili hususlardan doğan davalar TTK’nın 4. maddesine
göre mutlak ticari davalardandır. Buna göre, somut olayda, hizmet akti
ilişkisinin tarafı olan sigortalının halefi bulunan davacının açtığı rücuen tazminat davasında mahkeme görevli bulunduğundan, yargılamaya
devam edilerek hüküm kurulması gerekirken, yazılı şekilde görevsizlik
kararı verilmesi doğru olmamış, hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir.
SONUÇ
Yukarıdaki açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının
kabulü ile hüküm davacı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin
harcın isteği halinde temyiz eden davacıya iadesine, 21/01/2015 tarihinde
oybirliğiyle karar verildi.
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ÖDÜNÇ PARA VERME İŞLERİ • TİCARİ DAVA
ÖZET: Bankalara, diğer kredi kuruluşlarına, finans kurumlarına ve ödünç para verme işlerine
ilişkin davalar ticari davadır.*
Y. 11. HD E. 2014/16554 K. 2015/1532 T. 9.2.12015
Karar: Davacı, davalı bankadan birden fazla kredi kullandığını, mali
sıkıntılar nedeniyle borcunu ödemede sorun yaşadığını, bir kısım borçlarının ödenmesine karşın bir kısmının da icra yoluyla davalı tarafından
tahsil olunduğunu, ancak davalı tarafından tahsil edilen krediler arasında
yer alan 19.10.2005 Tarih 69211 nolu 23.200,00 TL’lik krediyi kullanmadığını, bu kredi nedeniyle yapılan tahsilatın yasal olmadığını ileri sürerek fazlaca tahsil edilen paranın ödeme tarahinden itibaren işletilecek
reeskont faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve
dava etmiştir.
Davalı vekili, davacı iddilarının yersiz oludğunu, yapılan tahsilatların
kullanılan kredilerden kaynaklandığını, müvekkilince bu tahsilatlar sırasında bir kısım alacaklarından da vazgeçildiğini savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia savunma ve dosya kapsamına göre; davacının akdedilen gayri nakti kredi sözleşmesi uyarınca davalı banka tarafından kullandırıldığı iddia edilen 23.200,00 TL tutarlı krediyi hiç kullanmadığını
iddia ettiği, alınan raporlar uyarınca davacıdan yapılan tahsilatların hukuka uygun olduğu, fazlaca yapılan bir tahsilatın bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacı temyiz etmiştir.
1- Dava, taraflar arasında akdedilen gayri nakdi kredi sözleşmesi uyarınca davacıya kullandırıldığı iddia edilen 23.000,00 TL’lik kredi nedeniyle haksız tahsil edilen meblağın istirdatı istemine ilişkindir.
4822 Sayılı Kanun'la değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un 3/e maddesinde; tüketicinin “Mal veya hizmeti ticari
veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek
ya da tüzel kişiyi”, 3. maddesinin h bendinde tüketici işleminin “mal veya
hizmet piyasalarında tüketici ile satıcı-sağlayıcı arasında yapılan her türlü
hukuki işlemi” ifade edeceği, aynı yasanın 2. maddesinde ise bu kanunun, birinci maddede belirtilen amaçlarla mal veya hizmet piyasalarında
* Legelbank Hukuk Sitesinden alınmıştır.
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tüketicinin taraflardan birini oluşturduğu her türlü işlemini kapsayacağı
belirtilmiştir.
Somut olayda, dava tüketici mahkemesinde görülüp sonuçlanmış ise
de mahkemenin kabulünde olduğu üzere ihtilaf konusu alacak ticari krediden kaynaklıdır. Davada bankacılık işleminden kaynaklanan alacak talep edilmiş olup, mülga 6762 Sayılı TTK’nın 4 ve 5. maddeleri ve 6102 sayılı TTK’nın 4/1-f maddesi uyarınca, bankalara, diğer kredi kuruluşlarına,
finansal kurumlara ve ödünç para verme işlerine ilişkin düzenlemelerde
öngörülen hususlardan doğan hukuk davalarının ticari dava sayılacağı
belirtilmiştir.
Somut olayda 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un uygulanması gerektirir bir husus da bulunmamaktadır. Bu itibarla, mahkemece eldeki dava yönünden Ticaret Mahkemesi’ne görevsizlik
kararı verilmesi gerekirken, davanın Tüketici Mahkemesi sıfatıyla görülüp karara bağlanması doğru olmamış, hükmün bu nedenle bozulması
gerekmiştir.
2- Bozma sebep ve şekline göre, davacının sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.
SONUÇ
Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle kararın temyiz eden
davacı yararına BOZULMASINA, (2) numarı bentte açıklanan nedenlerle
temyiz eden davacının sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer
olmadığına, 09.02.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
İSTİHKAK İDDİASININ ÇÖZÜMÜ
ÖZET: İstihkak iddiasının istihkak prosedürüne
göre İcra Hakimliğinde çözülmesi gerekir.
Y. 12. HD. E. 2011/22999, K. 2012/6834, T. 07.03.2012
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde
temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp
düşünüldü:
Şikayetçi M. Ç. Hizm.Ltd.Şti. takibin tarafı olmayan üçüncü kişi konumunda olup, 08.02.2010 tarihinde yapılan haciz işlemine ilişkin olarak, icra memurunca yapılan işlemleri şikayet ettiğine göre, mahkemece
hukuki tavsif HMK.’nun 33. maddesi uyarınca hakime ait olduğundan,
başvuruyu istihkak prosedürüne göre çözmesi gerekirken, yazılı gerekçe
ve yanılgılı değerlendirme ile icra mahkemesinin dar yetkili olduğundan
bahisle ve şikayetin genel mahkemede çözüleceği gerekçesi ile şikayetin
reddine karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ
Şikayetçi temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda
yazılı nedenlerle İİK.366 ve HUMK.428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 07.03.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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HACZEDİLEBİLEN EV EŞYASI
ÖZET: Kural olarak ev eşyasının haczedilemeyeceği, ancak aynı amaca hizmet eden birden fazla eşya var ise birisinin haczedilebileceği kabul
edilmelidir. Böyle bir durumda pek tabidir ki eski
eşya borçluya bırakılıp, muhafazası satışı zahmetsiz olan, taliplisi fazla olacak yeni mal haczedilmelidir. Ancak lüzumlu olmayan ev eşyaları
için de haczedilmezlik kuralı uygulanmamalıdır.
Burada lüzümlu olan eşyadan ne anlaşılması gerektiğinin üzerinde de durulması gerekir. Mütevazi bir hayat standardının sürdürülebilmesi ve
içinde bulunulan sosyal statünün asgari koşullarının muhafazasını temine yarayan, borçlunun
yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşya lüzumlu eşya olarak kabul edilmelidir.
Y. 12. HD E.2014/4289 K. 2014/6671, T. 10.03.2014
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde
temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya
mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tekkik Hakimi
tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Borçlunun ev adresine menkul haczi için gidildiği, alacaklı vekilinin
bir kısım eşyaların haczi talebinin icra müdürlüğünce reddi kararına karşı alacaklı vekilinin mahkemeye şikayet yoluna başvurduğu, mahkemenin
ilk kararı ile şikayetin reddine karar verildiği, şikayet yoluna başvurduğu, mahkemenin ilk kararı ile şikayetin reddine karar verildiği, kararın
alacaklı vekilince temyizi üzerineDairemizce mahallinde keşif ve bilirkişi
incelemesi yapılmak suretiyle şikayet konusu işlemin İİK'nin 82/3 maddesine uygun olup olmadığı değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmesi
gerektiği belirtilerek bozma kararı verildiği, mahkemece bozmaya uyularak keşif sonrası alınan bilirkişi raporundaki tespitler doğrultusunda
şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmıştır.
6352 Sayılı Yasanın 16. maddesi ile değişik 2004Sayılı İcra İflas Kanunu’nun 82. maddesinin 1. fıkkasının 3. bendi uyarınca para, kıymetli
evrak, altın, gümüş değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler
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hariç borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu olan
eşya haczedilemez. Ancak aynı amaçla kullanılan birden fazla eşya olması
halinde bunlardan birisinin haczi mümkündür.
Bu düzenlemenin gerekçesinde; alacaklı ile borçlu arasındaki menfaat
dengesinin sağlanması, temel hak ve özgürlüklerin korunması, haczinde
ekonomik yarar bulunmayan ya da muhafazasında ve satışında güçlük
çekilen eşyaların hacizlerinin önlenmesinin amaçlandığı ve borçlu ile aynı
çatı altında yaşayan aile bireyleri için gerekli her türlü eşyanın haczedilemeyeceğinin hükme bağlantığı belirtilmiştir.
İİK'nin 85/son maddesinde ise “haciz koyan memur, borçlu ile alacaklının menfaatlerini mümkün olduğu kadar telif etmekle mükelleftir” düzenlemesine yer verilmiştir.
Kural olarak borçlunan her türlü mal ve hakkının haczi mümkündür.
Haczedilmezlik iddiasında bulunabilmek için İcra İflas Kanunu’nda ya
da özel kanunda hüküm bulunması gerekir. Asıl olan borcun ödenmesi,
bir diğer ifade ile alacaklının alacağına kavuşması olup, haczedilmezliğe ilişkin düzenlemelerin bu bağlamda dar yorunlanması gerekir. Diğer
yandan, haczin amacı, borcun tahsilinin sağlanması olup borçluyu taciz
etmek ya da baskı kurarak ödemeye zorlama maksadıyla haciz yapılmamalıdır. Aksi halin varlığı başta İİK'nin genel mantiğına ve 85/son maddesi
hükmüne açıkça aykırılık teşkil edeceği gibi, temel hak ve özgürlüklerin korunması ilkesine de ters düşer. Nitekim ev eşyasının haczi halinde
bu eşyanın muhafazası güç olup çoğu zaman satılamamakta, satılmaları
halinde ise satış bedeli haciz ve muhafaza masraflarını dahi karşılamamakta ve dolayısıyla alacağın tahsiline müspet yönde herhangi bir katkısı
da bulunmamaktadır. Bu halde yapılan haciz işleminde ekonomik yarar
bulunmadığı, gibi, haczin yalnızca borçluyu ve doğal sonucu olarak aile
bireylerini taciz etmekten öte bir yarar sağlamadığı da görülmektedir.
Buna göre ev eşyası yönünden, İİK'nin 82. maddesinin 1. fıkrasının 3.
bendinde yer alan haczedilmezliğe ilişkin düzenlemenin genel kuralın aksine geniş yorumlanması gerektiği kabul edilmelidir. 6352 Sayılı Yasa’nın
16. maddesinin gerekçesi de bu görüşü destekler niteliktedir.
Bütün bu açıklamalar ışığında, kural olarak ev eşyasının haczedilemeyeceği, ancak aynı amaca hizmet eden birden fazla eşya var ise birisinin
haczedilebileceği kabul edilmelidir. öyle bir durumda pek tabidir ki eski
eşya borçluya bırakılıp, muhafazası satışı zahmetsiz olan, taliplisi fazla
olacak yeni mal haczedilmelidir. Ancak lüzumlu olmayan ev eşyaları için
de haczedilmezlik kuralı uygulanmamalıdır. Burada lüzümlu olan eşya-
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dan ne anlaşılması gerektiğinin üzerinde de durulması gerekir. Mütevazi
bir hayat standardının sürdürülebilmesi ve içinde bulunulan sosyal statünün asgari koşullarının muhafazasını temine yarayan, borçlunun yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşya lüzumlu eşya olarak
kabul edilmelidir.
Somut olayda yapılan keşif sonrası alınan bilirkişi raporunun incelenmesinmde, borclunun evinde aynı nitelikte eşyalardan birden fazla
olduğunun tespit edildiği görülmektedir. O halde mahkemece yukarıda
açıklanan ilkeler doğrultusunda bilirkişiden ek rapor alınarak sonucuna
göre 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 428. maddeleri uyarınca
BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere,
10/03/2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

VEKİL İLE TAKİP EDİLEN İŞLER • TEBLİGAT • SÜRELER
ÖZET: Vekil ile takip edilen işlerde tebligatın vekile yapılması gerekir. Bu konuda şikayet yoluyla
İcra Mahkemesine müracaat edilecektir. Usulüne
uygun şekilde vekile tebliğ yapılmayan işlerde
sürelerde işlemez.
Y.12 HD E.2014/7613 K. 2014/11221 T. 16.4.2014
Alacaklı tarafından borçlu aleyhine mahkeme kararına dayalı olarak
genel haciz yolu ile takip başlatıldığı, borçlu vekilinin, takip dayanağı
ilamda müvekkili borçlunun vekili olduğu halde bizzat borçluya ödeme
emri gönderilmesinin usulsüz olduğunu iddia ederek ödeme emrinin iptali istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, takibin ilamsız
olması ve takibin türüne göre de söz konusu itirazın icra dairesine yapılması gerektiği gerekçesiyle talebin reddine karar verildiği anlaşılmıştır.
Borçlu vekilinin talebi, ödeme emrinin vekil yerine asile tebliğ edilmesine ilişkin olup, başvuru bu hali ile İİK'nin 16. maddesine dayalı şikayet
niteliğindedir ve aynı maddeye göre de icra mahkemesince incelenip çözümlenmesi gerekir.

Yargıtay Kararları

317

7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 11 ve Avukatlık Kanunu’nun 41.
maddeleri gereğince vekil ile takip edilen işlerde, tebligatın vekile yapılması zorunludur.
Somut olayda takibe dayanarak yapılan İstanbul 7. Sulh Hukuk Mahkemesi kararında borçlunun vekille temsil edildiği anlaşılmaktadır. Bu
durumda ödeme emrinin borçlu vekiline tebliğ edilmesi gerekirden doğrudan borçluya tebliği doğru değildir.
Öte yandan vekile çıkarılmış usule aykırı bir tebligat da bulunmadığına
göre, usulsüz tebliğ ile ilgili 7201 Sayılı Tebligat Yasası’nın 32. maddesininn somut olayda uygulama yeri bulunmamaktadır. Bu itibarla, borçlu
asile gönderilen ödeme emrinin tebliği ile itiraz ve şikayetler yönünden
yasal süreler işlemeye başlamaz.
O halde mahkemece ödeme emrinin iptaline karar verilmesi gerekirken yazsılı gerekçe ile istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
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,
16.04.2014 gününde oybirliği ile karar verildi.

REHİNLİ ARAÇ • İCRA TAKİBİ • KAZA SİGORTASI TAZMİNATI
ÖZET: Rehinli aracın paraya çevrilmesi için yapılan takipte, rehinli aracın takip tarihinden sonra
kazaya karışmış olması halinde araç için ödenecek olan sigorta tazminatının icra dosyasına
ödenmesi istenebilecektir.*
Y.12 HD E 2015/10206 K. 2015/13585 T. 14.5.2015
Alacaklı tarafından borçlu aleyhine 12.08.2014 tarihinde başlatılan
taşınır rehininin paraya çevrilmesi yolu ile ilamsız takipte; alacaklının
rehinli aracın kazaya karışmış olması sebebiyle A. A.Ş. nezdinde hasar
dosyası açıldığından borçluya yapılacak sigorta tazminatı ödemesinin icra
dosyasına gönderilmesini icra memurluğundan talep ettiği icra memurluğunca rehinli malın satılarak paraya çevrilmesi dışında takibin dışına
* Gönderen: Av. Talih UYAR www.e-uyar.com
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çıkılamayacağı gerekçesiyle talebin reddi yönünde işlem tesis edildiği, alacaklının icra memurluk işleminin kaldırılması istemiyle şikayet yoluyla
icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece şikayetin reddine karar verildiği görülmektedir.
Somut olayda takibin itirazsız kesinleştiği ve rehinli aracın takip tarihinden sonra 25.09.2014 günü kazaya karıştığı anlaşılmıştır.
6102 sayılı TTK’nın 1456. maddesi “Sınırlı aynı hak ile takyit edilmiş
bir mal üzerindeki, malike ait menfaat sigortalandığı takdirde, kanunda
aksi öngörülmemişse, sınırlı ayni hak sahibinin hakkı sigorta tazminatı
üzerinde de devam eder” hükmünü içermektedir.
Bu durumda alacaklının rehin hakkı, sigorta tazminatı üzerinde devam edeceğinden, mahkemece şikayetin kabulü yerine reddi isabetsizdir.
SONUÇ
Alacaklının temyiz itirazlarının kabuulü 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,
14.05.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

TEBLİGAT YÖNTEMİ • ŞİRKET ÇALIŞANI
ÖZET: Tebliği alan kişinin şirket çalışanı olup olmadığı sadece SGK kaydıyla değil, kolluk marifeti ve diğer delillerle tespit edilmelidir.*
Y.12 HD E.2015/11117 K. 2015/13727 T. 14.05.2015
Şikayetçi borclu şirket icra mahkemesine başvurusunda; satış ilanının
tebliğ edildiği kişinin borçlu şirketin çalışanı olmadığından bahisle usulüne uygun tebliğ edilmediğini ve sair fesih sebeplerini ileri sürerek ihalenin
feshini talep etmiş, mahkemece Sosyal Güvenlik Kurumu cevabi yazıları
esas alınarak, satış ilanı tebliğ evrakını alan M. tebliğ tarihinde borçlu
şirketin çalışanı olmadığının tespit edildiği gerekçesiyle şikayetin kabulü
ile ihalenin feshine karar verilmiştir.
7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 12. maddesine göre, hükmi şahıslara
tebligat selahiyetli mümessillerine, bunlar birden ziyade ise yalnız birine
*

Gönderen Av. Hasan Şişman
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yapılır. Aynı Kanunun 13. maddesine göre de, tebliğ yapılacak bu kişiler
herhangi bir sebeple mutad iş saatlerinde iş yerinde bulunmadıkları veya
o sırada evrakı bizzat alamayacakları bir halde oldukları takdirde ancak
o zaman, tebliğ orada hazır bulunan memur veya müstahdemlerinden
birisine yapılır. Tebligat Tüzüğü’nün 18. maddesinde selahiyetli kişilerin
bulunmadığının tebligat belgesinde gösterilip bunun açıklanması lüzumu
hüküm altına alınmıştır.
Somut olayda satış ilanı tebligat mazbatasında, tebliğ işleminin
20.05.2014 günü “işyeri yetkilisinin teyziat saatlerinde dışarıda oludğunu beyan eden aynı adreste daimi çalışan evrak almaya ehil M. imzasına
tebliğ edildi” şerhiyle yapıldığı, tebligatın şeklen usule uygun olduğu anlaşılmakla birlikte, beyada dayalı olarak düzenlenen SGK sigortalı çalışan
kayıtları esas alınarak, tebligatı alan M. tebliğ tarihinde borçlu şirketin
çalışanı olmadığından bahisle tebligatın usulsüz oludğuna karar verilmesi
doğru değildir.
Bu durumda mahkemece, tebliğ yapılan M. tebliğ tarihi itibariyle borçlu şirketin çalışanı olup olmadığı hususunun kolluk marifetiyle araştırılarak ve bu konuda tarafların delilleri toplanarak oluşacak sonuca göre
karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi
isabetsizdir.
SONUÇ
İhale alıcısının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nin 66 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,
14.05.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

ŞİRKETİN FESHİNDEN ÖNCE DÜZENLENEN VEKALETNAME
ÖZET: Şirketin feshedilmesinden önce yetkili
temsilcisi tarafından verilmiş olan vekaletin fesihten sonra sona ereceği kabul edilemez.*
Y.12 HD E.2014/34770 K. 2015/13592 T. 14.5.2015
Alacaklı tarafından borçlu hakkında, genel haciz yolu ile ilamsız icra
takibine geçildiği, borçlu tarafından, mahkemece 17/04/2012 tarihin* Gönderen: Av. Talih UYAR www.e-uyar.com
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de alacaklı şirketin feshine karar verildiği ve kararın 09/10/2012 tarihinde kesinleştiği, alacaklı şirket müdürlerinin şirketi temsil yetkisinin
06/05/2013 tarihinde sona erdiği, takip alacaklısı şirket müdürlerinin
temsili yetkilerinin sona ermiş olması sebebiyle dosya alacaklısı şirket vekili avukatın da vekillik görevinin de sona erdiği, 18/04/2014 tarihli haciz
kararı ile 01/08/2014 tarihli haciz kararının iptal edilmesi için mahkemeye şikayet yoluna başvurduğu, mahkemece şikayetin kabulü ile haczin
kaldırılmasına karar verildiği anlaşılmıştır.
6102 sayılı TTK’nın 638/2 maddesinde her ortağın haklı sebeplerin
varlığı halinde limited şirket ortaklığından çıkartılmasına karar verilmesi
için dava açabileceği, aynı yasanın 636. maddesinde haklı sebeplere binaen şirket ortağı ya da ortaklarınca açılacak şirketin feshine ilişkin dava
sonucunda fesih kararı verilmesinin şirketin sona ermesi sebeplerinden
biri olduğu, sona ermenin sonuçlarına ilişkin anonim şirketler hakkındaki hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir. 636. maddenin yollamada
bulunduğu 533. maddede ise sona eren şirketin tasfiye haline gireceği,
tasfiye halindeki şirketin, pay sahipleriyle olan ilişkileri de dahil, tasfiye
sonuna kadar tüzel kişiliğini koruyacağı ve ticaret unvanını “tasfiye halinde” ibaresi eklenmiş olarak kullanacağı, bu halde organlarının yetkilerinin TTK’nın 540. ve devamındaki maddelerde açıklanan tasfiye amacıyla
sınırlığı olduğu düzenlenmiştir.
Ayrıca Türk Borçlar Kanunu’nun 43. maddesinde hukuki işlemden
doğan temsil yetkisi, aksi taraflarca kararlaştırılmadıkça veya işin özelliğinden anlaşılmadıkça, temsil olunanın veya temsilcinin ölümü, gaipliğine
karar verilmesi, fiil ehliyetini kaybetmesi veya iflas etmesi durumlarında
sona ereceği ve aynı maddesinin 2. fıkrasında bu hükmün, bir tüzel kişiliğin sona ermesi durumunda da uygulanacağı elirtilmiştir.
Alacaklı şirketin Edremit 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2010/442
Esas 2012/287 Karar sayılı ilamı ile feshine ve tasfiyesine karar verildiği,
söz konusu kararın 09/10/2012 tarihinde kesinleştiği, Edremit Ticaret
Sicili Müdürlüğü’nün 11/07/2014 tarihli yazısında şirketi temsile yetkili
şirket müdürleri H. H. S. ve Ö. S.’nın 06/05/2013 tarihi itibarı ile yetkilerinin sona erdiği ve yeniden şirkete müdür atamasının yapılmadığı
anlaşılmıştır.
Alacaklı şirketin temsile yetkili müdürleri tarafından şirket feshedilmeden önce verilen vekaletnameye istinaden borçlunun mallarına haciz
konulmuştur. TTK’nın 636. maddesinin atfı ile 533/2. maddesinde öngörüldüğü üzere şirketin tüzel kişiliği tasfiye sonuna kadar devam edeceğinden ve vekilin temsil yetkisi de TBK’nın 43/2. maddesine göre tüzel kişilik
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sona ermesi halinde sona ereceğinden, alacaklı şirketin mahkeme kararı
ile feshedilmiş olması ve bu feshin kesinleşmiş olması daha önce şirketin
yetkili müdürlerince yetkileri dahilinde verilmiş olan vekaleti sona erdirmeyecektir.
O halde mahkemece, şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ
Alacaklarının 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 itiaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere,
14.05.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İHALENİN FESHİ • ZARAR UNSURU
ÖZET: İhalede satılan taşınmazın muhammen
bedelinin üstünde olduğunun saptanması halinde ihalenin feshine karar verilmeli, muhammen
bedeli altında olduğunun saptanması halinde ise
ihalenin feshi isteminin reddine karar verilmelidir. Buradaki temel ölçüt “zarar unsurunun oluşup oluşmasığı” noktasındadır.*
Y. 12 HD E.2015/8683 K. 2015/12602 T. 5.5.2015
Şikayetçi borçlu icra mahkemesine başvurusunda, sair şikayet nedenleri ile birlikte, kıymet takdiri ve satış ilanı tebliğ işleminin usulsüz
yapıldığını, kıymet takdirine itiraz edemediğini ileri sürerek 22.10.2014
tarihinde satışı yapılan taşınmaz ihalesinin feshini istemiş, mahkemece
kıymet takdiri raporu ile satış ilanının usulsüz tebliğ edilmesi nedeniyle
ihalenin feshine karar verildiği görülmüştür.
Somut olayda, şikayetçiye yapılan kiymet takdiri ve satış ilanı tebliğ
işlemi mahkemenin de kabulünde olduğu üzere usulsüz yapıldığı anlaşılmaktadır.
İİK'nin 128/a maddesi uyarınca kıymet takdirinin tebliğ edildiği ilgililer
raporun tebliğinden itibaren 7 gün içinde raporu düzenlenen icra dairesinin bulunduğu yerdeki icra mahkemesinde şikayette bulunabilirler. Kıy* Gönderen: Av. Talih UYAR www.e-uyar.com
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met takdir raporu, borçluya usulüne uygun tebliğ edilmediği için, kıymet
takdirine ilişkin hususların ihalenin feshi davası sırasında mahkemece
değerlendirilmesi gerekmektedir.
İİK'nin 134/8. maddesinde “İhalenin feshini şikayet yolu ile talep eden
ilgili, vaki yolsuzluk neticesinde kendi menfaaatlerinin muhtel olduğu ispata mecburdur” düzenlemesi yer almaktadır.
Yerleşik Yargıtay uygulamasına göre satış bedelinin muhammen bedelin yüzde yüzünün üstünde olması halinde zarar unsuru oluşmayacağından, ihalede zarar unsurunun gerçekleşmediğinin kabulu gerekir.
Her ne kadar somut olayda, feshi istenilen ihaleye konu olan taşınmazın, muhammen bedelinin yüzde yüzünün üzerinde satıldığı ve dolayısıyla
satış bedelinin, taşınmazın muhammen bedelinin üzerinde olduğu anlaşılmakta ise de, satış ilanı tebliği ve kıymet takdiri tebliğinin de usulsüz
olması karşısında kıymet takdirinin kesinleşmediği ve borçlunun şikayet
dilekçesinde kıymet takdirine itiraz ettiği görülmektedir.
O halde mahkemece, mahallinde keşif yapılarak, taşınmazın icra müdürlüğünce yaptırılan kıymet takdiri tarihine göre değeri belirlenerek, belirlenen değerin ihalede esas alınan muhammen bedelin üzerinde olması halinde ihalenin feshine karar verilmesi, muhammen bedelin altında
olması halinde ise İİK'nin 134/8. maddesine göre zarar unsuru oluşmayacağından ihalenin feshi isteminin reddine karar verilmesi gerekirken,
eksik inceleme ile ihalenin feshi talebinin kabulü yönünde hüküm tesisi
isabetsizdir.
SONUÇ
Alacaklının 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,
05.05.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ
AVUKATLIK ÜCRETİ
•
AVUKATLIK SÖZLEŞMESİNDE KEFALET
ÖZET: Ücret sözleşmesinde kefil olarak yer alan
kişinin B.K. M. 484 gereğince sadece muayyen
miktarda sorumlu tutulacağı kabul edilmelidir.
Y.13 HD E.2012/27497 K. 2013/21572 T. 17.09.2013
Davacı avukat oludğunu, davalı N. vekili olarak Elazığ 1. Asliye Hukuk
Mahkemesinin 2004/74 esas sayılı dosyasını takip edip sonuçlandırdığını,
diğer davalının ise davalı N. oğlu olup, ücret sözleşmesinde kefil sıfatıyla
sorumlu olduğunu davanın 28.04.2009 tarihinde lehlerinde kesinleştiğini
ancak 27.09.2010 tarihinde azledildiğini, ücret sözleşmesine göre şufa
davasındaki dava konusu taşınmazların gerçek değeri toplamının %10
oranda vekalet ücreti verileceğinin kararlaştırıldığını, bu sözleşmeye istinaden taşınmazların davada 13.04.2007 tarihli bilirkişi raporuna göre
belirtilen 2004 yılı 1.265.767,74 TL değerlerine istinaden 120.000,00 TL
vekalet ücreti alacağı bulunduğunu, alacağın tahsili amacıyla yapılan icra
takibine davalıların itiraz ettiğini belirterek itirazın iptali ile davalıların
icra inkar tazminatına mahkum edilmelerine karar verilmesini istemiştir.
Davalılar; sözleşmede net bir rakam kararlaştırılmadığını, alınan ücretin AAÜT aykırı olduğunu belirterek davanın reddini dilemişlerdir.
Mahkemece, davanın kabulü ile davalıların icra takibine itirazlarının
iptaline, alacak yargılamayı gerektirdiğinden davacı lehine icra inkar tazminatı takdirine yer olmadığına karar verilmiş, hüküm davalılar tarafından temyiz edilmiştir.
1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı N.K.’nın tüm davalı MK.’nın ise aşağıdaki bendin
dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.
2- Davacı eldeki dava ile davalı M.’ın ücret sözleşmesinde kefil sıfatıyla
sorumlu olduğunu belirterek davalının icra takip dosyasına yaptığı itirazın iptalini istemiştir. Dosya içerisindeki mevcut 16.01.2004 tarihli ücret
sözleşmesinin 2. maddesinde “avukatın hizmeti karşılığında taşınmazla-
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rın gerçek değerinin veya vekil edenin paylarının satılması durumunda
gerçek tasış değerleri toplamının %10’u avukatlık ücreti olarak ödenecektir” hükmü bulunup, 3. madde de ise, her halükarda ödenecek ücretin
3.000 TL’nin altında olmayacağı belirtilerek, metnin davacı ve davalı N. ve
kefil sıfatıyla davalı M. tarafından imzalandığı anlaşılmaktadır.
BK’nın 484. maddesi gereğince kefaletin geçerli olabilmesi için sözleşmenin yazılı şekilde yapılması, kefilin sorumlu olacağı muayyen miktarın
‘limitin) gösterilmesi zorunludur. Aksi halde sözleşme geçersizdir. Somut
olayda, dosyaya ibraz edilen 16.01.2004 tarihli sözleşmede, kefalet sözleşmesinin adi nitelikte bulunup, davalı kefilin sorumlu olduğu limit belirtilmemekle birlikte anılan sözleşmenin 3. maddesinde “her halükarda
ödenecek ücretin 30.00 TL’nin altında olmayacağı” da belirtilerek azami
miktarın gösterildiği de anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca, davalı M'nin
ücret sözleşmesi uyarınca yalnızca 3.000 TL ile sorunlu olması gerektiği
gözetilerek sonucuna göre hüküm tesisi gerekirken yazılı şekilde icra takip miktarının tamamından sorumlu olduğu kabul edilerek karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, BOZMA nedenidir.
SONUÇ
Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenler ile davalı N.K'nın tüm davalı
M.K.’nun sair temyiz itirazlarının reddine, 2. mentte açıklanan nedenle
hükmün temyiz eden davalı M. yararına BOZULMASINA, 990,00 TL duruşma avukatlık parasının davacıdan alınarak davalı M.K.’na ödenmesine, aşağıda dökümü yazılan 5.346,00 TL kalan harcın davalı N.K.ndan
alınmasına, peşin alınan harcın istek halinde M.K.’na iadesine, HUMK'un
440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 17.09.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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DAVANIN USUL YÖNÜNDEN REDDİ
•
İŞİN ESASINA GİRİLMEMESİ
ÖZET: Bir davada usul yönünden ret sebepleri
mevcut ise, davanın esasına girilmeden ret kararı verilmelidir.
Y. 13 HD E. 2014/15606 K. 2015/1508 T. 28.1.2015
Davacı, davalının sözleşmeli avukat olarak çalıştığı dönemde hak ettiği
vekalet ücreti alacağının davalıya ödendiğini, bilahare 12 adet icra dosyasıyla ilgili fazladan ödeme yapıldığının anlaşıldığını, yapılan ödemenin
mevzuata aykırı olduğundan, haksız ödenen 6.44,62 TL’nin faiziyle tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalı, davanın reddini dilemiş, karşı davasında davacı kurumun
sözleşmeli avukatı olarak takip ettiği dava dosyalarından doğan vekalet
ücreti alacağı olarak şimdilik 2.000 TL.nin tahsiline karar verilmesini
istemiştir. Mahkemece, davacı Vakıflar Genel Müdürlüğüyle karşı davacı M.F.B.’nın davasının reddine karar verilmiş, hüküm taraflarca temyiz
edilmiştir.
1-) Mahkemece kararın gerekçe kısmında, asıl dava yönünden davacı
Vakıfların davalıya sehven 5.902,55 TL fazla ödeme yaptığı ve miktar iadesini talepte haklı olduğu, karşı dava yönünden ise karşı davacının davalı Vakıftan 37.434 TL vekalet ücreti alacağı bulunduğu, akitli kabul edilen
%70’inin 26.203,80 TL olduğu, davacının 26.203,80 TL alacağından davacı Vakıflara iade etmesi gereken 5.902,55 TL takas/mahsup edildiğinde
bakiye alacağının 20.301,25 TL olduğu fakat karşılık davacı vekilinin bu
alacağının ıslah tarihi itibariyle zamanaşımına uğradığı, tarafların birbirinden alacaklarının bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş olup, mahkemenin bu gerekçesi çelişkili olup, davanın hem usulden, hem de esastan reddedildiği anlaşılmıştır. Oysa ki bir davada usul
yönünden red sebepleri mevcut ise, bu husus davanın esasının incelenmesine engel teşkil edeceğinden, işin esası incelenmeksizin davanın usulden
reddine karar verilmesi gerekirken, davanın bu şekilde hem usulden hem
de esastan reddine karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.
2-) Bozma nedenine göre tarafların diğer temyiz itirazlarının incelenmesine bu aşamada gerek görüşmemiştir.
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SONUÇ
Yukarıda 1. bente açıklanan nedenlerle, temyiz edilen hükmün BOZULMASINA, 2. Bent gereğince tarafların diğer temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan 25,20 TL harcın birbirlerine
iadesine, 28.01.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

AVUKATIN GÖREVİ • HAKLI AZİL • HAKSIZ AZİL
ÖZET: Avukat üzerine aldığı işi özenle ve müvekkili yararına yürütüp sonuçlandırmakla görevli
olup, müvekkilinin güveninin sarsılmasına neden
olacak davranışlardan da kaçınmakla yükümlüdür. Haklı azil halinde avukat sadece o ana kadar
sonuçlanmış olan işlerin ücretine hak kazanır.
Haksız azil halinde ise avukat üstlendiği işin tüm
vekalet ücretine hak kazanır.
Y. 13 HD E.2014/14628 K. 2015/5959 T. 26.2.2015
Karar: Davacı avukat olduğunu, davalının eşinin trafik kazası sonucu ölümü ile ilgili olarak kusurlulara karşı açılacak tazminat davası için
davalı ile avukatlık ücret sözleşmesi imzaladığını, tazminat davasının
kabulle sonuçlandığını, karar gereği hükmedilen tazminatın tahsili için
icra takibi başlattığını, bu aşamada davalı tarafından haksız azledildiğini,
avukatlık görevini özenle yerine getirdiğini, avukatlık ücretinin tahsili için
başlatılan icra takibine de haksız itiraz edildiğini ileri sürerek itirazın
iptali ile takibin devamına, %40’dan az olmamak üzere icra inkar tazminatına karar verilmesini istemiştir.
Davalı, azilnamede ayrıntıları ile izah edilen nedenlerle davacıyı vekillik görevinden haklı olarak azlettiğini, davacının ücret talep edemeyeceğini savunarak davanın reddini dilemiştir.
Mahkemeyce davanın kısmen kabulü ile Sakarya 6. İcra Müdürlüğü’nün 2012/4013 takip sayılı dosyasındaki asıl alacak miktarı 29.235,00
TL kabul edilerek bu bedelle ilişkin davalı borçlunun itirazının iptaline,
takibin bu bedel üzerinden devamına, fazlaya ilişkin istemin rerdine, dava
yargılamayı gerektirdiğinden icra inkar tazminatı talebinin reddine karar
verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.
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1-) Avukatın, vekil olarak borçlaı 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 389.
ve devamı maddelerinde gösterilmiş olup, vekil, adı geçen Kanunun 390.
maddesine göre müvekkiline karşı vekaleti sadakat ve özenle ifa etmekte
yükümlüdür. Vekil, sadakat borcu gereği olarak müvekkilinin yararına
olacak davranışlarda bulunmak, ona zarar verecek davaranışlardan kaçınmak zorunluluğundadır. “Özen borcu ile ilgili Avukatlık Kanunun’nun
34. maddesinde mecut olan, “Avukatlar, yüklendikleri görevleri, bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine
getirmek ve avukatlık ünvanının gerektirdiği saygı ve güvene yakışır bir
şekilde hareket etmekle yükümlüdürler.” şeklindeki hüküm ise, avukatlık mesleğinin bir kamu hizmeti olması nedeniyle, Borçlar Kanunu’nun
390. maddesinde düzenlenen vekilin özen borcuna göre çok daha kapsamlı ve özel bir düzenlemedir. Buna göre avukat üzerine aldığı işi özenle ve müvekkili yararına yürütüp sonuçlandırmakla görevli olduğu gibi,
müvekkilinin kendisi hakkındaki güveninin sarsılmasına neden olacak
tutum ve davranışlardan da titizlikle kaçınmak zorundadır. Aksi halde
avukatına güveni kalmayan müvekkilin avukatını azletmesi halinde azlin
haklı olduğunun kabulü gerekir. Gerçekten de avukat görevini yerine getirirken gerekli özen ve dikkati göstermemiş, sadakatle vekaleti ifa etmemiş
ise, müvekkilinin vekilini azli haklıdır.
1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 174 maddesinde, “Avukatın azli halinde ücretin tamamı verilir. Şu kadar ki avukat kusur veya ihmalinden
dolayı azledilmiş ise ücretin ödenmesi gerekmez.” hükmü mevcut olup,
bu hükme göre azil işleminin haklı nedene dayandığının kanıtlanması halinde müvekkil avukata vekalet ücreti ödemekle yükümlü değildir. Dairemizin kökleşmiş içtihatlarına göre haklı azil halinde ancak azil tarihi
itibariyle sonuçlanıp, kesinleşen işlerden dolayı vekalet ücreti talep edilebilir. Buna karşılık haksız azil halinde ise avukat, hangi aşamada olursa
olsun, üstlendiği işin tüm vekalet ücretini talep etme hakkına sahiptir.
Bu açıklamalardan sonra dava konusu olaya bakılacak olursa; davacı
avukatın, davalı tarafından verilen 14.02.2007 tarihli vekaletname ile davalı adına tazminat davası açtığı ve icra takibi başlattığı, taraflar arasında
12.09.2007 tarihli avukatlık ücret sözleşmesi imzalandığı, vekalet ilişkisinin, 07.03.2012 tarihli azille sona erdiği anlaşılmaktadır. Davacı avukat,
azlin haksız olduğunu ileri sürerken davalı ise davacının görevini sadakat
ve özenle yerine getirmediğini, davalar hakkında yeterli bilgi vermediğini, 07.03.2012 tarihli zilnamede açıklanan nedenlerle azlin haklı olduğunu savunmuştur. O halde taraflar arasındaki öncelikli uyuşmazlık, azlin
haklı olup olmadığı ile ilgili olup, ancak bunun sonucuna göre davalının
vekalet ücreti ödemekle yükümlü olup olmadığına karar verilebilecektir.
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Hukukçu bilirkişi tarafından düzenlenen 21.10.2013 tarihli raporda,
sözleşmenin geçerli oludğu davacının Sözleşmede kararlaştırılan şekilde
vekalet ücretine hak kazandığı ancak davacının yanlış takip ve davalar
açarak Sakarya 5. İcra Müdürlüğü’nün 2011/3981 sayılı dosyasında davalının gereksiz yere 16.969 TL ödemesine sebebiyet verdiği, bu miktarın
alacaktan mahsup edilmesi gerektiği bildirilmiştir. Mahkemece, bilirkişi
raporu hükme esas alınarak, davalının davacıyı azlinin aralarındaki avukatlık ücret sözleşmesi gereği tahakkuk eden vekalet ücretlerinin avukat
tarafından alınmasına engel teşkil etmeyeceği, raporla da belirlendiği üzere davalı tarafın gereksiz ödemesine sebebiyet verildiği belirtilen ödemeyle ilgili davalı tarafın karşı davasının da bulunmadığı, bu bedelle ilişkinin
konunun ayrı bir yargılama konusu yapılabileceği gerekçesiyle davanın
kısmen kabulüne karar verilmiştir. Ancak, mahkemece davalının yargılama sırasında ileri sürdüğü ve azilnamede açıkça belirtildiği azil nedenleri
üzerinde durulmamış, davacının azlinin haklı olup olmadığı tartışılmamış ve dacavının yanlış takip ve davalar açarak davalıyı zarara uğrattığı
tespit edilmesine rağmen davacı hakkında vekalet ücreti hesabı yapılan
çelişkili bilirkişi raporuna itibar edilerek hüküm kurulmuştur. Hal böyle
olunca, mahkemece, davalının sovunmasında ve azilnamesinde bildirmiş
olduğu azil nedenleri ile ilgili ayrı ayrı inceleme ve değerlendirme yapılmak suretiyle azlin haklı olup olmadığı irdelenerek, sonucuna göre bir
karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ve yanlış değerlendirmelerle
yazılı şekilde hüküm kurulmuş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.
2-) Bozma nedenine göre davalının sair temyiz itirazlarının incelenmesine gerek görülmemiştir.
SONUÇ
Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle kararın temyiz eden davalı
yararına BOZULMASINA, 2. bent gereğince davalının diğer temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına 1.100,00 TL durumşa avukatlık
parasının davacıdan alınarak davalıya ödenmesine, peşin alınan harcın
istek halinde iadesine, HUMK'un 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün icerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 26.02.2015
gününde oybirliğiyle karar verildi.
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AVUKATIN HAKSIZ AZLİ
•
ÖDENMEYEN VEKALET ÜCRETİNDEN SORUMLULUK
ÖZET: Taraflar arasındaki öncelikli uyuşmazlık
konusu olan “azlin haklı olup olmadığı” hususu
ile ilgili, gerektiğinde konusunda uzman bilirkişi ya da bilirkişi kurulundan, taraf, mahkeme ve
Yargıtay denetimine elverişli rapor alınmak suretiyle, yeterli inceleme ve değerlendirme yapılarak, bunun sonucuna göre bir hüküm kurulması
gerekirken, yazılı şekilde karar verilmiş olması,
usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.
Y.13 HD E.2014/41907, K.2015/12949 T.21.04.2015
Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen
reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca
temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.
Davacı, davalının vekili olarak görev yaparken, 12.10.2010 tarihinde
haksız olarak vekaletten azledildiğini, vekalet ücretinin ise ödenmediğini
ileri sürerek, 45.370,00 TL ücret alacağının tahsili için aşlatmış olduğu
icra takibine yapılan itirazın iptaline, %40 icra inkar tazminatının tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalı, azlin haklı olduğunu savunarak, davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, dava ihbar olunan P.K.’nın duruşmadaki beyanı ve dosya
kapsamına göre azlin haksız olduğu kabul edilerek, hükme esas alınan
bilirkişi raporuna göre davanın kısmen kabulüne, 18.000,00 TL asıl alacak, 3.963,03 TL işlemiş faiz üzerinden takibe vaki itirazın iptaline, asıl
alacağa takip tarihinden yasal faiz yürütülmesine ve asıl alacağın %20’si
oranındaki inkar tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmiş, hüküm
davalı tarafından temyiz edilmiştir.
1- Avukatın, vekil olarak borçları Borçlar Kanununun 389. ve devamı
maddelerinde gösterilmiş olup, vekil, adı geçen Kanunun 390. maddesine göre müvekkiline karşı vekaleti sadakat ve özenle ifa etmekte yükümlüdür. Vekil, sadakat borcu gereği olarak müvekkilinin yararına olacak
davranışlarda bulunmak, ona zarar verecek davranışlardan kaçınmak
zorunluluğundadır.
“Özen borcu” ile ilgili Avukatlık Kanununun 34. maddesinde mevcut
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olan, “Avukatlar, yüklendikleri görevleri, bu görevin kustallığına yakışır
bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık
ünvanının gerektirdiği saygı ve güvene yakışır bir şekilde hareket etmekle
yükümlüdürler.” Şeklindeki hüküm ise, avukatlık mesleğinin bir kamu
hizmeti olması nedeniyle, Borçlar Kanununun 390. maddesinde düzenlenen vekilin özen borcuna göre çok daha kapsamlı ve özel bir düzenlemedir.
Buna göre avukat, üzerine aldığı işi özenle ve müvekkili yararına yürütüp sonuçlandırmakla görevli olduğu gibi, müvekkilinin kendisi hakkınaki güveninin sarsılmasına neden olacak tutum ve davranışlardan da
titizlikle kaçınmak zorundadır. Aksi halde avukatına güveni kalmayan
müvekkilin avukatını azletmesi halinde azlin haklı olduğunun kabulü
gerekir. Gerçekten de avukat, görevini yerine getirirken gerekli özen ve
dikkati göstermemiş, sadakatle vekaleti ifa etmemiş ise, müvekkilinin vekilini azli haklıdır.
Avukatlık Kanununun, 174. maddesinde, “Avukatın azli halinde ücretin tamamı verilir. Şu kadar ki, avukat kusur veya ihmalinden dolayı
azledilmiş ise ücretin ödenmesi gerekmez.” Hükmü mevcut olup, bu hükme göre azil işleminin haklı nedene dayandığının kanıtlanması halinde
müvekkil avukata vekalet ücreti ödemekle yükümlü değildir. Dairemizin
kökleşmiş içtihatlarına göre haklı azil halinde ancak azil tarihi itibariyle
sonuçlanıp, kesinleşen işlerden dolayı vekalet ücreti talep edilebilir. Zira
vekalet ilişkisi bir bütün olup azil, taraflar arasındaki tüm dava ve takiplere sirayet edeceğinden, azlin haklı olduğunun kabul edilmesi halinde,
davacının azil tarihi itibariyle sonuçlanıp kesinleşmeyen işlerden dolayı
vekalet ücreti talep edebilmesi mümkün değildir. Buna karşılık haksız
azil halinde ise avukat, hangi aşamada olursa olsun, üstlendiği işin tüm
vekalet ücretini talep etme hakkina sahiptir.
Bu açıklamalardan sonra dava konusu olaya bakılacak olursa; Dava,
vekalet ücreti alacağının tahsili için maşlatılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkin olup, taraflar arasındaki vekalet ilişkisinin
12.10.2010 tarihli azille sona erdiği anlaşılmaktadır. Davacı avukat, azlin haksız olduğunu ileri sürerken davalı ise, davacının görevini sadakat
ve özenle yerine getirmediğini, azlin haklı olduğunu savunmuştur. Buna
göre taraflar arasındaki öncelikli uyuşmazlık, azlin haklı olup olmadığı
ile ilgili olup, ancak bunun sonucuna göre davalının ekalet ücreti ödemekle yükümlü olup olmadığına karar verilebilecektir. Mahkece, gerekçe
olarak sadece “dava ihbar olunan P.K.’nın duruşmakadi beyanı ve “dosya
kapsamına göre” denilmek süretiyle soyut ifadelerle azlin haksız olduğu
kabul edilmişse de, davalı tarafından ileri sürülen azil nedenleri incelenip
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değerlendirilmediği gibi, mali müşavir olan bilirkişi tarafından da bu konuda herhangi bir inceleme yapılmamıştır. Kaldı ki, maddi vakıalar hariç
olmak üzere davacı avukatın görevini özenle ve sadakatle yerine getirip
getirmediği konukunda tanık dinlenemeyeceği gibi, mahkeminin, beyanını hükme esas aldığı P.K.’nın davalı ile arasında husumet bulunduğu da
anlaşılmaktadır. Eksik inceleme ile hüküm kurulamaz. O halde mahkemece, taraflar arasındaki öncelikli uyuşmazlık konusu olan “azlin haklı
olup olmadığı” hususu ile ilgili, gerektiğinde konusunda uzman bilirkişi
ya da bilirkişi kurulundan, taraf, mahkeme ve Yargıtay denetimine elverişli rapor alınmak suretiyle, yeterli inceleme ve değerlendirme yapılarak,
bunun sonucuna göre bir hüküm kurulması gerekirken, yazılı şekilde karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.
2- Bozma nedenine göre davalının diğer temyiz itirazlarının incelenmesine bu aşamada gerek görülmemiştir.
SONUÇ
1. entte açıklanan nedenlerle temyiz edilen hükmün, davalı yararına
BOZULMASINA, 2. bent gereğince davalının diğer temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan 371,00 TL harcın istek halinde
iadesine, 21/04/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ
TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNDEN
KAYNAKLANAN EK HAKLAR
ÖZET: İmar uygulaması nedeniyle imar parsellerinin ipotekle yükümlü olarak yüzölçümlerinin
artırılması imkanından satış vaadi sözleşmesinin
alacaklısının da yararlanması gerekir.
Y.14 HD. E.2014/15512, K. 2014/14623, T. 12.12.2014
Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davasından dolayı mahal
mahkemesinden verilen yukarıda gün ve sayısı yazılı hükmün; Dairemizin 14.05.2014 gün ve 2014/1927 Esas, 2014/6378 karar sayılı ilamı ile
onannmasına karar verilmiştir. Süresi içinde davacı vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosya içerisindeki bütün evrak incelenerek gereği düşünüldü:
Dava, tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir.
Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, davacı vekilinin
temyizi üzerine yapılan inceleme sonucunda Dairemizce hükmün onandığı görülmüştür.
Davacı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
Davalıların murisi HK, dava konusu 26.04.1972 tarihli, 87 sayılı tapu
kaydındaki payını 04.12.1978 tarihli satış vaadi sözleşmesi ile 70.000 TL
bedelle H.T.’ye satmayı vaat etmiştir.
H.T. mirasçıları S., İ., T.ve F.T. ile S.K. ve Z.T. 19.04.1994 tarihli genel
vekaletnami ile satış vaadi sözleşmesi ile satın aldıkları taşınmazı adlarına intikal ettirmesi ve bu taşınmazı dilediği kişiye satması için YU’yu
vekil tayin etmişlerdir. Y.U. ise almış olduğu bu yetkiyi 26.08.1994 tarihli
vekaletname ile HK’ye devretmiştir.
HK mirasçılarına vekaleten H.K., 17.04.1996 tarihli satış vaadi sözleşmesi ile 26.04.1972 tarihli, 87 sayılı tapu kaydındaki hisselerinin tamamını 20.000.000 TL bedelle davacı S.K’e satmayı vaatetmiştir.
Dolayısıyla davacılar yararına satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil koşulları gerçekleştiğinden, imar uygulaması nedeniyle imar
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parsellerinin ipotekle yükümlü olarak yüzölçümlerinin artırılması imkanından satış vaadi sözleşmesinin alacaklınısının da yararlanması gerekir.
Bu nedenle satış vaadi sözleşmesinin alacaklısının ipotek bedelini ödemek suretiyle, satış vaadine konu paya imar nedeniyle ilave edilen miktarın mülkiyetini edinmesi de mümkündür.
Kararın yukarıda belirtilen gerekçeyle bozulması gerekirken sehven
onandığı bu defa yapılan inceleme sonuca anlaşıldığından davacı vekilinin karar düzeltme itirazlarının kabulü ile hükmün yukarıdaki gerekçeyle
bozulması gerekmiştir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile onamaya ilişkin Dairemizin 15.05.2014 tarihli, 2014/1927
Esas, 2014/6378 Karar sayılı ilamın KALDIRILMASINA, kararın açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde yatırana iadesine, 12.12.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

VERASET İPTALİ • İZLENECEK YOL
ÖZET: Hasımlı dava şeklinde açılacak olan verasetin iptali davası Asliye Hukuk Mahkemesinde
açılacaktır.
Y. 14 HD E.2015/1851 K.2015/3001 T.18.3.2015
Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin 25.04.2014 tarihli 2013/14356 Esas
2014/8163 Karar sayılı ilamı ile davacının, evlenme sırasında iyiniyetli
olması nedeniyle yasal mirasçılık sifatını koruduğu, bu nedenle dava ehliyeti bulunan davacının, mirasçılık belgesi talebinin kabulüne karar verilmesi gerekirken davanın reddi cihetine gidilmesi doğru görülmeyerek
hükmün bozulmasına karar verilmiştir.
Davalılar, karar düzeltme isteminde bulunmuşlardır.
Dava, HMK’nın yürürlüğe girdiği 01.10.2011 tarihinden sonra
28.01.2013 tarihinde açılmıştır. 01.10.2011 tarihinden önce yürürlükte bulunan HUMK'un sulh hukuk mahkemesinin görevini belirleyen 8/
II-5. bendi “... mirasçılık belgesi verilmesi hakkındaki isteklerle, bu belgenin değiştirilmesi veya iptali davalarına....” bakar şeklinde olduğu halde
01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren HMK’nın 1. maddesi, “Mahkemele-
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rin görevi, ancak kanunla düzenlenir. Göreve ilişkin kurallar kamu düzenindendir” hükmüne yer verilmiştir. Aynı Kanun’un 2. maddesinde ise,
“Dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın mal varlığına ilişkin
davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkenme, aksine bir
düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesi” olduğu vurgulanmıştır. 6100 sayılı HMK.nun 4/1-ç bendinde, “Bu kanun ile diğer kanunların, sulh hukuk mahkemesi veya sulh hukuk hakimini görevlendirdiği
davalara sulh hukuk mahkemesi bakar” yine aynı Kanunun, görevli mahkeme başlığını tayıyan 383/1. fikrasında; “çekişmesiz yargı işlerinde görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadaığı sürece sulh hukuk
mahkemesi” olduğu açıklanmıştır. Öte yandan genel hüküm niteliğinde
bulunan TMK’nun 598/1. fıkrasında da, veraset belgesinin sulh hukuk
mahkemesince verilmesi öngörülmüştür. 6100 sayılı Kanunun çekişmesiz yargı işleri başlığını taşıyan 382/1-c kısmının 6. benmdine göre, mirasçılık belgesi verilmesinin sulh hukuk mahkemesinin görev alanına girdiği
ve çekişmesiz yargı kapsamına alındığı belirlenmiştir.
Yukarıda açıklandığı gibi HUMK'un 8/II-5. maddesi uyarınca mirasçılık belgesinin verilmesi, değiştirilmesi veya iptal davaları ile ilgili görev
sulh hukuk mahkemesine verildiği halde, HMK’nın 382/2-c kısmının 6.
bendine göre, sulh hukuk mahkemelerinin sadece veraset belgesinin verilmesiyle ilgili isterler konusunda görevli olduğu anlaşılmaktadır. Anılan
maddenin bu haliyle yorumlanmasında veraset belgesinin değiştirilmesi
veya daha önce verilen veraset belgesinin iptali davalarının sulh hukuk
mahkemesinde bakılmamayacağı ve bu mahkemelerin görevli olamayacağı sonucuna varılmaktadır. Kaldı ki, veraset belgesinin iptali davaları
hasımlı olarak açılması zorunlu bulunduğundan çekişmesiz yargıdan çıkıp çekişmeli yargı haline geldiği de bir gerçektir. Bu durum karşısında
HMK’nın yürürlüğe girdiği 01.10.2011tarihinden sonra açılan dava dosyası bakımından HMK’nın 382/2-c kısmının 6. mendi uyarınca görevli mahkemenin sulh hukuk mahkemesi değil asliye hukuk mahkemesi olduğu
sonucuna varıldığından ve görev kamu düzenine ilişkin olup mahkemece
davanın her aşamasında gözetilmesi gerektiğinden dava dilekçesinin görev yönünden reddine karar verilmesi gerekirken işin esası incelenerek
hüküm kurulmuş bulunması doğru değildir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle davalıların karar düzeltme isteminin
kabulü ile Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin 25.04.2014 tarihli 2013/14356
Esas 2014/8163 Karar sayılı ilamının KALDIRILARAK, hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre diğer hususların şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin yatırılan harcın istek halinde yatırana iadesine,
18.03.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
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ATANMIŞ MİRASÇILIK • YASAL MİRASÇILIK BELGELERİ
ÖZET: Anılan fıkra gereğince vasiyete ilişkin ölüme bağlı tasarruflara 1 ay içinde itiraz edilmediği takdirde lehine tasarrufta bulunulan kimseye
atanmış mirasçılık belgesi verilmesi gerekmektedir.
Y. 14. HD E.2015/2029, K. 2015/4943, T. 30.04.2015
Davacı; vekili tarafından, 06.12.2013 gününde verilen dilekçe ile mirasçılık belgesi istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın
kabulüne dair verilen 09.12.2013 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi
davacı vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz
dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün
kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:
Dava, yasal mirasçılık yanında noterde düzenlenen vasiyatname gereğince atanmış mirasçılık belgesi verilmesi istemine ilişkin olup, mahkemece yasal mirasçılık belgesi verilmiştir.
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 598/1. maddesinde yasal mirasçılık belgesi 2. fıkrada ise atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı belgesi
verilmesi hususunu düzenlemiştir. Anılan fıkra gereğince vasiyete ilişkin
ölüme bağlı tasarruflara 1 ay içinde itiraz edilmediği takdirde lehine tasarrufta bulunulan kimseye atanmış mirasçılık belgesi verilmesi gerekmektedir.
O halde davacının yasal mirasçılık belgesi ile birlikte vasiyetname ile
tasarruf edilen mallar açısından da mirasçılık belgesi verilmesi gerekirken, salt yasal mirasçılık belgesi verilmesi doğru görülmemiş, hükmün bu
sebeplerle bozulması gerekmiştir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, istek halinde temyiz harcının yatırana iadesine, 30.04.2015 tarihinde oybirliği ile
karar verildi.
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VERASETİN İPTALİ • HASIMLI DAVA • DAVADA GÖREV
ÖZET: Veraset belgesinin iptali davası hasımlı
olarak açılacaktır. Davaya bakmaya görevli Mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir.
Y. 14. HD E.2015/8042 K.2015/5796 T.25.5.2015
Daha önce yürürlükte bulunan HUMK’un sulh hukuk mahkemesinin
görevini belirleyen 8/II-6. bendi “mirasçılık belgesi verilmesi hakkındaki
isteklerle, bu belgenin değiştirilmesi veya iptali davaları....” bakar şeklinde oludğu halde sonradan yürürlüğe giren HMK’nın 1. maddesinde, “Mahkemelerin görevi ancak kanunla düzenlenir. Göreve ilişkin kurallar kamu
düzenindendir” hükmüne yer verilmiştir. Aynı kanunun 5982. maddesinde ise “Dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme,
aksine bir düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesi” olduğu
vurgulanmıştır. 6100 sayılı HMK’nın 4/1-ç bendinde, “Bu kanun ile diğer
kanunlara, sulh hukuk mahkemesi veya sulh hukuk hakimini görevlendirdiği davalara sulh hukuk mahkemesi bakar” yine aynı kanunun, görevli mahkeme başlığını tayıyan 383/1. fıkrasında; çekişmesiz yargı işlerinde
görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadığı sürece sulh hukuk
mahkemesi” olduğu açıklanmıştır.
Öte yandan genel hüküm niteliğinde bulunan TMK’nın 598/1 maddesinde de veraset belgesinin sulh hukuk mahkemesince verilmesi öngörülmüştür. 6100 sayılı HMK’nın “çekişmesiz yargı işleri” başlığını taşıyan 382/2-c maddesinin 6. bendine göre mirasçılık belgesi verilmesi sulh
hukuk mahkemesinin görev alanına girmekte ve çekişmesiz yargı kapsamında kalmaktadır. Yukarıda açıklandığı gibi HUMK’un 8/11-6. maddesi
uyarınca mirasçılık belgesinin verilmesi, değiştirilmesi veya iptal davaları
ile ilgili görev sulh hukuk mahkemesine verildiği halde HMK’nın 382/2-c
maddesinin 6. bendine göre sulh hukuk mahkemeleri sadece vesaret belgesi verilmesiyle ilgili istekler konusunda görevlidir.
Buradan hareketle veraset belgesinin değiştirilmesi veya daha önce
verilen veraset belgesinin iptali davalarının sulh hukuk mahkemesinde
görülemeyeceği sonucuna varılmaktadır. Kaldı ki veraset belgesinin iptali
davalarının hasımlı olarak açılması zorunlu bulunduğundan çekişmesiz
yargı kapsamından çıkıp çekişmeli yargı mahiyetini aldığı da bir gerçektir. Bu durum karşısında HMK’nın yürürlüğe girdiği 01.10.2011 tarihin-

Yargıtay Kararları

337

den sonra açılan bu dava bakımından HMK’nın 382/2-c maddesinin 6.
bendi uyarınca asliye hukuk mahkemesi görevlidir. Görev kamu düzenine ilişkin olduğundan ve mahkemece davanın her aşamasında re’sen
gözetilmesi gerektiğinden mahkemece dava dilekçesinin görev yönünden
reddine karar verilmesi gerekirken işin esasının incelenerek hüküm kurulması doğru görülmemiş, bu sebeple Cumhuriyet Başsavcılığının Adalet
Bakanlığı’nın gösterdiği lüzüm üzerine kanun yararına bozma isteğinin
kabulü ile kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün
BOZULMASINA, bozma ilamı ve ekindeki dosyanın gereği yapılmak üzere YargıtayCumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesine, 25.05.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ
TEDAVİ GİDERLERİNDEN SİGORTA ŞİRKETİ
•
SGK SORUMLULUĞU
•
SİGORTA ŞİRKETİNİN YARGILAMADIĞI
GİDERLERİNDEN SORUMLULUĞU
ÖZET: 6111 Sayılı Yasa ile sigorta şirketlerinin tedavi gideri karşılama yükümlülüğü SGK'ya devredilmiştir.
Bu nedenle SGK'nın sorumluluğu için trafik kazası davalarında bilirkişi raporu almak gerekir. SGK
davaya dahil edilmelidir.
Y.17. HD E.2012/14015, K. 2014/478, T. 16.01.2014
Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması zonunda;
kararda yazılı nedenlertden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün
süresi içinde davalılar U.ve B. vekili ile davalı L. Sigorta A.Ş. vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü:
Davacılar vekili, davalıların işleten, sürücü ve trafik sigortacısı olduğu araçla müvekkilinin yolcusu olduğu aracın karıştığı kazada davacının
yaralandığını belirterek fazlaya dair haklarını saklı tutarak geçici çalışma
gücü kaybı nedeniyle 500,00 TL, sürekli çalışma gücü kaybı için 500,00
TL ve tedavi gideri için 500,00 TL olmak üzere toplam 1.500,00 TL maddi tazminatın tüm davalılardan, ayrıca 50.000,00 TL manevi tazminatın
sigorta şirketi dışındaki davalılardan olay tazminatın sigorta şirketi dışındaki davalılardan olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle tahsilini
talep etmiş, talebini ıslah dilekçesi ile arttırmıştır.
Davalı L.Sigorta A.Ş. vekili, gerçek zarardan, kusur oranında poliçe limiti ile sorumlu olduklarını, hatır taşıması ve müterafik kusurun dikkate
alınması gerektiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.
Davalı B.ve U.A. vekili, kazada kusurun kendilerinde olmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, iddia, savunma, toplanan kanıtlara ve benimsenen bilir-
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kişi raporuna göre; davalı sürücünün %100 oranında kusurlu olduğu ve
davacının %44.2 oranında maluliyetinin bulunduğu kabul edilerek, davanın kabulü ile geçici çalışma gücü kaybı için 4,400,00 TL, sürekli çalışma
gücü kaybı için 200.208,68 TL ve tedavi gideri için 44.854,48 TL olmak
üzere toplam 249.463,16 TL maddi tazminatın sigorta şirketinden dava,
diğer davalılardan olay tarihinden, ayrıca 20.000,00 TL manevi tazminatın sigorta şirketi dışıdaki davalılardan olay tarihinden itibaren işleyecek
yasal faizi ile tahsiline karar verilmiş, hüküm davalılar B. ve U.A. vekili ile
davalı L. Sigorta A.Ş. vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1- Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde ve özellikle, oluşa
uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen kusur oranının ve maddi tazminata ilişkin hesaplamanın hükme esas alınmasında
bir usulsüzlük bulunmamasına ve manevi tazminatın takdirinde BK’nın
47. maddesindeki özel haller dikkate alınarak hak ve nefaset kuralları
çerçevesinde hüküm kurulmuş olmasına göre, davalı B.ve U.A. vekilinin
yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddine karar verilmesi gerekmiştir.
2- Davalı L. Sigorta A.Ş. vekilinin temyiz itirazları yönünden;
Dava Borçlar Kanunu’nun 46. maddesi (6098 sayılı TBK m. 54) gereğince çalışma gücünün kayı ve tedavi gideri nedeniyle maddi tazminat
istemine ilişkindir.
Yargılama sırasında yürürlüğe giren ve 2918 Sayılı Yasa'nın 98. maddesinde değişiklik yapan 6111 sayılı Yasanın 59. maddesinde, “trafik kazaları nedeniyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer resmi ve özel sağlık kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedellerininin kazazedenin
soylal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın “Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacağı”, Yasa'nın geçici 1. maddesi ile de “Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce meydana gelen trafik kazaları nedeniyle
sunulan sağlık hizmet bedellerinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından
karşılanacağı, sözkonusu sağlık hizmet bedelleri için Kanunun 59. maddesine göre belirlenen tutarın %20’sinden fazla olmamak üzere belirlenecek tutarın üç yıl süreyle ayrıca aktarılmasıyla anılan dönem için ilgili
sigorta şirketleri ve Güvence Hesabının yükümlülüklerinin sona ereceği”
öngörülmüştür.
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 91. maddesi ve Zorunlu
Mali Sorumluluk Sigortası genel Şartları A-1, maddesinde, sigortacı poliçede belirtilen aracın işletilmesi sırasında bir kimsenin ölümüne veya

340

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 89 • Sayı: 5 • Yıl: 2015

yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre işletene düşen hukuki sorumluluğu zorunlu sigorta limitlerine kadar temin edeceği,
düzenlenmiştir. Karayolları Trafik Kanununa göre, zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorunludur.
Sigorta poliçesinde belirtilen, motorlu aracın işletilmesinden kaynaklanan kaza nedeniyle sigorta şirketi zarar görenlerin tedavisi için ödenen
giderleri zorunlu olarak teminat altına alır. Sigorta şirketinin yasadan ve
sözleşmeden doğan bu yükümlülüğü, 6111 Sayılı Yasa ile getirilen düzenleme ile sona erdirilmiş bulunmaktadır. Bununla birlikte sözkonusu
Yasal düzenleme haksız fiil sorumluları (işleten ve sürücü gibi) yönünden
herhangi bir ayrıksı düzenleme getirmemiş olduğundan bu kişiler yönünden tedavi giderlerine ilişkin sorumluluk devam edecektir.
Bu durumda Mahkemece, tarafların delillerinin toplanması, özellikle
davacı tarafından ödendiği ve SGK tarafından karşılanmadığı iddia edilen tedavi giderlerinden 2918 Sayılı Yasa'nın 98. maddesi kapsamında
kalanların ve Sosyal Güvenlik Kurumunun sorumluluğuna esas olanların
belirlenmesi için uzman doktor bilirkişiden ayrıntılı, gerekçeli ve denetime açık rapor alınması, 2918 Sayılı Yasanın 98. maddesi kapsamında
kalan tedavi giderleri olduğunun tespit edilmesi halinde Sosyal Güvenlik
Kurumu’nun davaya dahil edilmesi ve bu tedavi giderleri yönünden Sosyal
Güvenlik Kurumu’nun, yasa kapsamı dışında kalan tedavi gideri, bakıcı
veya tedaviye bağlı sair giderlerden ise davalı sigorta şirketinin sorumlu
tutulmaları ve her iki halde de diğer haksız fiil sorumluların (işleten ve sürücü gibi) sorumluluklarının devam ettiğinin dikkate alınması gerekirken
yazılı şekilde eksik inceleme ile hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
3- Davalı sigorta şirketi, zarara neden olan aracın zorunlu mali sorumluluk sigortacısı olup, kaza tarihindeki poliçe limiti 125.000,00 TL’dir.
Mahkemece, 249.463,16 TL tazminattan, davalı sigorta şirketinin poliçe
limiti ile sınırlı olarak müteselsilen sorumluluğuna karar verilmiş ise de,
poliçe limitinin kararda belirtilmemesi doğru olmadığı gibi; Zorunlu Mali
Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının B. 2. b maddesi uyarınca, bu davalıya yükletilecek yargılama gideri, harç ve vekalet ücretinin sorumlu olduğu miktara oranlanarak hüküm altına alınması gerekirken, tamamından sorumlu tutulması da doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açılnanan nedenlerle davalı B.
ve U.A. vekilinin tüm tdemyiz itirazlarının REDDİNE, (2 ve 3) numaralı
bentlerde açıklanan nedenlerle davalı Liberty Sigorta A.Ş. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın
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istek halinde temyiz eden davalı Liberty Sigorta AŞ.’ye geri verilmesine,
aşağıdaki dökümü yazılı 17.549,52 TL kalan harcın temyiz eden davalı
B. ve U.A.’dan alınmasına 16.01.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

TEDAVİ GİDERLERİ
•
SİGORTA ŞİRKETİNİN SORUMLULUĞU
•
MADDİ ZARAR HESABI
ÖZET: Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sorumlu olduğu tedavi giderleri dışında kalan, bakıcı ve diğer tedavi gibi giderlerinden (maddi zararlardan)
sigorta şirketi sorumludur. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından rücuya tabi bir ödeme yapılmış
ise, bu ödeme hesaplanan maddi tazminattan
düşülecektir.
Y. 17 HD E.2013/12678 K. 2014/16529 T. 20.11.2014
Davalı G.Sigorta A.Ş. vekilinin temyiz itirazları yönünden;
Dava Borçlar Kanunu’nun 46. maddesi (6098 sayılı TBK m.54) gereğince tedavi gideri nedeniyle maddi tazminat ve BK 47. maddesi (TBK
m.56) gereğince manevi tazminat istemine ilişkindir.
Yargılama sırasında yürürlüğe giren ve 2918 sayılı yasanın 98. maddesinde değiyiklik yapan 6111 Sayılı Yasa'nın 59. maddesinde, “trafik
kazaları nedeniyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer resmi ve özel
sağlık kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedellerininin kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın “Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacağı”, Yasanın geçici 1. maddesi ile de “Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce meydana gelen trafik kazaları nedeniyle
sunulan sağlık hizmet bedellerinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından
karşılanacağı, söz konusu sağlık hizmet bedelleri için bu Kanunun 59.
maddesine göre belirlenen tutarın %20’sinden fazla olmamak üzere belirlenecek tutarın üç yıl süreyle ayrıca aktarılmasıyla anılan dönem için ilgili
sigorta şirketleri ve Güvence Hesabının yükümlülüklerinin sona ereceği”
öngörülmüştür.
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 91. maddesi ve Zorunlu
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Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları A-1. maddesinde, sigortacı poliçede belirtilen aracın işletilmesi sırasında bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunununa göre işletene düşen
hukuki sorumluluğu zorunlu sigorta limitlerine kadar temin edeceği, düzenlenmiştir. Karayolları Trafik Kanunu'na göre, zorulu mali sorumluluk
sigortası yaptırmak zorunludur.
Sigorta poliçesinde belirtilen, motorlu aracın işletilmesinden kaynaklanan kaza nedeniyle sigorta şirketi zarar görenlerin tedavisi için ödenen
giderleri zorunlu olarak teminat altına alır. Sigorta şirketinin yasadan ve
sözleşmeden doğan bu yükümlülüğü, 6111 Sayılı Yasa ile getirilen düzenleme ile sona erdirilmiş bulunmaktadır. Bununla birlikte söz konusu
Yasal düzenleme haksız fiil sorumluları (işleten ve sürücü gibi) yönünden
her hangi bir ayrıksı düzenleme getirmemiş olduğundan bu kişiler yönünden tedavi giderlerine ilişkin sorumluluk davam edecektir.
Öncelikle belirtmek gerekir ki Sosyal Güvenlik Kurumu, 6111 sayılı
Yasa ile değiştirilen 2918 Sayılı Yasa'nın 98. maddesi kapsamında tüm
tedavi giderlerinden değil ancak söz konusu madde kapsamında kalan
tedavi giderlerinden sorumludur. Buna göre Mahkemece, tarafların delillerinin toplanması, özellikle “davacı tarafından ödendiği ve SGK tarafından karşılanmadığı iddia edilen” tedavi giderlerinin ispatı ile söz konusu
tedavi giderlerinden 2918 Sayılı Yasa'nın 98. maddesi kapsamında kalanların ve Sosyal Güvenlik Kurumunun sorumluluğuna esas olanların
belirlenmesi için uzman doktor bilirkişiden ayrıntılı, gerekçeli ve denetime açık rapor alınması, 2918 Sayılı Yasa'nın 98. maddesi kapsamında
kalan tedavi giderleri olduğunun tespit edilmesi halinde Sosyal Güvenlik
Kurumu’nun davaya dahil edilmesi ve bu tedavi giderleri yönünden Sosyal
Güvenlik Kurumu’nun yasa kapsamı dışında kalan tedavi gideri, belgelenemeyen tedavi giderleri, bakıcı veya tedaviye bağlı sair giderlerden ise
davalı sigorta şirketi işleten ve sürücünün sorumlu tutulması gerekirken
yazılı şekilde eksik inceleme ile hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
3- Davalı Ç.Day Tük.Mal San.Tic.Ltd.Şti. ve H.E. vekilinin temyiz itirazları yönünden;
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından davacı için tedavi gideri ödemesi
yapılması ya da çalışma gücü kaybı nedeni ile bir ödeme yapılması halinde rücuya tabi ödemelerden olup olmadığının belirlenmesi zararın tazmininden sorumlu olanların mükerrer ödeme yapmasının önüne geçilmesi
ve zarar görenlerin gerçek zararlarının üzerinde sebepsiz zenginleşmemesi için önemlidir.
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Somut olayda davalı işleten ve sürücü vekili tarafından davacının yapmış olduğu tedavi giderlerinin SGK tarafından karşılanıp karşılanmadığının ve ayrıca davacıya SGK tarafından çalışma gücünü yitirmesi nedeni ile
ödeme yapılım yapılmadığının araştırılması istenmiş ise de mahkemece
bu konuda yapılan araştırma savunmayı karşılamaya yeter düzeyde olmayıp davacı tarafından dosyaya ibraz edilmiş olan ve kendisi tarafından
ödendiği iddia edilen tedavi giderlerinin SGK tarafından karşılanıp karşılanmadığının ve davacının uğradığı çalışma gücü kaybına ilişkin olarak
SGK tarafında rücuya tabi olduğunun anlaşılması halinde hesaplanan
tazminattan mahsupu için ek rapor alınması ve sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik araştırma ve inceleme ile hüküm kurulması isabetli olmamıştır.
SONUÇ
Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı Ç. Day.Tük.
Mal. San.Tic.Ltd.Şti. ve H.E. vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2)
numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı G.Sigorta A.Ş. vekilinin (3)
numaralı bentte açıklanan nedenlerle ise davalı Ç.Day.Tük. Mal. San.Tic.
Ltd.Şti. ve H.E. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalılara geri
verilmesine 20.11.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

SİGORTA ŞİRKETİNİN SORUMLULUĞU • BAKICI GİDERİ
ÖZET: Sigorta şirketinin sorumluluğu kazaya maruz kalan kişinin kaza anındaki tedavi giderleri olmayıp kazaya uğrayan kişinin ilerideki yaşamında da doğacak zararını kapsamaktadır. O halde
sigorta şirketi bakıcı giderinden sorumludur.*
Y.17. HD E.2013/8001 K. 2014/7510 T. 12.05.2014
Davacı vekili, davalının ZMSS trafik sigortacısı olduğu aracın tek taraflı kaza yapması sonucu araçta yolcu olarak bulunan müvekkilinin ağır
şekilde yaralandığını, iki ayağının tutmaz olduğunu, tekerlikli sandalye
ile yaşamını sürdürdüğünü belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak
üzere bakıcı gideri olarak 7.500,00 TL tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek reeskont faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilme* Legalbank Hukuk Sitesinden alınmıştır.
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sini talep etmiş, ıslah dilekçesi ile tazminat taleplerini 60.000,00 TL’ye
yükselttiklerini bildirmiştir.
Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre
Ç. Day.Tük. Ma. San.Tic.Ltd.Şti.bakıcı giderlerinin tedavi gideri kapsamında olduğu, 6111 sayılı yasa gereği tedavi giderlerinden SGK’nın sorumlu olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş Ç. Day.Tük.
Ma. San.Tic.Ltd.Şti. hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, trafik kazasından kaynaklanan maluliyet nedeniyle bakıcı gideri
istemine ilişkindir.
Yargılama sırasında yürürlüğe giren ve 2918 Sayılı Yasa'nın 98. maddesinde değişiklik yapan 6111 Sayılı Yasa'nın 59. maddesinde, “Trafik
kazaları nedeniyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer resmi ve özel
sağlık kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedellerinin kazazedenin
sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın “Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşlanacağı”, yasanın geçici 1. maddesi ile de “Bu Kanunun yayımlandığı tarihden önce meydana gelen trafik kazaları nedeniyle
sunulan sağlık hizmet bedellerinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından
karşılanacağı, söz konusu sağlık hizmet bedelleri için bu Kanunun 59.
maddesine göre belirlenen tutarın %20’sinden fazla olmamak üzere belirlenecek tutarın üç yıl süreyle ayrıca aktarılmasıyla anılan dönem için ilgili
sigorta şirketleri ve Güvence Hesabının yükümlülüklerinin sona ereceği”
öngörülmüştür.
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 91. maddesi ve Zorunlu
Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları A-1. maddesinde, sigortacı poliçede belirtilen aracın işletilmesi sırasında bir kimsenin ölümüne veya
yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununu’na göre işletene
düşen hukuki sorumluluğu zorunlu sigorta limitlerine kadar temin edeceği düzenlenmiştir.
Sigorta poliçesinde belirtilen, motorlu aracın işletilmesinden kaynaklanan kaza nedeniyle sigorta şirketi zarar görenlerin tedavisi için görenlerin giderleri zorunlu olarak teminat altına alır. Sigorta şirketinin yasadan
ve sözleşmeden doğan bu yükümlülüğü, 6111 Sayılı Yasa ile getirililen
düzenleme ile sona erdirilmiş bulunmaktadır.
Yukarıda açıklanan yasal düzenlemelere göre, dava konusu bakıcı giderleri, 2918 Sayılı Yasa'nın 98. maddesi kapsamında belirtilen “trafik
kazaları nedeniyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer resmi ve özel
sağlık kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedelleri” kapsamındaki tedavi giderlerinden olmayıp, ZMSS poliçesi gereğince davalı sigorta
şirketinin sorumluluğu devam ettiğinden, bu zarar kaleminden davalı si-
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gorta şirketi sorumlu olacaktır. Bu durumda mahkemece davacı tarafça
talep edilen bakıcı giderleri yönünden davanın kabulü yönünde hüküm
kurulması gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 12.05.2014 gününde oybirliği ile, karar
verildi.

TRAFİK KAZASI • MALULİYET
•
SİGORTA ŞİRKETİNİN SORUMLULUĞU
ÖZET: Kaza sonucunda tedavi sürecinde yapılması muhtemel ve kaçınılmaz olan “bakıcı, yol,
ilaç, pansuman” gibi giderlerden doğan zararlardan sigorta şirketi sorumludur.*
Y. 17 HD E. 2013/19092 K.2014/10800 T. 7.7.2014
Davacı vekili, asıl davalıların işleteni ve sürücüsü, birleştirilen davalının trafik (ZMSS) Sigortacısı olduğu aracın sebebiyet verdiği kazada davacının ağır drecede yaralandığını ileri sürerek, asıl ve birleştirilen davalar
yönünden ıslahla birlikte 22.798,42 TL, SGK tarafından karşılanmayan
dedavi gideri ile toplam 93.910,66 TL. geçici ve sürekli iş göremezlik zararının tüm davalılardan 50.000,00 TL manevi tazminatın sigorta şirketi
dışındaki davalılardan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Asıl ve birleşen davalılar vekilleri, ayrı ayrı davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, toplanan delillere göre, asıl davada; SGK tarafından karşılanmayan dedavi gideri yönünden davanın 17.098,80 TL üzerinden
kısmen kabulüne, diğer maddi tazminat talebinin ıslah edilmiş hali ile
(toplam 93.910,66 TL) kabulüne, manevi tazminat talebinin 30.000,00
TL yönünden kısmen kabulüne, birleştirilen davada; davalı sigorta şirketi
hakkındaki tedavi giderine yönelik talebin 6111 S. K. uyarınca reddine,
tdavi gideri dışında kalan diğer maddi tazminattan davalı sigorta şirke* Legalbank Hukuk Sitesinden alınmıştır.
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tinin poliçe limiti ile asıl davalılarla birlikte müştereken ve müselsilen
sorumlu tutulmasına karar verilmiş, hüküm davalılar M. ve Z.M. vekili ile
davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-) Hükmü temyiz eden davalılar M. ve Z.M.’in 03.2.2014 ve 03.2.2014
ve 04.2.2014 havale tarihli dilekçesiyle temyiz talebinden feragat ettiklerini bildirdikleri anlaşıldığından, bu davalıların temyiz isteminin feragat
nedeniyle reddi gerekmiştir.
2-) Davacı vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde;
a-) Mahkemece toplanıp değerlendirilen delillere, özellikle, oluşa ve
dosya içeriğine uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen kusur oranının hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına ve özellikle manevi tazminat talebi ile ilgili olarak hüküm kurulurken olayın meydana geliş şekli, tarafların ekonomik ve sosyal durumları,
olay nedeniyle duyulan acı ve elemin derecesi ve BK’nın 47. maddesindeki
özel haller dikkate alınmış bulunduğuna göre, davacı vekilinin aşağıdaki
bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
b-) Davacı vekiilinin diğer temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Davacı kural olarak dava konusu kazadaki yaralanması sonucu tedavi
sürecinde yapılması muhtemel ve fatura edilemeyen ‘kaçınılmaz) tedavi
giderlerini (iyileşme sürecinde ve hastane dışındaki bakım-bakıcı, ulaşım,
ilaç, pansuman, refakatçi vs. gibi zorunlu giderler) isteyebilir. SGK tarafından karşılanmayan tedavi sürecindeki bu giderler 2918 Sayılı yasanın
98. Maddesi kapsamı dışında kaldığından bu giderlerden diğer davalılarla birlikte davalı sigorta şirketinin de sorumlu olacağı açıktır.
O halde; mahkemece birleştirilen davalı sigorta şirketinin de diğer davalılar aleyhine hükmedilen bu zarar kaleminden sorumluluğuna karar
verilmesi gerekirken, yazılı şekilde reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ
Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalılar M. ve Z.M.’in
temyiz dilekçesinin feragat nedeniyle reddine, (2/a) nolu bentte açıklanan
nedenlerle, davacı vekilinin yerinde görülmeyen sair temyiz itdirazlarının reddine, (2/b) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin diğer
temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davacı yararına BOZULMASINA,
peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacı ve davalılar M. ve
Z.M.’e geri verilmesine 07.07.2014 gününde oybirliği ile karar verildi.
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İŞLETEN SIFATI • MANEVİ TAZMİNAT
ÖZET: Araç üzerinde fiili tasarrufta bulunan kişi
işleten sayılır. Kızlarını kaybeden anne baba için
hükmedilen 24.000 TL manevi tazminat miktarı,
söz konusu hatır taşıması da olsa azdır.
Y. 17. HD E.2013/21210 K.2015/6525 T.05.05.2015
Davacılar vekili; davalıların işleteni ve sürücüsü oldukları aracın neden olduğu 28.8.2010 tarihinde meydana gelen trafik kazasında araçta
yolcu olarak bulunan müvekkillerinin murisi Ç.’nın hayatını kaybettiğini
belirterek, davacı anne ve baba için 30.000’er TL manevi tazminatın kaza
tarihinden itibaren işleyecek avans faiziyle tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı G. San.ve Tic.A.Ş. vekili; kazaya karışan aracın kazadan önce
düzenlenen 01.04.2010 tarihli uzun süreli araç kiralama sözleşmesi ile
dava dışı Y. Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları AŞ.’ne kiralandığını, müvekkili şirketin bu nedenle işleten sıfatının bulunmadığını öne sürerek,
davanın reddini savunmuştur.
Davalı A. vekili; dava konusu kazada vefat eden Ç. müvekkilinin arkadaşı olan M.Y.’ın kız arkadaşı olduğunu, olay tarihinde Ç.’yı ailesinin
yanına götürmek üzere kiraladıkları araçla yola çıktıklarını, müvekkilinin
normal bir hızla seyretmesine rağmen, aracın freninin patlaması nedeniyle söz konusu kazanın meydana geldiğini, emniyet kemeri bağlı olan
müvekkili ile M.Y.’ın kazayı hafif yaralarla atlattıklarını, ancak emniyet
kemeri bağlı olmayan müteveffanın araçtan dışarı fırlayarak vefat ettiğini,
istenilen tazminatın fahiş olduğunu, davalılardan ticari faiz talep edilemeyeceğini ileri sürerek, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece; davanın kısmen kabulüne, davacıların her biri için
12.000’er TL olmak üzere toplam 24.0000,00 TL manevi tazminatın kaza
tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmiş; hüküm davacılar vekili A.Z.
vekili ve davalı G.A.Ş. vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1- Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya
aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı A.Z. vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
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2- Dava trafik kazası nedeni ile Borçlar Kanunu’nun 45. maddesi (6098
sayılı BK m. 53) gereğince manevi tazminat istemine ilişkindir.
2918 sayılı KTK’nın hükümlerine göre, trafik kaydı “işleteni” kesin olarak gösteren bir karine değilse de, onun kim olduğunu belirleyen güçlü
bir kanıt niteliğindedir. Ancak, traafik kaydına rağmen işletenliğin 3. kişi
üzerinde bulunmasını engelleyen bir yasa hükmü yoktur. Aynı Yasa'nın 3.
maddesinde “işleten: Araç sahibi olan veya mülkiyeti muhafaza kaydıyla
satışta alıcı sıfatıyla sicilde kayıtlı görülen veya aracın uzun süreli kiralama, ariyet veya rehin gibi hallerde kiracı, ariyet veya rehin alan kişidir.
Ancak, ilgili tarafından başka bir kişinin aracı kendi hesabına ve tehlikesi
kendisine ait olmak üzere işlettiği ve aracı üzerinde fiili tasarrufu bulunduğu ispat edilirse, bu kimse işleten sayılır” şeklinde tanımlanmıştır. Aynı
Kanun'un 85. Maddesine ise “bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin
ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep
olursa, motorlu aracın bir teşebbüsün ünvanı veya işletme adı altında
veya bu teşebbüs tarafından kesilen bilet ile işletilmesi halinde, motorlu
aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibi, doğan zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar” hükmüne yer verilmiştir.
Bu yazal düzenleme karşısında, kazaya karışan araçların meydana getirdikleri zararlardan araç sahiplerinin hukuken sorumlu olacağı ilkesi
benimsenmiş ise de, araç malikleri tarafından herhangi bir sebeple yararlanılması için bir başka kimseye devir edilmesi halinde (kısa bir süre
için kiralanmaması kaydıyla) artık üzerindeki fiili hakimiyeti kalmaması
ve bu sebeple ekonomik yönden de bir yararlanma olanağının kalktığı
durumlarda, o aracı kaza sırasında fiili hakimiyeti altında bulunduran
ve ondan iktisaden yararlanan kimsenin işleten sıfatıyla meydana gelen
zarardan sorumlu tutulması gerekir. Bunun sonucu olarak da, araç maliki sorumlu tutulmamalıdır. Gerek doktrinde, gerekse Yargıtay’ın uygulamalarında, kiracının işleten sıfatının belirlenmesinde, kira sözleşmesinin
uzun süreli olması, araç üzerinde fiili hakimiyet ve ekonomik yararlanma
unsurlarının birlikte bulunması gerekmektedir.
Somut olayda, davalı G. A.Ş. zarara neden olan aracın maliki olup
davalı vekili ibraz ettiği 1.4.2010 tarihli araç kiralama sözleşmesi ile olay
tarihinde aracın uzun süreliğine dava dışı Y. Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları AŞ.’ne kiralandığını, aracın zilyedinin kiracı şirket olrduğunu,
müvekkilinin işleten sıfatının bulunmadığını ileri sürmüştür.
Davalı G.A.Ş. vekrili tarafından aracın dava dışı şirkete kiralandığı
dolayasıyla işleten sıfatının kalmadığına dair savunması adi yazılı kira
sözleşmesine dayanmakta ise de, 34 plakalı aracın dava dışı Yes Oto Ki-
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ralama ve Turizm Yatırımları AŞ. tarafından ticari amaçlı olarak şahıs ve
şirketlere kiraladığına dair faturalar ibraz edilmiştir.
O halde mahkemece yukarıda açıklanan yasal düzenlemeler de göz
önünde bulundurularak, davalı G.A.Ş.’ne ait aracın dava dışı şirkete kiralandığına ilişkin taraflar arasında yapılan kira sözleşmesinin uzun süreli
ve 3. kişileri bağlayacak gücte bir kira sözleşmesi olup olmadığı, aracın
teslim edilip edilmediği araç üzerinde fiili hakimiyet ve ekonomik yararlanma olup olmadığı, kira sözleşmesinin ve kira bedelinin maliye ve vergi
dairelerine bildirkilip bildirilmediği, ibraz edilen sözleşme yükümlülüklerinin kim tarafından yerine gedirildiği, gerektiğinde davalı işleten ve dava
dışı kiracının varsa gerektiğinde davalı işleten ve dava dışı kiracının varsa
ticari defter ve kayıtları üzerinde bilirkişi marifetiyle inceleme yaptırılmak suretiyle kira sözleşmesinin, fatura, ruhsat, cari hesap hareketleri
gibi yan delillerle desteklenip desterlenmediği, işletenlik sıfatının davalı
şirkette mi, dava dışı kiracı şirkette mi bulunduğu hususları tartışılarak
sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu biçimde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
3- Manevi tazminat zenginleşme aracı olmamakla beraber, bu yöndeki
talep hakkında hüküm kurulurken, olay sebebiyle duyulan acı ve evlemin
kısmen de olsa giderilmesi amaçlanmalı ve bu sebeple tarafların sosyal ve
ekonomik durumları ile birlikte olayın meydana geliş şekli de gözönünde
tutularak, hak ve nesafet kuralları çerçevesinde bir sonuca varılmalıdır.
Zira, TMK’nın 4. maddesinde, kanunun takdir hakkı verdiği hallerde hakimin hak ve nesafete göre hükmedeceği öngörülmüştür.
Dosya kapsamından, davacıların kızları Ç.’ın davalı A. tarafından hatır
için taşındığı anlaşılmaktadır. O halde, meydana gelen trafik kazası sebebiyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amacıyla tarafların
sosyal ve ekonomik durumları ile birlikte olayın tutanaklarda belirtildiği
üzere meydana geliş şekli, davalıların sorumluluğun niteliği, kusur oranları ve hatır taşıması hususu da değerlendirildiğinde, davacılar için takdir
olunan manevi tazminatın düşük olduğu görülmüş, hakkaniyete uygun
bir manevi tazminata hükmedilmek üzere kararın bozulması gerekmiştir.
4- Bozma nedenine göre davacılar vekilinin faize yönelik temyiz itirazının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.
SONUÇ
Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalı A. vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı G.A.Ş. vekilinin, (3) numaralı bentte açıklanan nedenlerle
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davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, hükmün davacılar ve
davalı G.A.Ş. yararına BOZULMASINA, bozma nedenine göre davacılar
vekilinin faize yönelik temyiz itirazının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacılara ve davalı
G.A.Ş.’ye geri verilmesine, aşağıda dökümü yazılı 1.229,44 TL kalan harcın temyiz eden davalı A.Z.’den alınmasına, 05.05.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İPTAL DAVASI • GENEL HÜKÜMLER
ÖZET: İİK hükümlerine göre muvazaaya dayanarak iptal davası açabilme imkanı bulunan kişinin
genel hükümlere dayanarak da aynı davayı açabilmesi mümkündür.*
Y. 17 HD E.2015/2203 K. 2015/4344 T.17.3.2015
Davacı T.Ş. ile davalılar M.Ş. ve B.Y. aralarındaki dava hakkında Alanya 4. Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 10.10.2012 gün ve 2011/606
Esas 2012/811 Karar sayılı hüküm Dairemizin 18.3.2014 gün, 2013/2801
Esas ve 2014/3752 sayılı Kararı ile ONANMASINA karar verilmişti. Süresi içinde davalı B.Y. vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiş
olmakla, dosya incelendi, gereği düşünüldü:
Davacı T. vekili davalı M.’a karşı açılan evlilik birliğinde edinilen mallardan dolayı katılma alacağı davasının devam ettiğini ancak davalı M.’ın
mallarını kaçırmak için diğer davalıya gerçek olmayan bir şekilde iki
bono vermek suretiyle borçlanıp aleyhine takip yaptırdığını ileri sürerek
davalılar arasındaki takibin iptale ve takipten dolayı konulan hacizlerin
kaldırılmasını talep etmiştir.
Davalı B. vekili davanın reddini savunmuştur.
Diğer davalı M. usulüne uygun davetiye tebliğine rağmen duruşmalara
gelmemiş ve davaya cevap vermemiştir.
Mahkemece, bonoların yakın arkadaş olan davalılar arasında muvazaalı olarak düzenlenmiş olduğu gerekçesi ile davanın kabulüne karar
verilmiş hüküm davalı B. vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dosya içeriğine, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici
* Gönderen: Av. Talih UYAR www.e-uyar.com
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nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve kararda yazılı diğer gerekçelere göre davalı B. vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA karar verilmiş; davalı B.Y. vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla
dosya incelendi, gereği düşünüldü.
Dava dilekçesindeki ileri sürüşe ve yargılama sırasındaki sözlü ve yazılı açıklamalara göre dava niteliği itibarıyla TBK 19.maddesinde tanımını
bulan muvazaa hukuksal nedenine dayalı iptal davasıdır. Yüzelsel bakıldığında iptal davaları ile muvazaa davaları arasında bir benzerlik görülmekte ise de bu benzerlik her iki davanın güttüğü amaçtan öte gitmemektedir. İİK 277. maddesinde sözü edilen iptal davaları borçlu tarafından
geçerli olarak yapılmış bazı tasarrufların hükümsüz kılınması için açılır.
Oysa muvazaa davası borçlunun yaptığı tasarrufi işlemlerin gerçekte hiç
yapılmamış olduğunu tesbit ettirmeyi amaçlar. Kural olarak muvazaa nedeniyle hakları ihlal olunan ve zarar gören 3. kişiler tek taraflı veya çok taraflı hukuki işlemlerin geçersizliğini ileri sürebilirler. 3. kişinin danışıklı
işlem ile hakkının zarar gördüğünün benimseneilmesi için onun danışıklı
işlemde bulunandan bir alacağının var olması ve bu alacağın ödenmesinin önlemek amacıyla danışıklı bir işlem yapılması gerekir. Davacının bu
davadaki amacı alacağını tahsil edebilmek için muvazaa nedeniyle temelde geçrsiz olan işlemin hükümsüzlüğünü sağlamaktır. Muvazaaya dayalı
davalarda davacının icra takiine geçmesi ve aciz belgesi almasına gerek
yoktur. Çünkü yukarıda açıklandığı gibi İİK 277 ve izleyen maddelerinde
iptal davasına konu tasarruflar özünde geçerli olmasına rağmen kanunun
icra hukuku yönünden iptaline imkan verdiği tasarruflardır. Muvazaaya
dayalı iptal davasında ise davacı muvazaalı işlemle kendisinin zararlandırıldığını ileri sürmektedir. İİK 277 ve izleyen maddelerinde düzenlenen
iptal davası açma hakkı davacının genel hükümlere, muvazaaya dayanarak dava açmasına engel değildir. Davacının iddiasını kanıtlaması halinde istemin alacağın tahsiline yönelik bulunduğu da gözetilerek İİK 283/1
maddesi kıyasen uygulanarak davacının alacak ve fer’ileriyle sınırlı olarak
iptal ve tescile gerek olmaksızın davacıya haciz ve satış isteyebilmesi yönünden hüküm kurulması gerekecektir.
Somut olayda davacı vekili, davalı M.’ın aleyhine açılan katkı payı davası sonucu hükmedilmesi muhtemel alacağın tahsilini imkansız hale getirmek amacıyla muvazaalı senet düzenlendiğini ve davalı 3. kişi B.’ın da
muvzaalı senede istinaden M. hakkında icra takibi yaptığını belirterek davalılar arasındaki muvazaalı senet ve bu senede dayalı olarak yapılan icra
takibinin iptalini talep ettiği; mahkemece de, takibin yakın arkadaş olan
davalılar arasında muvazaalı olarak düzenlenmiş olduğu gerekçesi ile da-
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vanın kabulüne karar verildiği anlaşılmaktadır. Mahkemece öncelikle davacı T. tarafından davalı M. aleyhine açılan Alanya 1. Aile Mahkemesinin
2012/59 Esas (Eski Alanya 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2011/314 Esas
saılı dava dosyası) sayılı katkı payı alacağı davası ile davalı M. tarafından
davacı T. aleyhine açılan Alanya 1. Aile Mahkemesinin 2013/535 sayılı
dosyasındaki katkı payı alacağı davalılarının sonucu beklenerek davacının alacaklı oludğu belirlendiği takdirde, eldeki davadaki senetlerin ve bu
senetlere dayalı olarak yapılan Alanya 2. İcra Müdürlüğünün 2011/2535
sayılı takip dosyasında TBK’nın 19. madde gereğince danışıklı işlemin var
olup olmadığı konusunda toplanan delillere göre karar vermesi gerekirken eksik incelemeye dayalı hüküm tesisi isabetli görülmediğinden yerel
Mahkemece verilen 10.10.2012 tarihli kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı B.Y. verilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 18.3.2014 gün, 2013/2801 Esas 2014/3752
karar sayılı onama ilamının kaldırılarak 10.10.2012 tarih 2011/606 Esas
2012/811 Karar sayılı yerel Mahkeme kararının BOZULMASINA, temyiz ve karar düzeltme peşin harçlarının davalı B.Y.’na geri verilmesine,
17/03/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ
BAĞIMSIZ BÖLÜMDE PROJEYE AYKIRI DEĞİŞİKLİK
ÖZET: Davalının onaylı mimari projeye aykırı şekilde balkonlardan birini salon yemek odası ve
mutfağa kattığı, zemindeki diğer balkonu ise 12
m2 genişlettiği belirtildiğine göre, bu durum ve
yukarıda değinilen yasa hükmü dikkate alınarak
mahkemece projeye aykırı olarak yapılan imalat
ve değişikliklerin projeye uygun eski hale getirilmesine karar verilmesi gerekir
Y. 18. HD E. 2014/13927, K. 2015/1715, T. 09.02.2015
Dava dilekçesinde, eski hale getirme istenilmiştir. Mahkemece davanın
reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
YARGITAY KARARI
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki
bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Davacı vekili dava dilekçesinde, davalının onaylı mimari projeye aykırı
şekilde iki balkonunu kapatıp oda olarak kullandığını ileri sürerek müdahalenin önlenmesini, yapılan değişikliklerin projeye uygun eski hale getirilmesini istemiş; mahkemece davalı tarafından yapılan değişikliklerin 20
sane önce yapıldığı ve bu süre içinde herhangi bir davaya konu edilmediği,
davalının davacıyı şikayet edip hakkında mala zarar vermekten dava açılınca bu davayı açtığı anlaşıldığından, TMK’nın 2. maddesi kapsamında
hakkın kötüye kullanılmasının hukuk düzeni tarafından korunmayacağı
gerekçeleriyle davanın reddine karar verilmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici nedenlere ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine
göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.
Ancak;
634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası'nın 19. maddesinin 2. fıkrasında kat
maliklerinden birinin, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça anataşınmazın ortak yerlerinde inşaat, onarım, tesis ve
değişiklik yaptıramayacağı devamında da kat maliklerinin kendi bağımsız
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bölümlerinde ana yapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamayacağı hükme bağlanmıştır. Yargılama sırasında yerinde yapılan keşif sonucu düzenlenen bilirkişi raporunda, davalının onaylı mimari
projeye aykırı şekilde balkonlardan birini salon yemek odası ve mutfağa
kattığı, zemindeki diğer balkonu ise 12 m2 genişlettiği belirtildiğine göre,
bu durum ve yukarıda değinilen yasa hükmü dikkate alınarak mahkemece projeye aykırı olarak yapılan imalat ve değişikliklerin projeye uygun
eski hale getirilmesine karar verilmesi gerekirken, yerinde olmayan gerekçelerle davanın reddi doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde
olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'un 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine,
09.02.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ
KAPALI FATURA • ÖDEME KARİNESİ
ÖZET: Kural olarak kapalı fatura borcun ödenmiş
olduğunun karinesini teşkil eder.
Y. 19 HD E.2012/7418 K. 2013/2468 T. 11.2.2013
Dava, davacıya ait işletmenin devri nedeniyle davalıya teslim edilen
menkuller için düzenlenen faturaların bedelinin tahsili için girişilen icra
takibine vaki itirazın iptali ve tazminat istemine ilişkindir.
Davalı vekili, müvekkili ile davacı arasında ticari ilişki bulunmadığını, davanın husumetten reddi gerektiğini, sözkonusu işyerini dava dışı
davacının eşi A.A.’den devraldığını ve devir ücretini ödediğini bildirerek
davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, davacıya ait işletmenin davalıya devir ve teslim edildiği
noktasında ihtilaf bulunmadığı, davalının fatura bedelini ödediğini kanıtlayamadığı gerekçesiyle davanın kabulüne itirazın iptaline, takibin devamına, %40 tazminata karar verilmiş, hüküm davalı vekilince temyiz edilmiştir.
Taraflar arasındaki uyuşmazlık takibe konu edilen faturaların bedelinin ödenip ödenmediği noktasında toplanmaktadır. Davalı taraf işletmenin devri nedeniyle düzenlenen fatura bedellerinin ödendiğini savunmuştur. Davacı alacağına dayanak olarak sunduğu faturalardan 023042 nolu
02.10.2008 tarihli 7.824,60 TL fatura kapalı fatura olarak düzenlenmiştir. Kural olarak kapalı fatura ödemeye karine teşkil eder. Mahkemece
bu delil üzerinde durulmadan yazılı şekilde hüküm kurulmasında isabet
görülmemiştir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre davalının diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine
yer olmadığına, peşin harcın istek halinde iadesine 11.02.2013 gününde
oybirliği ile karar verildi.
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İCRA İNKAR TAZMİNATI
•
ALACAĞIN TL KARŞILIĞI
ÖZET: İtirazın iptali davasında icra inkar tazminatına alacağın takip tarihindeki Türk Lirası karşılığı üzerinden hükmedilmesi gerekir
Y. 19 HD E.2014/13186, K. 2014/18219, T. 17.12.2014
KARAR
Mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen 11.07.2013 günlü kararın davalı vekilinin temyizü üzerine Dairemizin 11.03.2014 günlü
kararı ile onanmış olup bu karara karşı davalı vekilinin karar düzeltme
istemi ile yeniden yapılanma inceleme sonucunda;
1- Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında
benimsenen gerektirici sebeplere göre, aşağıdaki bendin kapsamı dışında
kalan ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan davalı vekilinin sair karar düzeltme
isteminin reddi gerekmiştir.
2- Mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne, davalının takibe itirazının kısmen iptali ile, takibin 41.547,85 Euro
asıl alacak, 590.77 Euro işlemiz faiz toplamı 42.138,62 Euro üzerinden
davamına, asıl alacağı takip tarihinden itibaren 3095 sayılı Yasanın 4/a
maddesi gereğince ‘Yıllık %9 oranını geçmemek üzere) faiz yürütülmesine, alacak faturaya dayanmakta olup, likit olduğundan alacağın %40’ı
oranında icra inkar tazminatının davalıdan alınarak davacıya verilmesine
hükmedilmiştir.
İtirazın iptali davasında icra inkar tazminatına alacağın takip tarihindeki Türk Lirası karşılığı üzerinden hükmedilmesi gerekirken yabancı para
birimi üzerinden hükmedilmesi doğru olmadığından hükmün bu nedenlerle bozulması gerekirken ilamda yazılı nedenlerle onandığı anlaşıldığından
davalı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulüyle hükmün belirtilen
gerekçelerle bozulması gerekmiştir.
SONUÇ
Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin sair karar
düzeltme isteminin reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı
vekilinin karar düzeltme isteminin kabulüyle Dairemizin 11.03.2014 gün
2014/484 E. 2014/4658 K. sayılı onama kararının kaldırılmasına ve yerel
mahkeme hükmünün açıklanan nedenle BOZULMASINA, peşin harcın
istek halinde iadesine, 17.12.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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YETKİ VE GÖREV İTİRAZI
•
MAHKEMECE YAPILACAK İŞ
ÖZET: Yetki görev itirazının birlikte ileri sürülmüş
ise, ilk önce görev sorunu çözülmelidir.
Y. 19 HD E.2014/16027, K. 2015/4057, T. 23.03.2015
Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı mahkemenin yetkisizliğine yönelik
olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
Davacı vekili, davalının müvekkili hakkında zamanaşımına uğramış 1
adet çeke dayalı olarak ilamsız icra takibi başlattığını, ayrıca 9 adet bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine ögü icra takibi başlattığını, müvekkilinin davalıya borcunun olmadığını, senetlerdeki imzaların müvekkiline
ait olmadığını belirterek müvekkilinin söz konusu icra takipleri nedeniyle
davalıya borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, müvekkilinin tacir olması ve dava konusunun da ticari
bir iş olması nedeniyle ticaret mahkemelerinin görevli olduğunu, ayrıca
İİK'nin 72. maddesi uyarınca İstanbul veya Büyükçekmece mahkemelerinin yetkili olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece toplanan delillere göre; davalının yetki itirazının süresinde ve haklı olduğu, yetkili mahkemenin davalının, davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesi olduğu gerekçesiyle mahkemenin yetkisizliğine, talep halinde dosyanın görevli ve yetkili Küçükçekmece Asliye Hukuk
Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, 1 adet süresinde ibraz edilmemiş çeke dayalı icra tasibi ve 9 adet
bonoya dayalı icra takibi nedeniyle borçlu olunmadığının tespiti istemine
ilişkindir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun 4. maddesi uyarınca uyuşmazlığın çözümünde görevli mahkeme asliye ticaret mahkemesidir. TTK’nın 26/6/2012 tarih ve 6335 sayılı yasanın 2. maddesi ile değişik
5. maddesinde; asliye ticaret mahkemesi ile asliye hukuk mahkemesi ve
diğer hukuk mahkemeleri arasındaki ilişkinin görev ilişkisi oludğu ve bu
durumda göreve ilişkin usul hükümlerinin uygulanacağı düzenleme altına
alınmıştır. Mahkemece öncelikle bu husus gözetilerek görevsizlik kararı
verilmesi gerekirken, mahkemenin yetkisizliğine karar verilmesi doğru
görülmemiştir.
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SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre davalı veikilinin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine
yer olmadığına, peşin harcın istek halinde iadesine, 23.03.2015 gününde
oybirliğiyle karar verildi.

BİR İŞİN YAPILMASINDA GECİKME
•
HAKLI NEDENE DAYANAN FATURA
ÖZET: Sözleşmeyle üstlendiği işi zamanında ifa
etmeyen kişi, bu kusuru sebebiyle kendisine
gönderilen fatura bedelini ödemekle yükümlüdür.
Y. 19. HD. E. 2014/16938 K. 2015/2052 T. 17.2.2015
Dava depolama hizmeti nedeniyle düzenlenen faturaya dayalı alacağın
tahsili istemine ilişkindir.
Mahkemece, davanın reddine dair verilen karar Dairemizin 18.03.2013
tarih, 2012/18320 Esas 2013/4688 Karar sayılı ilamı ile “... Davalı yan,
tahliye işlemini bir başka deyişle deponun boşaltılmasını davacının kusurlu hareketleri sonucunda geciktiği savunmasında bulunmuştur. Bu
durumda mahkemece, davalı yana tahliyenin davacının kusurlu hareketleri sonucu geciktiği yönündeki delilleri sorulup toplantıktan sonra, alınan bilirkişi raporunda dava konusu faturanın tanziminde piyasa rayici
fiyatları olan spot fiyatlarının uygulandığının belirtildiği de gözetilerek sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile hüküm
kurulması doğru görülmemiştir” gerekçesiyle bozulmuştur.
Mahkemece, bozmaya uyularak yapılan yargılama sonucunda tahliye
işleminin gecikmesinin davalının değil davacının kusurlu hareketi sonucu
meydana geldiği, bu sebeple de oluşan gecikmeden dolayı davalıya kusur
yüklenemeyeceği, dava konusu faturanın yasal ve haklı nerdeni bulunmadığı gerekçeleriyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili
tarafından temyiz edilmiştir.
Davalının, taraflar arasındaki sözleşmeyi feshederek, davacıya ait depodaki ürünlerini 01.03.2011 tarihinde tasfiye edeceğini bildirdiği uyuşmazlık konusu değildir. Bu durumda, davalı depoyu boşaltma işini zamanında tamamlayamadığından kusurlu olup, mahkemece yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
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SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 17.02.2015 gününde oybirliğiyle
karar verildi.

KREDİ SÖZLEŞMESİ • GEÇERSİZLİK İDDİASI • İYİ NİYET
ÖZET: Kredi sözleşmesinin yapıldığı tarihten onbir yıl geçtikten sonra ileri sürülen geçersizlik iddiasının iyi niyetli olduğundan söz edilemez.
Y. 19 HD E. 2014/16821 K. 2015/2589 T. 25.2.2015
Davacı vekili; müvekkili banka ile dava dışı O.Ltd.Şti. arasında akdolunan kredi sözleşmesi kapsamında davalıların da kefil olarak yer aldığını,
kredi borcunun kısmen ödenmemesi üzerine aleyhlerine girişilen takibe
davalıların itirası zonucu takibin durduğunu belirterek, itirazın italiyle,
takibin devamına ve %20 oranında icra inkar tazminatının davalılardan
tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalılar vekili, yazılı cevap dilekçesi sunmamış olup sözlü yargılama
sırasındaki yazılı beyanından davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece; davaya dayanak kredi sözleşmesinin akdolunduğunda
08.06.2003 tarihinden on bir yıl geçtikten sora davalılar vekilince TBK
584. maddesi uyarınca kefillerin eşlerinin rızası olmadığının ve böylece
kefaletin geçersiz bulunduğunun savunulmasının iyiniyetle bağdaşmayacağından bahisle ve enimsenen bilirkişi raporuna atıfta davanın kabulüne, davalıların takibe itirazlarının iptaliyle takibin devamına, itirazın
iptaline karar verilen asıla alacak tutarı 14.859,78 TL’ye takip tarihinden
itibaren %22,93 oranında temerrüt faizi ve %5 BSMV uygulanmasına,
hükmolunan toplam tutar 17.378,89 TL’nin %20’si oranındaki icra inkar
tazminatının davalılardan tahsiline karar verilmiş, hüküm davalılar vekilince temyiz edilmiştir.
Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalılar vekilinin
yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun ulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz
edenden alınmasına, 25.02.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
İŞ KAZASI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT TAKDİRİ
•
MADDİ TAZMİNATTA FAİZ BAŞLANGICI
ÖZET: Davalı işverenin %100 kusurlu olduğu kazada eş yararına 30.000 TL. çocuk için 20.000 TL.
ve anne baba için hükmedilen 10.000 TL. manevi
tazminat azdır.
Y 21 HD E.2011/12275, K. 2012/18780, T. 06.11.2012
Davacılar murisinin iş kazası sonucu ölümünden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar
vermiştir.
Hükmün davacılar veikil tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde oludğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi H.P. tarafından
düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
1- Dosyadaki yazılara toplanan delillere, hükmün dayandığı yasal gerektirici nedenlere göre, davacı kardeşlerin tüm, diğer davacıların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine,
2- Davacıların murisi S.K’nin 08.06.2009 tarihinde geçirdiği iş kazası
sonucu yaşamını yitirdiği olayda kazalının kusurunun olmadığı, davalı
işverenliğin %100 oranında kusurlu oldukları anlaşılmaktadır.
BK’nın 47. maddesinde hakimin bedensel bütünlüğün bozulması halinde olayın özelliklerini gözönünde tutularak zarar görene adalete uygun
bir miktar paranın manevi tazminat olarak ödenmesine karar vereceği
öngörülmüştür. Bedensel bütünlük eş deyişle vücut bütünlüğü kavramının fizik bütünlük yanında ruhsal bütünlüğü ve sağlığı da kapsadığı tartışmasızdır. Olayın özelliklerinin neler olduğu 22.6.1966, 7/7 sayılı İçtihadı
Birleştirme Kararında açıklanmıştır. Bunlar her olayda değişebilir. Bu
nedenle hakimin kararında bu özellikleri objektif ölçülere göre göstermesi gerekir.
Manevi tazminatın tutarını belirleme görevi hakimin takdirine bırakılmış ise de hakimin bu takdir hakkını kullanırken, ülkenin ekonomik ko-
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şulları tarafların sosyal ve ekonomik durumları paranın satın alma gücü,
tarafların kusur durumu olayın ağırlığı davacının sürekli iş göremezlik
oranı, işçinin yaşı, olay tarihi gibi özellikleri gözönünde tutması, bunun
yanında olayın işverenin sağlığı ve güvenliği önlemlerini yeterince alınmamasından kaynaklandığı da gözetilerek gelişen hukuktaki yaklaşıma da
uygun olarak tatmin duygusu yanında caydırıcılık uyandıran oranda manevi tazminat takdir edilmesi gerektiği açıkça ortadadır. (HGK 23.6.2004,
13/291-370)
Bu ilkeler gözetildiğinde davacı eş yararına hükmedilen 30.000,00 TL
manevi tazminat ile çocuk yönünden hükmedilen 20.000,00 TL manevi
tazminat ile anne-baba yönünden hükmedilen 10.000,00’ar TL manevi
tazminatların az takdir edildiği ortadadır.
3- Davacı eş A. ve çocuk S.’un 22.11.2010 tarihinde ıshalen artırdıkları maddi tazminatları yönünden; dava dilekçesinde fazlaya ait haklarını
saklı tutarak olay tarihinden itibaren yasal faiz istedikleri açık iken hüküm altına alınan ve ıslahen artırılan maddi tazminatlar yönünden olay
tarihinden itibaren işleyecek yasal faiz ile tahsile karar verilmesi gerekirken bu yönde hüküm kurulmaması da doğru olmamıştır.
Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular dikkate alınmadan yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmektedir.
O halde, davacılardan eş, çocuklar ile ana ve babanın bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ
Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davacılara iadesine 06/11/2012 günü oybirliği ile karar
verildi.
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HEM ÖLÜM HEM İŞ KAZASI SİGORTASINDA
MAAŞ BAĞLANMASI
ÖZET: Hak sahibine ölüm sigortasından maaş
bağlanmıştır. İş kazasından bağlanması istenen
maaşın bağlanabilmesi için ölüm olayının iş kazası olarak belirlenmesine gerekir.
Y. 21 HD E.2011/5723, K. 2013/200, T. 15.01.2013
Davacı 23/11/2005 tarihinden itibaren ölüm aylığı bağlanması gerektiğinin tespitine karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kabulüne karar vermiştir.
Hükmün davalılar vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz
isteğinin süresinde olduğu anlaşıltıktan ve Tetkik Hakimi G.A. tarafından
düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
Dava, 23.11.2005 tarihinde oğlunun işte çalışırken geçirdiği kaza neticesinde ölmesi nedeniyle davacı annenin gelir bağlanmasına hak kazandığının tespiti istemine ilişkindir.Mahkemece davanın kabulü ile
340320002420 sigorta sicil numaraı kurum sigortalısı Z.E.’ın ölümüyle
meydana gelen kazanın iş kazası oludğunun tespitine ve davacıya ölüm
tarihi olan 23.11.2005 tarihini takip eden aybaşı olan 01.12.2005 tarihinden itiaren ölüm aylığı bağlanması gerektiğinin tespitine karar verilmiştir.
İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölümlerde hak sahiplerine 506
sayılı Yasa’nın ? maddesine göre ölüm geliri bağlanırken; iş kazası veya
meslek hastalığı sonucu olmayan ölümlerde, ölen sigortalının hak sahibi
kimselerine 506 Sayılı Yasa’nın 66. maddesine göre ölüm aylığı bağlanır.
Dosyadaki kayıt ve belgelerden, davalı işverene ait Sal yemekle işyerinde garson olarak çalışan ölen sigortalının geçirdiği kazanın benzinlik
civarında gerçekleştiği ve tutulan kaza tespit tutanağı ile yaya olan ölen
sigortalının araç önüne birden çıkmasıyla kazanın meydana geldiği, bir
davalı işyeri çalışanın iş mahkemesi ile asliye hukuk mahkemesindeki
ifadelerinin açıkça çeliştiği anlaşılmaktadır.
Somut olayda, davacının oğlu olan Z.E. 23.11.2005 tarihinde geçirdiği kaza sonucunda ölmüştür. Ölen sigortalının 23.11.2005 tarihine
kadar 506 sayılı Yasa kapsamında toplam 841 gün sigortalı çalışması
bulunmaktadır. Davacı anne ölen oğlunun 255 günlük askerlik süresini
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boçlanarak 27.03.2006 tarihinde borçlanma bedelini ödemiş ve anneye
01.04.2006 tarihinden itibaren 506 sayılı yasanın 66. maddesine göre
ölüm aylığı bağlanmıştır. Davacı tarafça ölümün iş yerinde çalışırken geçirdiği iş kazası neticesinde olduğu iddia edilmekte ise de Kurum, işverence kazanın trafik kazası oludğunu bildirmesi üzerine kazayı iş kazası
olarak değerlendirmemektedir. Dinlenen tanıkların beyanları hükme esas
alınacak nitelikte değildir.
Yapılacak iş; davaya konu kazaya ilişkin Cumhuriyet savcılık tahkikat
dosyası ile ceza dava dosyasının da getirtilerek, kaza tarihindeki benzinlik
çalışanları ile benzinlikteki market çalışanlarının saptanıp, ölenin benzinliğe uğrayıp uğramadığı, alışveriş yapıp yapmadığı, yapmış ise ne tür
ihtiyaç ürünü aldığı, üzerinde ne tür giysi olduğu konularında ifadelerine başvurmak, davalı işyerindeki kayıtlı bordro tanıklarını da dinleyerek
olayın iş kazası olup olmadığını tespit ederek sonucuna göre karar verilmesinden ibarettir.
O halde, davalıların bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ
Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davalılardan A.S.’a iadesine 15/01/2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
BEBEK BAKICISI • İŞ HUKUKU HÜKÜMLERİ
ÖZET: Bebek bakıcısı ile bebek sahibi arasındaki
ilişki iş kanununa tabidir.
Y. 22 HD E.2013/35095, K. 2015/9308, T. 09.03.2015
Davacı davalı tarafından torunlarına bakmak üzere bebek bakıcısı olarak
işe alındığını, iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız olarak feshedildiğini ileri sürerek, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ücret alacağı, fazla çalışma
ücreti genel tatil ücreti, hafta tatili ücreti ve iin ücreti alacaklarını istemiştir.
Davalı, davacının davalıların hissedarı oldukları şirketin çalışanı olduğunu, burayı da ibra ederek ayrıldığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, davacının dava dışı, H.C. T.İ, E. Tur Tek. İnş.Orga.San.
Tic.Ltd.Şti.’inde 17.06.2009-08-10.10.2010 tarihleri arasında çalıştığı,
talep edilen çalışma sürenin de aynı tarihler oludğu, bilindiği üzere çocuk
bakıcılığının sigortalı işler kassamında olmadığı, davacının sigortalı olarak bahsi geçen işyerinde çalışırken aynı zamanda buranın ortaklarından
olan davalı T.A.’ın çocuğuna baktığını ileri sürdüğü, davalı T.A. tarafından
çocuk bakıcısının şirket elemanı gibi gösterilmiş olabileceği, ancak Sosyal
Güvenlik Kurumu primlerini yatıran ve iş sözleşmesi düzenleyen şirket
aleyhine davanın açılması gerektiği, davalılar T. ve N.A.’ın bu davada hasım sıfatlarının bulunmadığı anlaşıldığından davanın husumet nedeni ile
reddine karar verilmiştir.
Kararı davacı temyiz etmiştir.
Uyuşmazlık, taraflar arasındaki ilişkinin 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ve bu ağlamda işin esasının
incelenip incelenmeyeceği noktasında toplanmaktadır.
4857 sayılı Kanun’un 1. maddesinin ikinci fıkrası gereğince, 4. maddedeki istisnalar dışında kalan bütün işlerlerine, işverenler ile işveren
vekillerine ve işçilerine, çlaışma konularına bakılmaksızın bu Kanunun
uygulanacağı belirtilmiştir.
Davanın, 4857 sayılı Kanun kapsamı dışında kalması halinde, mahkemenin göresizliğine ve dosyanın görevli hukuk mahkemesine gönderilmesine karar verilmesi gerekir. Davanın esastan reddi usule aykırıdır.
5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 1. maddesi uyarınca, 4857
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sayılı Kanun’a göre işçi sayılan kimselerle işveren veya işveren vekilleri
arasında, iş sözleşmesinden veya 4857 sayılı Kanun’a dayanan her türlü
hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıklarının çözüm yeri iş mahkemeleridir.
4857 Sayılı Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca, “ev hizmetlerinde çalışanlar” hakkında bu kanun hükümleri uygulanmaz. Ev hizmetlerinde aşçı, uşak, temizlikçi gibi işlerde çalışan işçi
ile ev sahibi işveren arasındaki uyuşmazlığın iş mahkemesi yerine genel
mahkemelerde çözümlenmesi gerekir. İş Kanunu kapsamı dışında bırakılan bu hizmetleri gören kimselerle bunları çalıştıranlar arasındaki hukuki ilişkilerde Borçlar Kanunu’nun hizmet sözleşmesine ilişkin hükümleri
uygulanır. Aile bireylerini evden alarak alışverişe, şehir içinde gezmeye
götüren, boş zamanında ev ve eklentilerinde zamanını geçiren şoföründe
ev hizmeti yaptığı ve iş kanunu kapsamında olmadığı kabul edilmelidir.
Buna karşın evde hastaya bakan hemşire ve çocuk eğiticisi 4857 sayılı
Kanun kapsamında değerlendirilmelidir.
Somut olayda, tanık beyanlarından ve tüm dosya kapsamından davalının davacıyı devamlı olarak çocuklarına bakması için işe aldığı, davacının bu çocukların bakımı ile uğraştığı, bunun yanında ise arızi olarak ev
işlerinde ev sahibine yardım ettiği bu nedenle davacı ile davalı arasındaki
ilişkinin İş Kanunu’nun düzenlendiği anlamda hizmet ilişkisi olarak değerlendirilmesi gerektiği, bu anlamda her ne kadar iş ilişkisinin resmi
belgeler üzerinde dava dışı şirket ile kurulduğu görülmekteyse de davacının fiilen davalıların ev hizmeti ve çocuk bakımında görevli olması iş
ilişkisinden doğan sorumluluğun davalılara ait olduğunu etkimeyecektir.
Mahkemece işin esasına girilerek dava hakkında bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde husumetten red kararı verilmiş olması hatalı olup
bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 09.03.2015
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ
KOOPERATİF GENEL KURULU KARARLARININ İPTALİ
ÖZET: Daire sayısının üye sayısından fazla olması genel kurulun iptal edilmesine yeterli değildir.
Y. 23. HD. E.2014/6432, K. 2015/390, T. 22.01.2015
Taraflar arasındaki genel kurul kararının iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı asıl davanın kabulüne,
birleşen davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün asıl ve
birleşen davada davalı vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine
ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde asıl ve birleşen davada davalı vekili Av. B.S. ile birleşen davada davacı vekili Av .E.B. ve asıl davada
davacı Ş.G.’in gelmiş olmalarıyla duruşmaya başlanarak hazır bulunanların sözlü açıklamaları dinlenildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde
olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
Asıl davada davacı vekili, müvekkilinin davalı kooperatifin üyesi olup,
davalı kooperatifin 2011 yılına ait genel kurulunun 24.06.2012 tarihinde
yapıldığını, kooperatifin 130 üyesi oludğu belirtilmiş ve genel kurula 52
ortağın katıldığını, oysa davalı kooperatifin aidat ödemekle yükümlü 156
ortağı olduğunu, üst birliğe 156 daire aidatı ödenmesine rağmen sadece
130 üyeden aidat toplandığını, yönetim ve denetim kurulu raporlarının
toplantıdan 15 gün önce askıya asılmadığını, inceleme imkanının bulunmadığını, bu raporların hukuka aykırı düzenlendiğini, yönetim kurulunun
genel kurul kararına aykırı olarak bağış yaptığını, kooperatif yöneticileri
hakkında Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldığını, yönetim ve denetim
kurullarının hukuka aykırı şekilde ibra edildiğini, ileri sürerek, dava konusu genel kurulun 4, 5, 6 numaralı gündem maddelerinin iptaline karar
verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı kooperatif vekili, davanın haksız açıldığını, toplantı çağrısısının
hukuka uygun olduğunu, iptali istenen kararların kanun, anasözleşme ve
iyiniyet kurallarına uygun oludğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.
Aynı genel kurulun tüm maddelerinin iptali için davacı N.E. vekilince Bakırköy 4. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde açılan davada mahkemenin
30.10.2012 gün ve 2012/531 E. 2012/629 K. sayılı ilamı ile dosyanın asıl
davayla birleştirilmesine karar verilmiştir. Açılan davada davacı vekili
dava konusu genel kurulun tüm maddelerinin iptalini talep ve dava etmiştir.
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Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi kurulu raporu ve tüm dosya
içeriğine göre; dava konusu genel kurulun tasfiye kurulunun raporunun
görüşülmesi ve ibrası yönünden gündem maddesi konulmasının yasaya
aykırı olduğu, haziran cetvelinde 130 ortak gösterilmesine rağmen plan
tadilatları sonucu daire sayısının 154 olması nedeni ile buna göre ortak
kaydedilip aidat tahsil edilmesi ya da dubleks veya tripleks daire sahipleri
mevcut ise aidatların buna göre tahsil edilmesi yönünde karar alınmasının genel kurula ait bir yetki olduğu, bu konuda açık ve denetime uygun
karar bulunmadığı, alınan ibra kararlarının geçerli olmadığı, genel kurulun devredemeyeceği yetkilerin yönetim ve denetim kurulu tarafından
kullanıldığı, bu durumun denetlenmediği, haziran sayısı ile daire sayısının örtüşmediği, 154 daire yapımına ilişkin maliyetlerin kayıtlı ortak sayısından tahsil edildiği, yönetim ve denetim kurulunun ibrasının iptalinin
gerekmesi nedeni ile bilanço ve tahmini bütçenin kabulünün de iptalinin
gerektiği, bu nedenle genel kurulun 4, 5, 6 nolu gündem maddelerinin
hukuka uygun bulunmadığı gerekçesi ile asıl davanın kabulüne ve davalı
kooperatifin 2011 yılına ait 24.06.2012 tarihli genel kurulun 4, 5, 6 nolu
gündem maddelerinin iptaline, birleşen davanın ise kısmen kaulü ile dava
konusu genel kurulun 4, 5, 6 nolu gündem maddelerinin iptaline, diğer
maddelerine ilişkin taleplerin reddine karar verilmiştir.
Kararı, asıl ve birleşen davada davalı vekili temyiz etmiştir.
Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporu yeterli incelemeyi içermediği gibi, denetime de elverişli değildir.
Bu durumda, mahkemece yeni bilirkişi kurulundan rapor alınarak, bu
raporda davalı kooperatifin bilanço, gelir ve gider hesaplarının incelenerek, yönetim kurulunun görevini kötüye kullanıp kullanmadığı incelenerek, ayrıca davalı kooperatif yöneticileri hakkında görülen ceza davasında
alınan bilirkişi raporunun da şayet davamızın konusunu oluşturan döneme ilişkin ise celp edilip değerlendirilip, ayrıca daire sayısının üye sayısından fazla olmasının genel kurulun iptal edilmesinde yeterli olmayacağı
hususu da gözönüne alınarak, tüm deliller birlikte değerlendirilip uygun
sonuç dairesince bir karar verilmesi gerekirken eksik incelemeye dayalı
yazılı şekilde hüküm kurulmasında isabet görülmemiştir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle, asıl ve birleşen davada davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün asıl ve birleşen davada davalı
kooperatif yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 1.100, TL duruşma vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya
ödenmesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 22.01.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

368

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 89 • Sayı: 5 • Yıl: 2015

SIRA CETVELİNE İTİRAZ • İZLENECEK YOL
ÖZET: Sıra cetvelinin düzenlenmesinde dikkate
alınması gereken husus, icra takibinin ve buna
ağlı olarak geçerli bir haciz işleminin varlığıdır.
Bu şartın bulunması halinde, takibe konu alacağın niteliğine göre sıra cetvelindeki yerinin doğru
olmadığı iddia aluşmuşsa, itiraz etmeyenleri etkilememek kaydıyla önce sıralamaya itiraz edenin
ve itiraz edilen sıranın yerindeliğinin denetimi yapılmalıdır.*
Y. 23 HD E.2014/5929 K. 2015/4496 T.11.6.2015
Şikaşetçi vekili, müvekkilinin haciz tarihi, şikayet olunun S.S.P.M.ve
S.Kredi ve Kefaleti K.’nin haciz tarihinden daha önce oludğundan, düzenlenen sıra cetvelinde 4. sırada yer olması gerektiğini, ancak usul ve yasaya
aykırı olarak 5. sıraya konulduğunu ileri sürerek, sıra cetvelinin iptalini
istemiştir.
Şikayet olunan S.S. P.M.E.ve S.K.ve Kefaleti Kooperatifi vekili, müvekkilinin haciz tarihlerinin şikayetçinin haciz tarihlerinden önce oludğunu
savunarak, şikayetin reddini istemiştir.
Mahkemece, takip borçlusu B.B.’a husumet yöneltilemeyeceğinden bahisle, şikayetin dava şartı yokluğundan reddine dair verilen karar, Dairemin 26.11.2012 tarih ve 5032 E. 6947 sayılı ilamı ile, şikayet dilekçesinden, sırasına itiraz edilen ve dava sonunda hukuki durumu etkilenecek
olan alacaklının S.S.P.M.E.ve S.K.ve K.Kooperatifi olduğunun anlaşıldığı,
bu durumda, şikayetçiye taraf teşkili ile ilgili usuli eksikliğin giderilmesi
için süre verilerek sonucuna göre karar verilmesi gerektiği belirtilerek bozulmuş, bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonucunda, iddia, savunma benimsenen bilirkişi ek raporu ve dosya kapsamına göre, şikayete
konu sıra cetvelinde şikayetçiye 7. sırada yer verildiği, şikayet olunan S.S.
P.M.E.ve S.K.ve K.Kooperatifi’nin, sıra cetvelinde 1. sırada pay ayrılan
2009/6270 E sayılı dosyasındaki haczinin satış tarihi itibariyle düşmüş
olduğu, ancak aradaki diğer tüm dosyaların yine şikayet olunan kooperatifin alacaklı bulunduğu dosyalar oludğu ve bu dosyalardaki haciz tarihlerinin şikayet olunan kooperatifin alacaklı bulunduğu dosyalar oludğu
ve bu dosyalardaki haciz tarihlerinin şikayetçinin haczinden önce olduğu,
* Gönderen: Kazım GÜZELGÜN,İstanbul Anadolu 3. İcra Hukuk MahkemesiYazı İşleri Müdürü
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bu durumda şikayetçiye sıra cetvelinde 6. sırada pay ayrılması gerekir ise
de, şikayet olunan S.S.P.M.E.ve S.K.ve K.Kooperatifi’nin ilk beş sırada
yer alan diğer dosyalarındaki alacak miktarları gözününde bulundurulduğunda, şikayetçinin alacaklı olduğu icra dosyasına para kalmayacağı
gerekçesiyle, şikayetin reddine karar verilmiştir.
Kararı, şikayetçi vekili temyiz etmiştir.
Şikayet, sıra cetvelinde sıraya ilişkindir.
Dosya kapsamından, şikayete konu sıra cetvelinde, şikayet olunanın alacaklı bulunduğu Pendik 2. İcra Müdürlüğü’nün 2009/6270 E.
2009/6272 E. 2009/9151 E. ve 2009/9250 E. sayılı icra dosyalarına pay
ayrıldığı, yine şikayet olunanın alacaklı olduğu Pendik 2. İcra Müdürlüğü’nün 2009/16121 E. ve 2009/16126 E. sayılı dosyaları ile şikayetçinin
alacaklı olduğu İstanbul 29. İcra Müdürlüğü’nün 2009/35157 E. sayılı
dosyalarına ise pay ayrılmadığı anlaşılmıştır.
Şikayetçi vekilince, sıra cetvelinde 1. sırada pay ayrılan şikayet olunanın alacaklı olduğu Pendik 2. İcra Müdürlüğü’nün 2009/6270 E. sayılı
dosyadaki haczin düşmüş olduğu ileri sürülerek, sıra cetveline karşı şikayette bulunulmuş olup, 2, 3, ve 4. sıradaki dosyalara yönelik herhangi
bir şikayetinin bulunmadığı anlaşılmıştır.
Sıra cetvelinin düzenlenmesinde göz önüne alınması gereken ilk husus,
icra takibinin ve buna bağlı olarak geçerli bir haciz işleminin varlığıdır.
Bu şartların bulunması halinde takibe konu alacağın niteliğine göre sıra
cetvelindeki yerinin doğru olmadığı iddia olumuşsa itiraz etmeyenleri etkilememek kaydı ile önce sıralamaya itiraz edenin ve itiraz edilen sıranın
yerindeliğinin tenetimi yapılacaktır. (YHGK’nın 05.03.2008 tarih ve 161
E. 213 K. sayılı ilamı) Süresinde itiraz ya da şikayet yoluna başvurulmayan icra dosyalarındaki alacaklılar yönünden sıra cetveli kesinleşmiş olduğundan, bu alacaklılar lehine ya da aleyhine hüküm tesis edilemeyeceği
gibi, düzenlenecek yeni sıra cetvelindeki hukuki durumları da önceki sıra
cetveline göre herhangi bir değişlik göstermeyecek, kesinleşen miktardan
daha fazla pay almaları mümkün olmayacaktır. Sıra cetveline şikayetin
kabulü halinde, bundan yalnızca şikayetçi alacaklının yararlanması, şikayetçi olmayan aleyhine kesinleşen hukuki durumun ve pay miktarının
yeni cetvelde nazara alınması gerekmektedir.
Somut olayda, sıra cetvelinde, şikayet olunanın alacaklı bulunduğu
Pendik 2. İcra Müdürlüğü’nün 2009/16121 Eb ve 2009/16126 E. dosyalarına 5. ve 6. sırada yer verilmemiş ise de, 100. madde bilgilerine göre
haciz tarihleri dikkate alınarak bu dosyalara pay ayrılmadığı cetvelde be-
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lirtilmiş ve sıra cetveline bu madde bilgileri eklenmiş ve cetvel ile birlikte
tebliğ edilmiş olup, bu dosyalara pay ayrılmadığı belirtildiği halde anılan
dosyalar yönünden süresi içinde şikayet olunan tarafından şikayet yoluna
başvurulmadığından, bu dosyalara satış bedelinden pay ayrılmamasına
ilişkin husus kesinleşmiş bulunmaktadır.
Bu durumda mahkemece, şikayetçinin, sıra cetvelinde 2, 3, ve 4. sıralarda yer alan icra dosyalarına yönelik herhangi bir şikayetin bulunmadığı ve yukarıda açıklandığı üzere düzenlenecek yeni sıra cetvelinde
Pendik 2. İcra Müdürlüğünü’nün 2009/16121 E. ve 2009/6126 E. sayılı
dosyalarına da artık pay ayrılmayacağı hususu gözetilerek, hükmün gerekçesinde, haczinin düşmüş olduğu belirlenen Pendik 2. İcra Müdürlüğü’nün 2009/6270 E. sayılı dosyasına ayrılan payın şikayetçinin alacaklı
olduğu icra dosyasına ödenmesi gerektiği belirtilip, şikayetin kabulü ile
sıra cetvelinin iptaline karar verilmesi gerekirken, yanılgılı gerekçeyle yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamıştır.
Diğer yandan, 26.12.2011 olan şikayet tarihinin gerekçeli karar başlığında 26.02.2013 olarak yazılmış olması da hatalı olmuştur.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle, şikayetçi vekilinin temyiz itirazlarının
kabulü ile hükmün, şikayetçi yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde
karar düzeltme yolu açık olmak üzere 11.06.2015 tarihine oybirliği ile
karar verildi.

YARGITAY
CEZA GENEL KURULU
ARAMA - EL KOYMA • HUKUKA AYKIRI DELİL
ÖZET: Hukuka uygun olmayan arama işlemi sonucunda ele geçen delillerin hükme esas alınamayacağının belirlendiği olayda, sanığın tüm
aşamalarda suçlamayı kabul etmediği de gözetildiğinde, dosyadaki hukuka aykırı yöntemlerle
elde edilen delillerin değerlendirme dışı tutulması halinde, sanığın cezalandırılmasına yeterli herhangi bir delil bulunmamaktadır. Sonuç olarak;
sanığın beraatine karar veren yerel mahkeme direnme hükmünün onanmasına karar verilmelidir.
YCGK. E.2013/9-841 K. 2014/513 T. 25.11.2014
Terör örgütüne silah sağlama suçundan sanık S.Y.’ın, hukuka aykırı
yapılan arama sonucunda elde edilen delillerin hükme esas alınamayacağı ve sanığın üzerine atılı suçun sabit olmaması gerekçeleriyle beraatine
ilişkin, Diyarbakır5. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 19.02.2009 gün ve
310-94 sayılı hükmün o yer Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Ceza Dairesince 01.04.2013 gün
ve 5148-4900 sayı ile;
“Geceleyin saat 20.00 sıralarında, sanığa ait olan ve sanığın sevk ve
idaresinde bulunan seyir halindeki kamyonetin önleme araması kararına
dayanılarak jandarma görevlilerince durdurulduğu, sanığın davranışlarının şüpheli olarak değerlendirilmesi üzerine yapılan ilk aramada kamyonetin kasasında jenaratör ve pusulalı dürbünün bulunduğu, sanığın
şüpheli hareketlerinin devam ettiğinin gözlenmesi nedeniyle kamyonetin
karakol ön bahçesine detaylı aranmak üzere çekildiği, burada sürdürülen
aramada şoför mahalli yanındaki yolcu bölümünde 2 kg çivi, 11 adet çakmak, 25 m elektrik kablosu, 12 adet pil, ruhsatlı av tüfeği ve çok sayıda
ilaçların ele geçirildiği, aracın alt kısmında sürdürülen aramada ise stepne kısmının üstünde siyah poşet içerisinde bant ile sarılmış durumda 1,5
kg’lık kavanoz içerisine hazırlanmış patlayıcı içeren düzenek ile 7 adet
elektrikli fünye, 30 m uzunluğunda saniyeli fitil, ayrıca 250 gr patlayıcı
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madde ile sağ arka çamurluğun içine gizlenmiş bir miktar esrar maddesinin bulunduğu, olayın Cumhuriyet savcısına derhal bildirilmiş olduğu,
Arama işleminin dayanağı olan Genç Sulh Ceza Mahkemesinin
15.04.2008 tarih ve 2008/138 değişik iş sayılı önleme araması kararı ile
bu karara dayanılarak yapılan arama işleminde 2259 sayılı Polis Vazife
ve Selahiyet Kanununun 9, Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliğinin 16
ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 25/b-2.
maddeleri ile Ceza Muhakemesi Kanununun 116. ve devamı maddelerine
aykırılık bulunmadığı, aramada ele geçirilen eşyaya el konulmasına ilişkin işlemin Genç Sulh Ceza Mahkemesinin 24.04.2008 tarih ve 2008/51
sayılı kararı ile onandığı, önleme araması yapılabilecek yerlerden olan
‘seyreden taşıt’ kapsamındaki kamyonetin ‘suç işlenmesinin önlenmesi
amacıyla’ önleme aramasına tabi tutulmasının ve olayın gerçekleştiği yer
ve saat ile ilk arama ve sonrasında ele geçen malzemelerin tür ve niteliklerinin bölgede faaliyet gösteren terör örgütünün ihtiyaç duyup temin etmek
istediği malzemelerle uygunluk göstermesi üzerine aramanın anlatılan şekilde sürdürülüp sonuçlandırılmasının hayatın olağan akışına ve hukuka
uygun bulunduğu gözetilerek, sanığın tüm dosya kapsamı çerçevesinde
ele geçirilen patlayıcıların tür ve niteliği de dikkate alınıp TCK’nın 315.
maddesi uyarınca terör örgütüne silah sağlama suçundan cezalandırılması yerine delillerin değerlendirilmesinde yanılgıya düşülerek yazılı şekilde
hüküm kurulması” isabetsizliğinden bozulmasına karar verilmiştir.
Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi ise 12.09.2013 gün ve 296 441sayı ile;
“... 22.04.2008 tarihli arama tutanağı incelendiğinde bomba düzeneğini bulduğunu söyleyen tanık Jandarma görevlisi M. K.’ın isminin arama tutanağında yer almadığının görüldüğü, tanık jandarma görevlilerinin
beyanlarının birbirleri ile çelişkili olduğu, dosya kapsamında sanıkların
örgüte malzeme temin ettikleri ve silah götürdüklerine dair bir ihbar ya
da teknik takibin olmadığı, sanıkların örgütle irtibatlı olduklarına dair bir
teknik takip veya bilginin bulunmadığı, sanıklar hakkında örgütle irtibatlı
olduklarına dair bir delilin olmadığı, sanıklardan S. Y.’ın kullandığı ve
içerisinde diğer sanıklar A ve A’in bulunduğu aracın Jandarma Kontrol
Noktasında Genç Sulh Ceza Mahkemesinin 15.04.2008 gün ve 2008/138
değişik iş nolu önleme kararına istinaden durdurulduğu, gündüzleyin 2
defa araçtaki malzemeler araçtan indirilerek arama yapıldığı ancak suç
unsuru oluşturan herhangi bir malzemenin ele geçirilemediği, buna rağmen aracın burada bekletilerek alaydan bir helikopterin geleceği ve gelecek görevlilerin sanıklardan S. Y.’a sanığın kardeşi M ile ilgili sorular
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soracağının bildirildiği, sonrasında gece yapılan aramada bu sefer aracın
alt kısmında bomba düzeneğinin bulunduğunun bildirildiği, gündüzleyin
2 defa yapılan aramada bulunamayan söz konusu suça konu malzemelerin geceleyin yapılan aramada bulunmasının hayatın olağan akışına uygun
olmadığı, sanıkların aşama beyanlarındaki taleplerine rağmen söz konusu patlayıcı düzeneğinin bulunduğu koli bandı parçaları ile sarılı infilaklı
fitil ve üzeri koli bandı parçaları ile sarılı naylon parçası üzerinde Jandarma Van Kriminal Bölge Amirliğince yapılan ve dosya içerisine konulan
09.05.2008 ve 14.05.2008 tarihli ekspertiz raporuna göre söz konusu
materyaller üzerinde yapılan incelemede sanıkların her hangi bir parmak
izinin tespit edilemediği, geceleyin yapılan arama sırasında sanık S. Y.
ve diğer sanıklar A ve A’in aracın yanından uzaklaştırılıp arama yapıldığı, söz konusu aramanın sanıkların yanında yapılmadığının anlaşıldığı,
sadece mahkemeden alınan önleme aramasına istinaden aranan aracın
normal araması yapıldıktan sonra yoluna devam etmesine izin verilmesi
gerekirken 2 defa arandıktan sonra ve içerisinde her hangi bir suç unsuruna rastlanmamasına rağmen gece hava kararıncaya kadar ve bahsi
geçtiği üzere alay komutanlığından helikopter gelinceye kadar karakolda
bekletilmesinin hukuki bir dayanağının bulunmadığı kabul edilmiştir.
Ceza yargılamasında mahkumiyet kararı verilebilmesi için atılı suçun
sanık tarafından işlendiğinin hiçbir duraksamaya yer vermeyecek şekilde kesin olarak kanıtlanması gerekir. Zira ceza adaletinde olasılıklara
ve varsayımlara göre karar verilemez. Aksine düşünceler İnsan Hakları
Avrupa Sözleşmesi’nin 6. ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 36. maddelerinde yazılı adil yargılama ilkelerine aykırıdır. Bu hukuki gerçekler
ve ceza hukukunun ‘şüpheden sanık yararlanır’ şeklindeki evrensel ilkesi
de dikkate alındığında sanığın atılı suçları işlediğine dair savunmasının
aksine, mahkumiyete yeter nitelikte, her türlü şüpheden uzak, inandırıcı
ve kesin nitelikte delil elde edilememiştir.
Bütün bu nedenlerle sanık S. Y.’ın, atılı terör örgütüne silah sağlama
suçunu işlediği kanıtlanamadığından sanığın delil yetersizliğinden beraatine dair mahkememizin ilk kararında direnilmesi” gerekçesiyle önceki
hükmünde direnmiştir.
Bu hükmün de o yer Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz edilmesi
üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının ‘onama’ istekli 24.12.2013
gün ve 373006 sayılı tebliğnamesi ile Yargıtay Birinci Başkanlığına gönderilen dosya, Ceza Genel Kurulunca değerlendirilmiş ve açıklanan gerekçelerle karara bağlanmıştır.
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Direnme hükmünün kapsamına göre inceleme, sanık S. Y. hakkında
kurulan hükümle sınırlı olarak yapılmıştır.
Özel Daire ile yerel mahkeme arasında oluşan ve Ceza Genel Kurulunca çözümlenmesi gereken uyuşmazlık; önleme araması kararına istinaden sanığın aracında yapılan aramaların kanuna uygun olup olmadığı,
aramalar sonucunda elde edilen delillerin hükme esas alınıp alınamayacağı ve bu bağlamda sanığın üzerine atılı örgüte silah sağlama suçunun
sabit olup olmadığının belirlenmesine ilişkindir.
İncelenen dosya kapsamından;
Genç Sulh Ceza Mahkemesinin 14.04.2008 gün ve 2008/138 sayılı kararıyla 16-30 Nisan 2008 tarihleri arasında önleme araması kararı verildiği,
Bu karara istinaden 22 Nisan 2008 tarihinde Bingöl İli, Genç İlçesi Yaz
Konağı Karakoluna bağlı jandarma görevlileri tarafından saat 18.00 sıralarında sanığın sevk ve idaresinde bulunan aracın durdurulduğu, aracın
içerisinde sanıktan başka haklarında verilen beraat kararları kesinleşen
Abdurrahman ve Abdullah ile biri 5, diğeri de 8 yaşında iki çocuk olduğu,
araç durulduktan sonra kimlik kontrolü yapıldığı, araçtaki eşyalar indirilmek suretiyle yapılan ilk aramada çift kabinli pikap şeklindeki aracın
kasasında bir adet jeneratör ve bir adet dürbün bulunması ve sanık S.
Y.’ın abisi M’ın terör örgütü üyesi olduğunun anlaşılması üzerine sanığa
ait aracın 150 metre ileride bulunan karakolun bahçesine çekildiği, araçtaki bütün eşyalar indirilerek yapılan ikinci arama sonucunda ilk aramada bulunan jeneratör ve dürbün dışında suç unsuru olacak herhangi
bir eşya bulunmadığı, Bingöl’den helikopter geleceği söylenerek sanık Salih’in helikopter pistine götürüldüğü, diğer sanıkların da içeriye alındığı,
helikopterin 1.30-2 saat sonra geldiği, helikopter geldikten sonra pistte
sanığa birkaç soru sorulduğu, sanığın helikopter pistinde beklediği sırada
araçta üçüncü arama yapıldığı, yapılan bu aramada aracın altında, siyah
poşet içine konularak şeffaf bant ile sarılmış vaziyette 18x9 cm ebadında
kapağı orta kısımdan delinmiş cam kavanoz içerisinde yaklaşık 1.5 kg
ağırlığında amonyum nitrat ve bunun üzerinde beyaz pvc kap içerisinde
250 gr ağırlığında C-4 plastik patlayıcı yerleştirilmiş patlayıcı madde düzeneği, yine aynı poşet içerisinde beyaz kâğıda sarılmış 7 adet elektrikli
fünye ve 19 metre uzunluğunda kırmızı renkli infilaklı saniyeli fitil ile aracın sağ ve sol ön çamurluk kısımlarında yaklaşık 100 gr ağırlığında toz ve
kubar esrar bulunduğu,
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Bulunan uyuşturucu madde ile ilgili soruşturmanın tefrik edildiği,
Suça konu eşyaları bulan M. K. isimli jandarma görevlisinin arama
tutanağında imzasının olmadığı,
Eşyalar bulunduktan sonra Cumhuriyet savcısına haber verildiği ve
alınan talimatla bulunan eşyalara el konulduğu, süresi içinde Genç Sulh
Ceza Mahkemesince el koyma işleminin onanmasına karar verildiği,
Van Jandarma Kriminal Bölge Amirliğinin 09.05.2008 tarihli ekspertiz raporuna göre, infilak fitili ve üzeri koli bandı parçaları ile sarılı naylon
parçası üzerinde yapılan incelemede her hangi bir parmak izinin bulunmadığı,
UYAP sisteminden temin edilen güneşin doğuş ve batış saatlerini gösterir listeye göre, aramanın yapıldığı 22 Nisan günü, yaz saati uygulaması
da dikkate alındığında Bingöl’de güneşin saat 19.06’da battığı,
Arama işleminin dayanağını oluşturan Genç Sulh Ceza Mahkemesinin
14.04.2008 gün ve 2008/138 sayılı önleme kararı incelendiğinde; vatandaşların huzur ve güvenliği açısından genel emniyet ve asayişin sağlanması amacıyla ve meydana gelebilecek muhtemel terör eylemlerini önlemeye
yönelik genel ve önleyici emniyet tedbirlerinin alınabilmesi için Yeniyazı,
Yazkonağı, Suveren, Servi, Güzeldere, Doğanevler, Çaytepe, Dirikli Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde Genç ilçesi ve köylere
giden karakolların konuşlu bulunduğu yol üzerinde, köy ve mezra yollarında; Yayla ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, Bingöl-Diyarbakır karayolu, köy ve mezra yolları üzerinde, 16-30
Nisan 2008 tarihlerinde muhtemel yasa dışı eylemleri engellemek, milli
güvenlik, kamu düzeni, genel sağlık, genel ahlakın ve başkalarının hak
veya hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, taşınması ve
bulundurulması yasak olan her türlü patlayıcı madde ile uyuşturucu ve
uyuşturucu madde yapımında kullanılan malzeme ve terör örgütü mensuplarının kış üstlenmesi için kullanılabilecekleri malzemelerin sevkiyatını engellemek için kişilerin üzerilerinde, eşyalarında ve araçlarında önleme araması yapılmasına izin verilmesine karar verildiğinin belirtildiği,
Anlaşılmaktadır.
Arama tutanağında imzası bulunan tanık A Bodur kovuşturma aşamasında; olay günü yol kontrolü yaparken sanıkların bulunduğu aracı
durdurduğunu, sanıklardan S. Y.’ın kullanmış olduğu aracın arkasında taksimatlı dürbün ve jeneratörü görünce sanıkların kimlik bilgilerini
sorgulatmak için nüfus cüzdanlarını alıp karakola götürdüğünü, bura-
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da
durumu Ü.T.'ye
söylediğinde
aracı
içeri
almalarını
istediğini, aracı karakolun bahçesine aldıklarını, aracın burada da içindeki malzemeler indirilip arandığını, ilk aramada bulunan dürbün ve
jeneratör dışında bir şey bulunmadığını, bunun üzerine durumun Alay
Komutanlığına bildirildiğini, helikopter geldikten sonra üsteğmenin aracın yanına gelip yeniden ayrıntılı arama yapmalarını söylediğini, araçtaki
eşyaları tekrar indirdiklerini, arama sırasında arkada durduğunu, karakolda bulunan komando birliğinden Piyade Uzman Çavuş M. K.ı’ın aracın
stepne bölümündeki düzeneği bulduğunu, daha doğrusu düzeneğin burada olduğunu söylediğini, aracı nizamiyeye aldıktan yaklaşık 2 saat sonra
helikopter geldiğini beyan etmiş,
Arama tutanağında imzası bulunan tanık S. E. kovuşturma aşamasında; Olay günü yol kontrol noktasında görevli olan arkadaşlarının sanığın
aracında arama yaparlarken arka kısmında milyam taksimatlı dürbün ve
jeneratör buldularını, bunun üzerine şüpheli ve araçta bulunan diğer şahısların kimliklerini alarak karakol hizmet binasına getirdiklerini, hizmet
binasında durumu karakol komutanına söylediklerini, karakol komutanının aracın içeriye alınması talimatı vermesi üzerine aracı 150 metre
ileride bulunan karakolun önüne aldıklarını ve burada aramaya başladıklarını, detaylı bir arama yapılmadığını, aracın altına bakılmadığını, sonrasında karakol komutanının durumu Alay Komutanlığına bildirdiğini,
şahıslarıifadelerinin alınması için Genç’e götürmeye karar verdiklerini ve
helikopter çağrıldığını, araba durdurulduğunda havanın kararmak üzere
olduğunu, arama kararına istinaden alay komutanının tekrardan bir arama yapılmasını söylediğini, tekrar aranması sonucunda arabanın altındaki stepnenin üst tarafında bulunan bölümde patlayıcı madde düzeneği
bulunduğunu,aracın altına girmediğini, başka arkadaşlarının aramayı
yaptığını, çıkan malzemeleri fotoğraftan gördüğünü, helikopterin gelmesinin 1.5-2 saat kadar sürdüğünü belirtmiş,
Arama tutanağında imzası bulunan tanık M kovuşturma aşamasında;
görev dönüşü karakola geldiğinde sanığın karakolda olduğunu, arkadaşlarının, sanığın arabasında kaba bir arama yapıldığını, jeneratör ve dürbün bulunduğunu, durumu karakol komutanına söylediklerini, talimatı üzerine aracın ön bahçeye alınıp arama yapılacağını, ancak aramanın
ne zaman yapılacağını bilmediklerini söyledilerini, sonradan sanıkların
Genç’e götürülmeleri için helikopter istendiğini öğrendiğini, helikopterle
Alay Komutanının da geldiğini, aramada Sinan ve A’in görev yaptığını kendisinin güvenlik görevini icra ettiğini, M’nın kısa boylu olduğu için aracın
altına girdiğini, burada patlayıcı maddeyi bulduğunu ifade etmiş,
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Tanık M. K. kovuşturma sırasında; aramanın gerçekleştirildiği gün karakolda görevli olduğunu, A’un sanık S. Y.’a ait araçta jeneratör ve taksimatlı dürbün bulması üzerine kimliklerini alarak sorgulamak amacıyla
karakola getirerek karakol komutanına bilgi verdiğini, karakol komutanına sanığın şüpheli davranışlarını söylediğini, karakol komutanının da
“aracı içeriye alın” diye emir verdiğini, kendilerine de “yardım edin” diyerek talimat verdiğini, A, S. E., M ile birlikte aracı aramaya başladıklarını,
S. E. ile A’un aracın içerisine kendisinin de kaputtan başlayarak aracın
motoruna baktığını, aracın ön tarafında bir şey göremediğini, sırt üstü
sürünerek aracın altından başlayıp detaylı arama yaptığını, ancak bir şey
bulamadığını, arkadan sırt üstü yatarak aracın altına girdiğinde şeffaf poşet içerisinde kuru ot bulduğunu ve arkadaşlarına verdiğini, sonradan
tekrardan aramaya başladığında bir poşet daha bulduğunu, daha sonrasında aracın arka kasasının tavan kısmına doğru şanzıman üstünde suça
konu patlayıcı madde düzeneğiyle, fünye ve kabloları bulduğunu söylemiş,
Haklarında verilen beraat kararları kesinleşen sanıklar soruşturma
aşamasında benzer şekilde; araç durdurulduktan sonra bütün eşyalar
indirilerek arama yapıldığını, sonra eşyaları yükleyerek karakolun bahçesine çektiklerini, burada ikinci kez eşyaları indirerek bir arama daha
yapıldığını, ilk aramadan farklı bir şey bulunmadığını, eşyaları yükleyerek bağladıklarını, “ekip gelecek” diyerek beklettiklerini, hava kararınca
üçüncü aramaya başladıklarını, eşyaları karakolun içersine taşıdıklarını,
Salih’in yanlarında olmadığını, bu arama sırasında patlayıcı madde bulduklarını söylediklerini beyan etmiş,
Sanık S. Y.; karakolun önünde durdurulduklarını, önce kimliklerinin
alındığını, sonrasında jandarma görevlilerinin arabada arama yapacaklarını söyleyerek eşyaları indirdiklerini, jeneratörün kendisine ait olduğunu, amcası için aldığını, dürbünün bir köylüsünün köye gönderdiği
çuvalda çıktığını, haberi olmadığını, tüfeğin de kendisine ait olduğunu, nizamiyenin kapısında detektör cihazı ve ayna ile arabanın altına baktıklarını, karakol komutanının çağırması üzerine karakola gittiğini, ağabeyi ile
ilgili sorular sorduğunu, arabayı bir kez daha arayacaklarını söylediğini,
arabayı karakolun içerisine getirdiğini, ayna ile altına baktıklarını, daha
sonra yine eşyaları indirip arabayı aradıklarını, bir şey bulamadıklarını,
ardından eşyaları yükleyip gidin dediklerini, jeneratör ve av tüfeği ile ilgili
rapor tutacaklarını söylediklerini, bir süre sonra karakol komutanının
Bingöl’den helikopter geleceğini ve ağabeyi ile ilgili sorular soracağını söyleyip, kendisini piste götürdüklerini, hava karardıktan sonra helikopterin
geldiğini, ağabeyi ile ilgili sorular sorduklarını, pistte 3-4 saat beklediğini, pistteyken bir askerin gelerek kendisine kelepçe taktığını, arabada
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patlayıcı madde çıktığını söylediğini, çıkan malzemelerin kendisi ile ilgisi
olmadığını savunmuştur.
Uyuşmazlık konularının isabetli bir biçimde çözümlenebilmesi için
bazı kavramların başlıklar altında incelenmesinde yarar bulunmaktadır.
I- Tedbir Kavramı ve Tehlike Tedbirleri:
Tedbir; “bir şeyin sonunu düşünerek gerekeni hazırlamak veya hazırlanan şey” anlamına gelmektedir. Hukukta tehlike halleri göz önünde
tutularak bunlara karşı bazı geçici tedbirlere başvurulmaktadır. Bu tedbirlere öğretide üst kavram olarak tehlike tedbiri adı verilmektedir. (Nurullah Kunter, Tehlike Tedbiri Genel Teorisi ve Para Cezaları İçin İcrai ve
İhtiyati Haciz, İHFM 1969, C.34, s.27 vd; Feridun Yenisey, Ayşe Nuhoğlu,
Ceza Muhakemesi Hukuku Ders Kitabı, Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları,İstanbul, Ekim 2014, 2. Bası, s. 424)
Tehlike tedbirleri sadece ceza muhakemesi hukukunda değil hukukun
diğer dallarında, örneğin; medeni, idari, askeri, mali muhakeme hukukunda ve hatta ceza hukuku, borçlar hukuku, anayasa hukukugibi muhakeme dışı hukuk dallarında da bulunmaktadır.
Bu kapsamda, medeni muhakemedeki “geçici hukuki korumalar” başlığı altında düzenlenen ihtiyati tedbir ve delil tespiti, idari yargılama hukukundaki yürütmenin durdurulması ve anayasa hukukundaki yürürlüğün
durdurulması birer tehlike tedbirinden ibarettir.
II- Koruma Tedbirleri:
Ceza muhakemesi hukukunda uygulanan tehlike tedbiri türü “koruma
tedbiri”dir. Koruma tedbiri kavramı kanun koyucu tarafından da kabul
görmüş bir kavram olup ceza muhakemesinin yapılmasını veya yapılan
muhakemenin sonunda verilecek kararın kağıt üzerinde kalmamasını ve
muhakeme masraflarının karşılanmasını sağlamak amacıyla, kural olarak ceza muhakemesinde karar verme yetkisini haiz olan yetkililer tarafından, gecikmede sakınca bulunan durumlarda geçici olarak başvurulan
ve hükümden önce bazı temel hak ve hürriyetlere müdahaleyi gerektiren
kanuni çarelere “koruma tedbiri” denir. (Bahri Öztürk, Behiye Eker Kazancı, Sesim Soyer Güleç, Ceza Muhakemesi Hukukunda Koruma Tedbirleri, Seçkin Yayınları, Ankara, Eylül 2013, 1. Bası, s.1)
Ceza muhakemesinin kurallarının işlemeye başlaması “başlangıç şüphesi” ile olmaktadır. Bu nedenle koruma tedbirleri bir suçun işlendiği
izlenimini veren hâlin öğrenilmesinden sonraki aşamada başvurulan adli
nitelikli tedbirlerdir.
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Soruşturmayı başlatmaya yetebilecek nitelikte olması gereken ve basit şüphe de denilen başlangıç şüphesi, 5271 sayılı CMK’nun 160. maddesinin birinci fıkrasında “bir suçun işlendiği izlenimini veren bir hâl”
şeklinde ifade edilmiştir. Başlangıç şüphesinin, dayandığı deliller basit,
diğer aşamalarda elde edilebilecek delillere göre yetersiz ve/veya sayıca az
olmakla birlikte en azından belirti düzeyinde delillere dayanıyor olması ve
bir şuçun işlendiği yolunda akla ve mantığa uygun bir şüphe ortaya koyması gerekmektedir. Bu bakımdan somut olaylara dayanmayan, soyut iddia
ve tahminler başlangıç şüphesi olarak kabul edilemeyecek, buna karşılık
başlangıç şüphesinin belirli bir kişiye yönelmesi de gerekmeyecektedir.
Ortada bu nitelikte bir şüphe yokken ceza muhakemesi soruşturmasının
başlatılması ve koruma tedbirlerine müracaat edilmesi halinde, bu işlemin kaynağı hukuki olmayacağından keyfilik olarak değerlendirilmesi söz
konusu olacaktır. (Bahri Öztürk, Ceza Hukukunda Koğuşturma Mecburiyeti, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1991, s.54, Feridun Yenisey,
Hazırlık Soruşturması ve Polis, Beta Yayınları, İstanbul, 1.Bası, Mayıs
1987, s.45) 5271 sayılı CMK’ndaayrıntılı olarak açıklanmayan başlangıç
şüphesine ilişkin olarak 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 4. maddesinin 3 ve 4. fıkralarında;
“Bu Kanuna göre memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında yapılacak
ihbar ve şikâyetlerin soyut ve genel nitelikte olmaması, ihbar veya şikâyetlerde kişi veya olay belirtilmesi, iddiaların ciddî bulgu ve belgelere dayanması, ihbar veya şikâyet dilekçesinde dilekçe sahibinin doğru ad, soyad ve
imzası ile iş veya ikametgâh adresinin bulunması zorunludur. Bu şartları
(üçüncü fıkradaki) taşımayan ihbar ve şikâyetler Cumhuriyet başsavcıları
ve izin vermeye yetkili merciler tarafından işleme konulmaz ve durum,
ihbar veya şikâyette bulunana bildirilir. Ancak iddiaların, sıhhati şüpheye
mahal vermeyecek belgelerle ortaya konulmuş olması halinde ad, soyad
ve imza ile iş veya ikametgâh adresinin doğruluğu şartı aranmaz” şeklinde
ayrıntılı düzenlemeye yer verilmiştir. Soruşturma işlemlerine fiilen başlamak için gerekli şüphe bakımından getirilen bu kriterlerin sadece bu
kanun kapsamındaki kamu görevlileri açısından değil tüm soruşturmalar
için uygulanması soruşturmaların hukuka uygun olarak başlatılması ve
yürütülmesi noktasında yararlı bir yaklaşım tarzı olacaktır.
Nitekim, “koruma tedbirleri nedeniyle tazminat” davalarını temyizen
incelemekle görevli Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 24.12.2013 gün ve 910530731 sayılı kararında; “Cumhuriyet savcısı, davacı-şüphelinin evinde
uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine hemen işin gerçeğini araştırmaya
başlamadan ve bu konuda başkaca hiçbir araştırma yapmadan doğrudan
davacının evinde arama kararı talep etmiş ve bu konuda karar aldırmış
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olup, dolayısıyla soruşturma makamlarının ihbarla ilgili hiçbir araştırma ve inceleme yapmadan, başka deliller toplanmadan alınan arama kararına dayanılarak davacı/şüphelinin evinde uyuşturucu madde araması
yapılmıştır. Bu şekildeki uygulamanın CMK’nun 116 ve 160. maddesine
uygun olmadığı gibi ayrıca konut dokunulmazlığının korunmasını öngören Anayasanın 21/1. maddesindeki usulüne göre verilmiş hakim kararı olmadığından Anayasaya ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin özel
hayatın ve aile hayatının korunmasını öngören 8/2. maddesinde öngörülen ‘bu hakkın kullanılmasına bir kamu otoritesinin müdahalesi, için,
demokratik bir toplumda, zorunlu olan ölçüde ve yasayla öngörülmüş
olmak koşuluyla söz konusu olabilir’ hükmüne de aykırılık oluşturmaktadır” sonucuna ulaşılmıştır.
Koruma tedbirleri genel itibariyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda düzenlenmiştir. Ceza Muhakemesi Kanunun Birinci Kitabının
Dördüncü Kısmı “Koruma Tedbirleri” başlığını taşımakta olup bu kısımda yakalama ve gözaltı, tutuklama, adli kontrol, arama ve el koyma, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi, gizli soruşturmacı
ve teknik araçlarla izleme koruma tedbirlerine yer verilmiştir. Ancak koruma tedbirleri sayılan bu tedbirlerle sınırlı olmayıp Ceza Muhakemesi
Kanunun diğer bölümlerinde, örneğin; zorla getirme (m. 146), beden muayenesi ve vücuttan örnek alınması (m.75, 76, 77) koruma tedbirlerine
yer verildiği gibi özel kanunlarda da düzenlenmiş, örneğin; erişimin engellenmesi (6551 sayılı Kanun m.8, 9, 10) tanık koruma tedbirleri (5726
sayılı Kanun m.5) gibi daha başka bir çok koruma tedbiri bulunmaktadır.
Anayasamızın 13. maddesinin amir hükmü uyarınca kanunla düzenlenmesi gereken koruma tedbirleriyle çoğu zaman henüz gerçekten bir
suçun işlenip işlenmediği ya da işleme muhatap olan şüpheli tarafından
işlendiği yargı kararı ile sabit olmadığı halde gecikmesinde sakınca bulunmasından dolayı görünüşte haklılıkla yetilinilerek gerek şüphelinin gerekse şüpheli statüsünde olmayan üçüncü kişilerin temel hak ve özgürlükleri
ihlal edilmektedir. Bu nedenle koruma tedbirlerine başvurulabilmesi için
şu üç ön şartın birlikte bulunması gerekmektedir:
1-Gecikmede sakınca ya da tehlike bulunması,
2-Görünüşte haklılık,
3-Ölçülülük.
Koruma tedbirlerinin ilk ön şartı gecikmede sakınca ya da tehlike bulunmasıdır. Bu şart hem koruma tedbirine başvurulması hem de tedbire
kim tarafından karar verilebileceğinin belirlenmesi bakımından önem arz
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etmektedir. Gecikmede sakınca ya da tehlike bulunması derhal işlem yapılmadığı takdirde tedbirden beklenen faydanın elde edilemeyecek, ceza
muhakemesinin gereği gibi ve amacına uygun biçimde yapılamayacak
olmasıdır. (Nur Centel, Hamide Zafer, Ceza Muhakemesi Hukuku, Beta
Yayınları, İstanbul, Eylül 2014, 11. Bası, s.321) Koruma tedbirine ancak
böyle bir zorunluluk durumunda başvurulabilir. Diğer bir anlatımla iş
ivedi değilse geçici bir önlem olan koruma tedbirine başvurulmasına da
gerek yoktur. Gecikmede sakınca bulunup bulunmadığını tedbire karar
vermeye yetkili mercii takdir edecektir. Ancak demokratik bir hukuk devleti olmanın sonucu olarak bu takdir yetkisi mutlak olmayıp onay makamının yahut kanun yolu mercilerinin denetimine tâbidir.
Koruma tedbirlerinin ikinci ön şartı ise görünüşte haklılıktır. Koruma
tedbiri bir tehlike tedbiri türü olduğundan ancak bir hakkın tehlikede
olduğunu gösteren olaylar mevcut olduğu takdirde uygulanabilir. Hakkın
bulunup bulunmadığının araştırılması zaman alacağından ve tehlike gecikmeye müsaade etmediğinden haklı görünüşle yetinilmek zorunludur.
Bu nedenle koruma tedbirlerinde yanılma her zaman mümkün olup, haksızlık ihtimali daima vardır. Koruma tedbirine başvurulmasının gerçekten
haklı olup olmadığı yapılacak muhakemenin sonunda anlaşılabilecektir.
Görünüşte haklılık ön şartının gereği olarak koruma tedbirine müracaat edilebilmesi için soruşturma veya kovuşturma konusu suçun işlendiğine ve tedbire müracaat edilmesinde yarar bulunduğuna ilişkin belirli
derecede bir şüphenin bulunması aranır. Tedbirinin türüne göre aranan
şüphenin derecesi “makul” veya “kuvvetli” şüphe olabilecektir. Bununla
birlikte her halükarda, kişilerin temel hak ve özgürlüklerine müdahale
edilmesinin dayanağını oluşturan bu şüphenin, soruşturmanın başlangıcında aranan başlangıç şüphesinden yoğun bir şüphe olması zorunludur.
Koruma tedbirlerinin üçüncü ve son ön şartı ölçülülüktür. Ölçülülük
ilkesinin temel amaç ve işlevi, koruma tedbirine muhatap olacak kişilerin
temel hak ve özgürlüklerini güvence altına almak için kullanılacak kamu
gücünü, hak ve özgürlükler lehine sınırlandırmak, müdahalelerde aşırılığa gidilmesini ve buna bağlı olarak doğabilecek mağduriyetleri önleyebilmektir. Anayasal bir ilke olan ölçülülük ilkesinin, elverişlilik, gereklilik ve
orantılılık olmak üzere üç alt ilkesi bulunmaktadır. Elverişlilik; söz konusu tedbirin ulaşılmak istenen amaca uygunlugunu veya elverişliliğini, gereklilik; belli bir amacın elde edilmesinde aynı derecede elverişli olan birden çok sayıdaki tedbir arasından temel hak ve özgürlükleri en az sınırlayan tedbirin seçilerek kullanılmasını, dar anlamda ölçülülük de denilen
orantılılık ise; tedbirin ilgililere “ölçüsüz bir yükümlülük” getirmemesini
ve “katlanılamaz” nitelikte olmaması gerektiğini ifade etmektedir. Avrupa
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İnsan Hakları Mahkemesi tarafından, Buck/Almanya (28.04.2005; Başvuru no: 41604) ile Smirnov/Rusya (07.06.2007; Başvuru no:71362/01)
kararlarında; yapılan müdahale ile izlenen meşru amacın orantılı olması
gerektiği vurgulanmıştır.
Bu ön şartların kanunda açıkça ve ayrıntılı olarak belirtilmemiş olması, bu ön şartlar aranmadan koruma tedbirine başvurulmasını hukuka
uygun hale getirmeyecektir. Zira bu ön şartlar koruma tedbirinin bünyesinde bulunmakta ve hukuki temelinde yatmaktadır. Nitekim Anayasamızın 13. maddesinde yer alan; “Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere
bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın
sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve laik Cumhuriyetin
gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz”şeklindeki hüküm bu hususa işaret etmektedir.
Koruma tedbirlerinin, yöneldikleri değerler, amaç, uygulandıkları kişiler, açık veya gizli oluşu gibi çeşitli açılardan sınıflandırılması mümkündür. Ancak hangi tür koruma tedbiri olursa olsun hepsinde görülen ortak bazı özellikler bulunmaktadır.Bunlar; kanunla düzenlenmeleri, geçici
mahiyette ve araç niteliğinde olmaları, hüküm verilmeden önce temel bir
hak ve özgürlüğü kısıtlamış olmaları, suç şüphesinin temel hak ve özgürlüklere müdahale edilmesini gerektirecek bir yoğunlukta olması ve yetkili
merciin emir veya kararının bulunmasıdır.
III- Önleme Tedbirleri:
Tehlike tedbirlerinin kolluk hukuku alanında uygulanan çeşidi ise
“önleme tedbirleri”dir. Bu tedbirler ceza muhakemesi öncesinde kolluk
kuvvetlerince başvurulan idari nitelikli tedbirler olup uygulamada ve bazı
özel kanunlarda bu tedbirlere “önleyici ve koruyucu tedbirler” veya “idari
tedbirler” de denilmektedir.
Önleme tedbirleri gelecekteki tehlikeleri önlemek amacıyla başvurulan
tedbirlerdir. Bu bakımdan koruma tedbirlerini harekete geçiren anahtar
kavram “suç şüphesi” iken önleme tedbirlerini için bu “tehlike”dir. Öğretide tehlike; makul, genel yaşam tecrübesine dayanan düşünceye ve hayatın
olağan akışına göre yakın bir zamanda kamu güvenliği ve düzeni için bir
zarar maydana gelmesi ihtimali, bu bağlamda yakın bir gelecekte somut
bir olayda korunan hukuki menfaatin ihlali ihtimali olarak tanımlanmaktadır. (Veli Özer Özbek, Organize Suçlulukla Mücadelede Ön Alan Soruşturmaları, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2002, Cilt
4, Sayı 2, s.61).
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Tehlike, soyut ve somut tehlike olarak ikiye ayrılır. Somut tehlike; araya engel bir sebep girmediği takdirde, istenmeyen ve hakkı ortadan kaldırabilecek nitelikte olan bir neticenin gerçekleşeceğinin, makul ve orta
zekalı insanlar tarafından kabul edilebileceği hallerde var sayılan tehlikedir. Buna karşılık soyut tehlike ise; genel ve soyut olarak tA edilebilen bir
durumu ifade eder. Demokratik bir hukuk devletinde soyut tehlike idareye ancak genel düzenlemeler yapma yetkisi verirken, kolluğun kişiler üzerinde bireysel işlem niteliğinde somut tedbirler alabilmesi için tehlikenin
de somut olması gerekmektedir.
Önleme tedbirlerinin de tıpkı koruma tedbirleri gibi temel hak ve özgürlüklere müdahale edici ve kısıtlayıcı nitelikte olması mümkündür. Bu
halde koruma tedbirlerinde olduğu gibi önleme tedbirinin de Anayasanın 13. maddesi uyarınca kanunla düzenlenmiş olması zorunlu olupyapılacak düzenleme “Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum
düzeninin ve laik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine” aykırı
olmamalıdır.
Önleme tedbirleri genel itibariyle 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet
Kanununda (PVSK) düzenlenmiştir. Durdurma ve kimlik sorma, önleme
araması, önleme amaçlı iletişimin denetlenmesi, parmak izinin ve fotoğrafın kayda alınması, muhafaza altına alma amaçlı yakalama, bilgi toplama PVSK’nda düzenlenen önleme tedbirleridir. PVSK dışında diğer özel
kanunlarda ve düzenleyici idari işlemlerde öngörülmüş başkaca önleme
tedbirleri de bulunmaktadır.
Önleme tedbirleri, suçun işlenmesinden önceki alanla ilgili idari tedbirlerdir. Suçun işlenmesinden önceki alan, ceza yargılaması sürecini
başlatan başlangıç şüphesinden önceki aşama olup, burada Cumhuriyet
savcısının bir görevi ve fonksiyonu yoktur. Eğer başlangıç şüphesi oluşmuşsa, ceza muhakemesi işlemleri başlayacağından artık Cumhuriyet
savcısının görev ve yetkisi başlamış olacaktır. Bu nedenle önleme tedbirleri idari, koruma tedbirleri ise adli işlemdir. Suç şüphesinin ortaya
çıkmasından sonra fiilin ve faalin ortaya çıkarılması ve suç delillerinin
muhafazası amacıyla yapılan işlemler adli, suç öncesi suçun işlenmesi de
dahil olmak üzere bir tehlikelinin önlenmesi amacıyla yapılan işlemler
ise idari işlemlerdir. Önleme tedbirleri idari işlem olduğundan tüm idari
işlemlerde olduğu gibi yetki, şekil, usul, sebep, konu ve amaç unsurları
bakımından hukuka uygun olması gerekmektedir.
Önleme tedbirlerinin idari bir işlem olması, bu görevler esnasında kolluğun sahip olduğu sıfat ve sorumluluğun belirlenmesi ile kolluğun bağlı
olacağı amirin tespiti bakımından da önemlidir. Kamu güvenliği ve düze-
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nini temin eden kolluk teşkilatı genel ve özel kolluk olarak ikiye ayrılmaktadır. Polis ve jandarma genel kolluktur. Özel kolluk ise genel kolluk dışında kalan ve mahsus kanunlarına göre teşekkül edip muayyen vazifeleri
gören zabıta kuvvetleridir. Belediye, gümrük, orman kolluğu gibi.
Genel kolluğun idari (mülki) ve adli olmak üzere iki tür görevi vardır. Nitekim bu husus 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 2.
maddesinde;
“Polisin genel emniyetle ilgili görevleri iki kısımdır.
A) Kanunlara, tüzüklere, yönetmeliklere, Hükümet emirlerine ve kamu
düzenine uygun olmıyan hareketlerin işlenmesinden önce bu kanun hükümleri dairesinde önünü almak,
B) İşlenmiş olan bir suç hakkında Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
ile diğer kanunlarda yazılı görevleri yapmak”,
2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 7. maddesinde ise;
“ Jandarmanın sorumluluk alanlarında genel olarak görevleri şunlardır.
a) Mülki görevleri;
Emniyet ve asayiş ile kamu düzenini sağlamak, korumak ve kollamak,
kaçakçılığı men, takip ve tahkik etmek, suç işlenmesini önlemek için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin dış korunmalarını yapmak.
b) Adli görevleri;
İşlenmiş suçlarla ilgili olarak kanunlarda belirtilen işlemleri yapmak
ve bunlara ilişkin adli hizmetleri yerine getirmek...” şeklinde ifade edilmiştir.
Suç öncesi görev yapan kolluk birimine idari (önleyici) kolluk, suç
şüphesinin ortaya çıkmasından sonra başlayan ceza muhakemesi sürecinde görev yapan kolluk birimine ise adli kolluk denilmektedir. Önleme tedbirleri bakımından kolluk idari kolluk olarak görev yapmaktadır.
İdari kolluğun amiri mülki amirler yani illerde vali, ilçelerde ise kaymakamdır. İdari kolluk görevi sebebiyle işlenen suçlardan dolayı kolluk görevlileri hakkında soruşturma yapılması 4483 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uyarınca izne tâbidir. Adli kolluğun amiri ise yetkili Cumhuriyet
savcısıdır. Ülkemizde idari ve adli kolluk görevi aynı teşkilat içerisinde
yer alan görevliler tarafından yürütülmekte olup CMK’nun 164/3 maddesi
uyarınca adli kolluk, adli görevleri dışında idari üstlerinin emrindedir.
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Adli kolluk görevlilerinin adli görevlerinin ifası sırasında işledikleri suçlardan dolayı soruşturma yapılabilmesi için izne gerek olmayıp Cumhuriyet savcısı tarafından genel hükümler uyarınca doğrudan soruşturma
yapılmaktadır. İdari kolluk görevlilerinin idari görevlerinin ifası sırasında
işledikleri suçlardan dolayı iseistisnai haller dışında 4483 sayılı Kanun
hükümleri uyarınca soruşturma izni alınması gerekmektedir. Bu bağlamda, önleme tedbirlerinden olan önleme araması veya önleme amaçlı iletişimin denetlenmesi gibi işlemler sırasında görevlerinin ifası sebebiyle
suç işlediği iddia olunan kolluk görevlileri hakkında 4483 sayılı Kanunun
ilgili hükümleri uyarınca soruşturma izni alınması zorunludur.
IV- Arama:
Arama, Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlüğünde, “arama işi, taharri”,
aramak ise “birini veya bir şeyi bulmaya çalışmak, araştırmak, yoklamak”
şeklinde tanımlanmıştır (Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2009, s.113)
Arama, gizli, saklı olan bir şeyin ortaya çıkarılması için yürütülen bir
faaliyet olup gözle görülen veya açıkta bırakılan şeyler arama kavramı
içerisine girmemektedir. Bu nedenle örneğin bir polis memurunun yolda
yayalar ve diğer araçlar bakımından tehlike oluşturacak şekilde kullanılması nedeniyle durdurduğu bir aracın arka koltuğunda uyuşturucu madde veya tabanca görmesi üzerine bunlara el koyması arama olarak kabul
edilmemektedir. (Veli Özer Özbek, Ceza Muhakemesinde Koruma Tedbiri
Olarak Arama, Seçkin Yayınları, Ankara, 1999, 1. Bası, s.18)
Arama kişilerin konutları, iş yerleri, araçları, diğer yerleri, üstleri,
eşyaları, özel kağıtları, kullandığı bilgisayar veya bilgisayar programları
ile bilgisayar kütükleri üzerinde yapılmaktadır. Kişinin üstünde yapılan
aramanın beden muayenesi boyutuna varmaması gerekir. Zira, beden
muayenesi ve vücuttan örnek alınması aramadan farklı hükümlere tabi
kılınmış olup cinsel organlar veya anüs bölgesine bakılması iç beden muayenesi sayılmaktadır. Bu bölgeler haricindeki ağız, koltuk altı gibi beden
boşlukları ile ayak, kol, saç arası gibi vücut bölgelerine tıbbi araç veya
yöntemler kullanılmaksızın bakılması arama hükümlerine tabidir.
Arama başta özel hayatın gizliliği olmak üzeretemel hak ve özgürlüklere önemli bir müdahale niteliğindedir. Bunun dışında aranan yer ve icra
ediliş şekline göre aramanın konut dokunulmazlığına, kişi özgürlüğüne,
seyahat özgürlüğüne ve vücut bütünlüğüne müdahale oluşturması da
mümkündür. Bu nedenle belirtilen temel hak ve özgürlükler bağlamında
Anayasamızdaki ve uluslararası belgelerdeki aramayla ilgili hükümlerin
gözden geçirilmesi gerekmektedir.
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Anayasa’nın “Özel Hayatın Gizliliği” başlıklı 20. maddesinde;
“Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.
Mlli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın 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; kimsenin üstü, özel kâğıtları ve eşyası aranamaz ve
bunlara el konulamaz. Yetkili merciin kararı yirmidört saat içinde görevli
hakimin onayına sunulur. Hakim, kararını el koymadan itibaren kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, el koyma kendiliğinden kalkar...”
“Konut Dokunulmazlığı” başlıklı 21. maddesinde;
“Kimsenin konutuna dokunulamaz. Milli güvenlik, kamu düzeni, suç
işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması veya
başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya
birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hakim kararı olmadıkça;
yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde
de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; kimsenin
konutuna girilemez, arama yapılamaz ve buradaki eşyaya el konulamaz.
Yetkili merciin kararı yirmidört saat içinde görevli hakimin onayına sunulur. Hakim, kararını el koymadan itibaren kırksekiz saat içinde açıklar;
aksi halde, el koyma kendiliğinden kalkar”,
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin “Özel hayatın ve aile hayatının
korunması” başlıklı 8. maddesinde;
“1. Her şahıs hususi ve ailevi hayatına, meskenine ve muhaberatına
hürmet edilmesi hakkına maliktir.
2. Bu hakların kullanılmasına resmi bir makamın müdahalesi demokratik bir cemiyette ancak milli güvenlik, amme emniyeti, memleketin iktisadi refahı, nizamın muhafazası, suçların önlenmesi, sağlığın veya ahlâkın ve başkasının hak ve hürriyetlerinin korunması için zaruri bulunduğu
derecede ve kanunla derpiş edilmesi şartıyla vuku bulabilir”
Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’nin “Mahremiyet hakkı” başlıklı 17. maddesinde;
“1. Hiç kimsenin özel ve aile yaşamına, konutuna veya haberleşmesine
keyfi veya hukuka aykırı olarak müdahale edilemez; onuru veya itibarı
hukuka aykırı saldırılara maruz bırakılamaz.
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2. Herkes bu tür saldırılara veya müdahalelere karşı hukuk tarafından
korunma hakkına sahiptir”
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 12. maddesinde ise;
“Hiç kimse özel hayatı, ailesi meskeni veya yazışması hususlarında
keyfi karışmalara şeref ve şöhretine karşı tecavüzlere maruz kalamaz.
Herkesin bu karışma ve tecavüzlere karşı kanun ile korunmaya hakkı
vardır”
Hükümlerine yer verilmiştir.
Arama, amacına göre “adli arama” ve “önleme araması” olarak ikiye ayrılmaktadır. Arama şüpheli veya sanığı ya da bir delili elde etme amacıyla
yapılabileceği gibi, bir suçun işlenmesini veya bir tehlikeyi önlemek amacıyla da yapılabilir. Birinci tür aramaya “adli arama” ikinci tür aramaya
ise “önleme araması” denilmektedir. Bu itibarla arama hem bir koruma
tedbiri hem de önleme tedbiri çeşididir. Her iki tür arama arasında ortak
özellikler bulunmakla birlikte hukukî nitelikleri, tâbi oldukları kanuni
düzenlemeler ve kapsamları bakımından önemli farklılıklar da bulunmaktadır.
V- Koruma Tedbiri Olarak Arama (Adli Arama):
Koruma tedbiri olarak arama, başka bir ifadeyle adli arama, elkoyma
ile birlikte 5271 sayılı CMK’nun 116-134 ve Adlî ve Önleme Aramaları Yönetmeliğinin 5-17. maddelerinde düzenlenmiş olup Yönetmeliğin 5. maddesinde adlî arama; “bir suç işlemek veya buna iştirak veyahut yataklık
etmek makul şüphesi altında bulunan kimsenin, saklananın, şüphelinin,
sanığın veya hükümlünün yakalanması ve suçun iz, eser, emare veya delillerinin elde edilmesi için bir kimsenin özel hayatının ve aile hayatının
gizliliğinin sınırlandırılarak konutunda, işyerinde, kendisine ait diğer yerlerde, üzerinde, özel kâğıtlarında, eşyasında, aracında 5271 sayılı Ceza
Muhakemesi Kanunu ile diğer kanunlara göre yapılan araştırma işlemidir” şeklinde tanımlanmıştır.
Adli aramanın amacı şüpheli veya sanığın yakalanması veya suç delillerinin ele geçirilmesidir. Aramaya konu olabilecek yerler şüphelinin
veya sanığın yahut diğer bir kişinin üstü, eşyası, konutu, işyeri veya ona
ait diğer yerlerdir. Adli aramanın günün her saatinde yapılması mümkün
olmakla birlikte konutta, işyerlerinde ve diğer kapalı yerlerde aramanın
kural olarak gündüz yapılması gerekir. Suçüstü veya gecikmesinde sakınca bulunan hâller ile yakalanmış veya gözaltına alınmış olup da firar eden
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kişi veya tutuklu veya hükümlünün tekrar yakalanması amacıyla yapılan
aramalar hariç söz konusu yerlerde gece vaktinde arama yapılamayacaktır.
Arama kararı verilebilmesi için aramanın konusunu oluşturan kişi
veya şeylerin arama yapılacak yerde bulunduğu hususunda belli bir şüphenin bulunması gerekir. Kanun aranacak kişinin suçla ilgilisine göre bu
şüphenin yoğunluğunu farklı olarak düzenlemiş ve suçla ilgisi bulunmayan kişiler nezdinde aramayı daha sıkı koşullara tâbi kılmıştır
CMK’nun 116. maddesinin suç tarihinde yürürlükte bulunan haline
göre şüpheli veya sanıkla ilgili yapılacak aramalarda arama sonunda şüpheli veya sanığın yakalanabileceği veya suç delillerinin elde edilebileceği
hususunda makul şüphe bulunmalıdır. Adlî ve Önleme Aramaları Yönetmeliğinin 6. maddesine göre makul şüphe; hayatın akışına göre somut
olaylar karşısında genellikle duyulan şüphedir. Aramanın kişi hak ve özgürlüklerine ciddi boyutta bir müdahale olduğu göz önüne alındığında
makul şüphede, ihbar veya şikâyeti destekleyen emarelerin var olması ve
belirtilen konularda şüphenin somut olgulara dayanması şarttır. Başka
bir anlatımla arama sonunda belirli bir şeyin bulunacağını veya belirli bir
kişinin yakalanacağını öngörmeyi gerektiren somut olgular mevcut bulunmalıdır.
CMK’nun 117. maddesi uyarınca, suç işleme şüphesi altında olmayan
diğer kişilerin de üstü, eşyası, konutu, işyeri veya kendisine ait diğer yerleri, şüphelinin veya sanığın yakalanabilmesi veya suç delillerinin elde
edilebilmesi amacıyla aranması mümkündür. Diğer kişiler kavramına
tüzel kişiler ile resmi makam ve daireler de dahildir. Kişinin tanıklıktan
çekinme hakkının bulunması da aramaya engel değildir. Maddenin ikinci
fıkrasına göre diğer kişilerle ilgili arama yapılması, makul şüphenin ötesinde aranılan kişinin veya suç delillerinin belirtilen yerlerde bulunduğunu gösteren olayların varlığına bağlıdır. Ancak bu sınırlama şüphelinin
veya sanığın bulunduğu yerler ile izlendiği sırada girdiği yerler bakımından geçerli değildir.
Arama yazılı bir karara veya emre dayanmak zorundadır. Sonradan
yazıya çevrilmiş olsa bile sözlü emir ile arama yapılması mümkün olmayıp yazılılık şartı Anayasa’nın 20, 21 ve Ceza Muhakemesi Kanunun 116.
maddelerinin amir hükmü gereğidir. Arama kural olarak hakim kararı ile
gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısının, Cumhuriyet savcısına ulaşılamadığı hallerde ise kolluk amirinin yazılı emri ile de
yapılabilecektir. Ancak, konutta, işyerinde ve kamuya açık olmayan kapalı alanlarda sadece hâkim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının yazılı emri ile arama yapılması mümkündür.
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Arama kararı veya emrinin belli bazı bilgileri içermesi zorunludur.
(CMK m.119/2) Arama karar veya emrinde; aramanın nedenini oluşturan
fiil, aranılacak kişi, aramanın yapılacağı konut veya diğer yerin adresi ya
da eşya, karar veya emrin geçerli olacağı zaman süresi, açıkça gösterilmelidir.
Arama kolluk tarafından icra edilmekle birlikte hakim veya Cumhuriyet savcısı her zaman aramaya katılıp nezaret edebilir. Hakim veya Cumhuriyet savcısının katılımıyla yapılan aramalarda herhangi bir işlem tanığının bulundurulmasına gerek yoktur. Kolluk tarafından, hakim veya
Cumhuriyet savcısı hazır olmaksızın konut, işyeri veya diğer kapalı yerlerde yapılan aramalarda ise o yer ihtiyar heyetinden veya komşulardan
iki kişinin hazır bulundurulması gerekmektedir. Askerî mahallerde yapılacak yapılacak aramalarda Cumhuriyet savcısının katılımı zorunlu olup
ayrıca arama genel kolluk tarafından değil askerî makamlar tarafından
yerine getirilecektir.
Aranacak yerlerin sahibi veya eşyanın zilyedi aramada hazır bulunabilir, kendisi bulunmazsa temsilcisi veya ayırt etme gücüne sahip hısımlarından biri veya kendisiyle birlikte oturmakta olan bir kişi veya komşusu
hazır bulundurulur. CMK’nun 120/3. maddesi uyarınca kişinin avukatının aramada hazır bulunmasına ve bu kapsamda hazır bulunabilmesi
için ilgili tarafından çağrılmasına engel olunamaz. Bununla birlikte aramanın sonuçsuz kalmasına neden olabilecekse avukatın çağrılması veya
beklenilmesi şart değildir. Ancak, kolluk kuvvetlerine ve yargı merciilerine “engel olmama” biçiminde negatif yükümlülük öngören bu hükmün
avukatın hiçbir şekilde çağrılmayacağı ve beklenilmeyeceği şeklinde yorumlanmaması, aksine uygulamaların arama işlemini ve bunun sonucunda elde edilen delilleri hukuka aykırı hale getirebileceğinin unutulmaması
gerekir. Bu nedenle talep edilmesi halinde bu istek aramayı tehlikeye sokacak veya sonuçsuz bırakacak nitelikte olmadığı müddetçe arama mahallinde gerekli tedbirler alınarak makul bir süre kişinin avukatının beklenilmesi ceza muhakemesinin amaç ve ilkelerine daha uygun olacaktır.
Nitekim öğretide de; “muhakemenin her aşamasında avukat yardımından yararlanmak mümkün olduğuna göre, aramada da sanık kadar onun
avukatının da hazır bulunma hakkının olduğu kabul edilmelidir... Ancak
bir avukat çağrılması ve beklenilmesi aramayı sonuçsuz bırakacağı hallerde, diğer bir ifadeyle gecikmede tehlikelinin bulunması halinde artık
bu haktan yararlanılmaması gerekir” (Veli Özer Özbek, Ceza Muhakemesinde Koruma Tedbiri Olarak Arama, Seçkin Yayınları, Ankara, 1999, 1.
Bası, s.132-133), “Hakkında arama tedbiri uygulanan kişinin avukatının
aramada hazır bulunmasına engel olunamaz. Ancak, avukat çağrılması
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ve beklenmesi aramayı sonuçsuz bırakmayacak olmalıdır” (Nur Centel,
Hamide Zafer, Ceza Muhakemesi Hukuku, Beta Yayınları, İstanbul, Eylül
2014, 11. Bası, s.393) şeklinde görüşler ileri sürülmüştür.
Aramaya başlanılmadan önce aramanın muhatabı olan kişiye aramanın sebebi ve amacı hakkında bilgi verilmelidir. Ceza Muhakemesi Kanununun 120. maddesinin ikinci fıkrasında suçla ilgisi olmayan kişiler
bakımından bu bilgilendirilmenin yapılmasını zorunlu kılınmıştır. Adli ve
Önleme Aramaları Yönetmeliği’nin aramaların yapılma şekline ilişkin 28,
29 ve 30. maddelerinde delil karartılmasına yol açarak aramanın amacını
tehlikeye sokması veya kolluk memurlarını veya diğer bireyleri tehlikeye
düşürebilecek olması gibi istisnai haller dışında aramadan önce şüpheli
ve sanık dahil aramanın muhatabı olan kişilere aramaya başlanılmadan
önce aramanın sebebi ve amacı hakkında bilgi verilmesi ile arama kararının gösterilmesi gerektiği kabul edilmiştir.
Aramaya muhatap olanların aramaya karşı çıkmama ve katlanma yükümlülükleri bulunmaktadır. Adli arama, kolluğa lüzumunda zor kullanma yetkisini veren bir tedbir türüdür. CMK’nun “adlî kolluğun olay yerinde aldığı tedbirlere uyulmaması” başlıklı 168. maddesi adli arama sırasında da uygulanabilecektir. Bu itibarla arama işlemine başlayan kolluk
görevlileri aramaya engel olan veya yetkisi içinde aldığı tedbirlere aykırı
davranan kişileri, işlemler sonuçlanıncaya kadar ve gerektiğinde ölçülü
bir şekilde zor kullanarak bundan men edebilecektir.
Arama işlemi tutanağa bağlanır. Tutanakta; arama kararının tarih ve
sayısı, hâkim kararı yoksa verilmiş olan yazılı emrin tarih ve sayısı ile
emri veren merci, aramanın yapıldığı yer, tarih ve saat, aramanın konusu,
aranan kişinin kimlik bilgileri, adını söylemediği takdirde eşkâl bilgileri,
araçta, konutta, işyeri ve eklentilerinde arama yapılmışsa, aracın plaka
numarası, markası, konutun, işyerinin ve eklentilerinin açık adresi, su
üstü aracının aranmasında aracın cinsi, ismi, sahibi ve kullananı, deniz
aracının aranması hâlinde ise deniz aracının cinsi, ismi, donatanı, bağlama limanı, tonajı, acentesi, kaptanı ve arama mevki, aramanın sonuçları,
el konulan suç eşyasına ilişkin belirleyici bilgiler, aramada yakalanan kişiler varsa kimlik bilgileri, kimliği belirlenemiyorsa eşkâl bilgileri, arama
sonucunda yaralanma veya maddî bir zarar meydana gelip gelmediği ve
arama işlemini yapanların adı, soyadı, sicili ve unvanı hususları yer almalıdır.
Aramanın sonunda hakkında arama işlemi uygulanan kimseye istemi üzerine aramanın hangi amaçla yapıldığı, soruşturma ve kovuşturma
konusu fiilin niteliğini belirten bir belge ve istemi üzerine elkonulan veya
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koruma altına alınan eşyanın listesini içeren bir defter ve eğer şüpheyi
haklı kılan bir şey elde edilmemiş ise bunu belirten bir belge verilmelidir.
Arama sonucunda bulunması umulan suç delillerine el konulacak, yapılmakta olan soruşturma veya kovuşturmayla ilgisi olmayan ancak, diğer
bir suçun işlendiği şüphesini uyandırabilecek bir delil elde edilirse yine
bu delil de muhafaza altına alınarak ve durum Cumhuriyet savcılığına
derhâl bildirilecektir.
Arama kolluk tarafından yerine getirilse bile hakkında arama işlemi
uygulanan kimsenin belge veya kâğıtlarını inceleme yetkisi sadece Cumhuriyet savcısı ve hâkime aittir.
Avukatlar, hakimler ve savcılar gibi yaptıkları görevlerin özelliği gereği
özel soruşturma usulüne tâbi olan bazı kişiler bakımından adli arama
bu kişilerin mesleklerinin ve ifa ettikleri görevlerin özelliğine göre genel
hükümlerden farklı usullere ve özel hükümlere bağlamış bulunmaktadır.
Böyle bir durumun varlığı halinde mahsus kanunda kabul edilen aramaya
ilişkin özel kurallar geçerli olacaktır.
VI- Önleme Tedbiri Olarak Arama (Önleme Araması):
Genel emniyet ve asayişin korunması ve tehlikelerin önlenmesi amacıyla başvurulan önleme araması, kolluğun suç öncesi görevleri içerisinde
yer alan bir idari kolluk faaliyetidir. (Hüseyin Yalçın, Önleme Araması,
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Konya, 2010, s.44)
Önleme araması 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 9 ve
Adlî ve Önleme Aramaları Yönetmeliği’nin 18-26. maddelerinde düzenlenmiş olup Yönetmeliğinin 19. maddesinde; “Millî güvenlik ve kamu düzeninin, genel sağlık ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve hürriyetlerinin
korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, taşınması veya bulundurulması
yasak olan her türlü silâh, patlayıcı madde veya eşyanın tespiti amacıyla,
hâkim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde mülkî âmirin
yazılı emriyle ikinci fıkrada belirtilen yerlerde, kişilerin üstlerinde, aracında, özel kâğıtlarında ve eşyasında yapılan arama işlemidir” şeklinde
tanımlanmıştır.
Önleme aramasının kanuni dayanağını oluşturan 2559 sayılı Polis
Vazife ve Salahiyet Kanununun 9. maddesi, kanunun yürürlüğe girdiği
04.07.1934 tarihinden sonra bir çok kez değişikliğe uğramış, 02.06.2007
gün ve 5681 sayılı Kanunla aşağıdaki son şeklini almıştır:
“Polis, tehlikenin veya suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla usûlüne
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göre verilmiş sulh ceza hâkiminin kararı veya bu sebeplere bağlı olarak
gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde mülkî âmirin vereceği yazılı emirle; kişilerin üstlerini, araçlarını, özel kâğıtlarını ve eşyasını arar; alınması
gereken tedbirleri alır, suç delillerini koruma altına alarak 5271 sayılı
Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre gerekli işlemleri yapar.
Arama talep yazısında, arama için makul sebeplerin oluştuğunun gerekçeleriyle birlikte gösterilmesi gerekir.
Arama kararında veya emrinde;
a) Aramanın sebebi,
b) Aramanın konusu ve kapsamı,
c) Aramanın yapılacağı yer,
ç) Aramanın yapılacağı zaman ve geçerli olacağı süre,
belirtilir.
Önleme araması aşağıdaki yerlerde yapılabilir:
a) 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamına giren
toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapıldığı yerde veya yakın çevresinde.
b) Özel hukuk tüzel kişileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları veya sendikaların genel kurul toplantılarının yapıldığı yerin yakın çevresinde.
c) Halkın topluca bulunduğu veya toplanabileceği yerlerde.
ç) Eğitim ve öğretim özgürlüğünün sağlanması için her derecede eğitim
ve öğretim kurumlarının idarecilerinin talebiyle ve 20 nci maddenin ikinci
fıkrasının (A) bendindeki koşula uygun olarak girilecek yüksek öğretim
kurumlarının içinde, bunların yakın çevreleri ile giriş ve çıkışlarında.
d) Umumî veya umuma açık yerlerde.
e) Her türlü toplu taşıma araçlarında, seyreden taşıtlarda.
Konutta, yerleşim yerinde ve kamuya açık olmayan işyerlerinde ve eklentilerinde önleme araması yapılamaz.
Spor karşılaşması, miting, konser, festival, toplantı ve gösteri yürüyüşünün düzenlendiği veya aniden toplulukların oluştuğu hallerde gecikmesinde sakınca bulunan hal var sayılır.
Polis, tehlikenin önlenmesi veya bertaraf edilmesi amacıyla güvenliğini sağladığı bina ve tesislere gelenlerin; herhangi bir emir veya karar
olmasına bakılmaksızın, üstünü, aracını ve eşyasını teknik cihazlarla, ge-
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rektiğinde el ile kontrol etmeye ve aramaya yetkilidir. Bu yerlere girmek
isteyenler kimliklerini sorulmaksızın ibraz etmek zorundadırlar. Milletlerarası anlaşmalar hükümleri saklıdır.
Önleme aramasının sonucu, arama kararı veya emri veren merci veya
makama bir tutanakla bildirilir.”
Önleme aramasının amacı milli güvenlik, kamu düzeni, başkalarının
hak ve hürriyetlerinin ve genel sağlık ile genel ahlakın korunması, suç
işlenmesinin önlenmesi, taşınması veya bulundurulması yasak olan her
türlü silâh, patlayıcı madde veya eşyanın tespitidir. Böylelikle kamu güvenliği ile düzenini bozabilecek kişi ve eşyalar bulunarak muhtemel bir
zararın gerçekleşmesine veya suç işlenmesine engel olunarak toplum
yakın bir tehlikeden korunacaktır. Ayrıca yapılacak önleme amaçlı arama ile suç işlemenin normal bir davranış olmadığı ve suça giden yolların
devlet tarafından kapatıldığı mesajı da verilmiş olacak ve bu mesaj, çoğu
zaman suç işleme kararında olanların bu kararlarından dönmelerinde
etkili olacaktır. (M. Bedri Eryılmaz, Türk ve İngiliz Hukukunda ve Uygulamasında Durdurma ve Arama, Seçkin Yayınları, Birinci Bası, Ankara,
Mart 2003, s. 35)
Önleme aramasına karar verilebilmesi için belirtilen konulara ilişkin
tehlikenin somut ve öngörülebilir bir tehlike olması gerekir. 2559 sayılıPVSK bu nitelikteki tehlike halini “makul sebep” olarak ifade etmektedir. Suç delillerinin elde edilebileceği hususunda somut olgulara dayalı
“makul şüphe” ile önleme aramasındaki “makul sebep” arasında fark vardır. Makul sebep, konunun uzmanı olan kişi tarafından değerlendirilen
olgulardır. Somut bir olguyu o konuda bilgi sahibi olan bir kişi gördüğünde, buna bir anlam verebilir. Çok sayıda uzmanın aynı görüşü paylaşabildiği hallerde, “makul sebep” bulunduğu kabul edilir. Makul şüphe
ise sıradan bir kişinin yapacağı değerlendirmeye dayanmakta olupmakul
düzeydeki çok sayıda insanın, somut bir olguyu aynı yönde değerlendirebildikleri durumlarda, bu değerlendirme suç ile ilgili ise “makul şüphe”
vardır. (Feridun Yenisey, Ayşe Nuhoğlu, Ceza Muhakemesi Hukuku Ders
Kitabı, Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları, İkinci Bası, Ekim 2014, s. 538)
Önleme araması ancak kanunda öngörülen yerlerde yapılabilir. PVSK
somut ve yakın bir tehlikenin baş gösterecebileceği alanları esas almak
suretiyle önleme araması yapılabilecek yerleri tek tek saymıştır. Buna
göre önleme araması;
1) 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamına giren
toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapıldığı yerde veya yakın çevresinde,
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2) Özel hukuk tüzel kişileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları veya sendikaların genel kurul toplantılarının yapıldığı yerin yakın çevresinde,
3) Halkın topluca bulunduğu veya toplanabileceği yerlerde,
4) Eğitim ve öğretim özgürlüğünün sağlanması için her derecede eğitim
ve öğretim kurumlarının idarecilerinin talebiyle ve kurumun imkânlarıyla önlenmesi mümkün görülmeyen olayların çıkması ihtimali karşısında
rektör, acele hâllerde de dekan veya bağlı kuruluş yetkililerinin kolluktan
yardım istemeleri hâlinde, girilecek yüksek öğretim kurumlarının içinde,
bunların yakın çevreleri ile giriş ve çıkışlarında,
5) Umumî veya umuma açık yerlerde,
6) Her türlü toplu taşıma araçlarında, seyreden taşıtlarda yapılabilecektir.
Konutta, yerleşim yerinde ve kamuya açık olmayan özel işyerlerinde ve
eklentilerinde hiçbir şekilde önleme araması yapılması mümkün olmayıp
bu yerlerde şartları varsa ancak adli arama yapılabilir.
Anayasa’nın 20. maddesi gereğince özel hayatın gizliliği esastır. Özel
hayatın ve aile hayatının gizliliğine milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması veya
başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya
birkaçına bağlı olarak, usulüne göre verilmiş hakim kararı olmadıkça;
yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de
kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça dokunulamaz.
Anayasanın bu hükmü sadece adli aramalar için değil önleme aramaları
içinde geçerli üst norm niteliğindedir. Nitekim Anayasa Mahkemesinin
22.02.2006 gün ve 29-24 sayılı kararında da bu husus “Anayasa’nın 20.
maddesi sadece adlî aramalarda değil, özel yaşama müdahale oluşturan
tüm aramalarda uygulanma olanağına sahiptir. Bu nedenle de madde ile
öngörülen hâkim kararı güvencesinden önleme aramalarının istisna tutulduğu düşünülemez” şeklinde açıklanmıştır.
Bu nedenle önleme araması idari bir işlem olsa da kural olarak hakim
kararıyla yapılmalıdır. Kolluk tarafından somut tehlikenin oluştuğunu
gösteren belirlemeler önceden tespit edilip aramanın yapılması önerilen
yer ve zaman ile birlikte o yer mülkî âmirine yazılı olarak iletilir. İllerde
vali veya bu konuda yetkilendirdiği yardımcısı ve ilçelerde ise kaymakamı
ifade eden mülki amir kolluğun talebini uygun bulursa hâkimden arama
kararı talep eder ancak gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde kendisi
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de yazılı arama emri verebilir. Önleme kararının alınmasında ve icrasında
Cumhuriyet savcısının herhangi bir görev ve fonksiyonu yoktur. Kolluğunun kendi içindeki birim amirlerinin emri ile önleme araması yapılamaz. Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliğinin 4. maddesi uyarınca,
önleme araması bakımından gecikmesinde sakınca bulunan hal; derhâl
işlem yapılmadığı takdirde, millî güvenlik ve kamu düzeninin, genel sağlık
ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunmasının
tehlikeye girmesi veya zarar görmesi, suç işlenmesinin önlenememesi, taşınması veya bulundurulması yasak olan her türlü silâh, patlayıcı madde
veya eşyanın tespit edilememesi ihtimâlinin ortaya çıkması ve gerektiğinde hâkimden karar almak için vakit bulunmaması hâlini ifade etmektedir.
2559 sayılı PVSK’nun 9/6. maddesi uyarınca spor karşılaşması, miting,
konser, festival, toplantı ve gösteri yürüyüşünün düzenlendiği veya aniden
toplulukların oluştuğu hallerde gecikmesinde sakınca bulunan halin bulunduğu kabul edilmektedir.
Önleme araması kararında veya emrinde; aramanın sebebi, konusu ve
kapsamı, aramanın yapılacağı yer, aramanın yapılacağı zaman ve geçerli
olacağı süre belirtilmelidir. Önleme aramasında gece ile ilgili bir istisnaya
yer verilmediğinden her zaman yapılması mümkündür.Önleme araması
kararının geçerli olacağı sürenin sınırı ile ilgili olarak da mevzuatta kısıtlayıcı bir hüküm bulunmamaktadır. Zira önleme aramasının geçerli
olacağı süre, karar verilmesine dayanak teşkil eden makul sebebin niteliğine göre değişkenlik arz edebilmektedir. Örneğin; olimpiyat oyunları
gibi iki ya da üç hafta sürecek ve dünyanın bir çok ülkesinden sporcu
ve izleyicilerin katılacağı bir spor organizasyonunda yaşanabilecek kamu
düzenini bozucu nitelikteki olayların ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla makul sebep oluşması halinde yapılacak bir önleme aramasının geçerlilik süresi organizasyon süresi kadar olabileceği gibi, başka olaylarda
duruma göre bir gün süreli, hatta saatli önleme araması kararlarının verilmesi de mümkündür. Her halükarda bu sürenin aramanın haklı kıldığı
süreden fazla olmaması lazımdır. Önleme aramasının da kişilerin temel
hak ve özgürlüklerine bir müdahale niteliğinde bulunması nedeniyle, makul bir sebep olmadığı halde verilen uzun süreli önleme araması kararı
yasal olsa bile hukuka uygun olmayacaktır. Aynı şekilde makul bir sebep
yokken belli periyotlarla yenilenmek suretiyle süreklilik arzecek ve genel
arama izlenimi verecek şekilde önleme araması kararı verilmesi de hukuka aykırı olacaktır.
Önleme araması niteliğinde sayılmayan idari denetimler için herhangi
bir arama emir veya kararına gerek yoktur. Bir yerin faaliyeti bakımından
uymakla yükümlü bulunduğu kurallara uygun olarak çalışıp çalışmadı-
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ğının tespiti bakımından o yerde yapılan işlem bir denetlemedir. (Murat
Aydın, Arama ve El Koyma, Seçkin Yayınları, Ankara, Mart 2009, Birinci
Bası, s.124) Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliğinin “denetim yapılacak yerler” başlıklı 18. maddesinde kolluk tarafından kendiliğinden denetim yapılabilecek bu haller gösterilmiştir. Bu kapsamda örneğin; umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin genel güvenlik ve asayiş yönünden
denetimi, kimlik sorma, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre
araçlarda bulunması gerekli belgeler ve eşyalarla ilgili yapılan denetimler,
elektromanyetik aygıtlar ve dedektör köpekleri aracılığıyla yapılan tarama
şeklindeki denetimler kolluk tarafından herhangi bir arama emir veya
kararına gerek olmadan kendiliğinden yapılabilecektir. Önleme araması
niteliğinde sayılmayan idari denetimler yönetmelikte sayılanlardan ibaret
olmadığından daha pek çok özel kanunda ve düzenleyici işlemde idari
denetimlere ilişkin hükümler yer almaktadır.
Ayrıca 2559 sayılı PVSK’nda ve Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliğinde hakimden önleme araması kararı alınması gerekmeyen haller gösterilmiştir. Buna göre; polisin, tehlikenin önlenmesi veya bertaraf edilmesi amacıyla güvenliğini sağladığı bina ve tesislere gelenlerin herhangi
bir emir veya karar olmasına bakılmaksızın, üstünü, aracını ve eşyasını
teknik cihazlarla, gerektiğinde el ile kontrol etmeye ve aramaya yetkisi
bulunmaktadır. (PVSK m.9/7) Bunun dışında Adli ve Önleme Aramaları
Yönetmeliğinin 25. maddesi uyarınca Devletçe kamu hizmetine özgülenmiş bina ve her türlü tesislere giriş ve çıkışın belirli kurallara tâbi tutulduğu hâllerde, söz konusu tesislere girenlerin üstlerinin veya üzerlerindeki
eşyanın veya araçlarının aranmasında, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun
Ek 1. maddesi kapsamında bulunan, sivil hava meydanlarında, limanlarda ve sınır kapılarında, binaların, uçakların, gemilerin ve her türlü
deniz ve kara taşıtlarının, giren çıkan yolcuların X-ray cihazından geçirilerek, gerektiğinde üstünün ve eşyasının aranması ile buralarda görevli
kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar personelinin, üstlerinin, araçlarının
ve eşyalarının aranmasında, 2935 sayılı Olağanüstü Hâl Kanununun 11.
maddesi kapsamında, kişilerin üstünün, eşyalarının Olağanüstü Hâl Valisinin emriyle aranmasında, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 3. maddesi kapsamında, konutların ve her türlü dernek, siyasî parti, sendika,
kulüp gibi teşekküllere ait binaların, işyerlerinin, özel ve tüzel kişiliklere
sahip müesseseler ve bunlara ait eklentilerin ve her türlü kapalı ve açık
yerlerin, mektup, telgraf ve sair gönderilerin ve kişilerin üzerlerinin sıkıyönetim komutanının emriyle aranmasında, kanunların, muhafaza altına
alınmalarına olanak verdiği kişilerin, üst veya eşyalarının aranmasında,
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında
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Kanun çerçevesinde görevli kolluğun, aynı Kanunun 79. maddesindeki
silâh taşıma yasağı kapsamında, silâh taşıdığından şüphelenilen kişilerin
üstlerinin ve eşyalarının aranmasında ayrıca bir arama emri ya da kararı
gerekmeyecektir. Yine 2559 sayılı PVSK’nun 20. maddesi gereğince; bir
hukuka uygunluk nedenine bağlı olarak yapılan aramalarda da örneğin
imdat istenmesi veya yangın, su baskını ve boğulma gibi büyük tehlikelerin haber verilmesi veya görülmesi hallerinde de arama emir veya kararına gerek olmayacaktır.
Önleme aramasının nasıl icra edileceği hususunda 2559 sayılı PVSK’nda ve Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliğinde özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Yönetmeliğin “Aramaların Yapılma Şekli” başlıklı bölümündeki hükümler hem adli hem de önleme araması için geçerli ortak
hükümlerdir.
Ancak bu noktada havaalanları ile bazı kamu binalarının giriş ve çıkışlarında buraya girmek isteyen herkesin üzerinde ve eşyalarında yapılan
aramalarla diğer kamuya açık alanlardaki aramaları birbirinden ayırmak
gerekmektedir. Zira ilk halde kişiler arama yapılacağını bilmesine karşın bir tercihte bulunarak aramaya baştan rıza göstermiş olmaktadır.
Diğer halde ise kişi herhangi bir zamanda, herhangi bir yerde, önceden
bildirilmeksizin ve vazgeçme hakkı da olmaksızın zorla aranmaktadır.
Kişilerin konutlarından veya işyerlerindenaçık alanlara, örneğin; sokağa
çıkmaları veya hususi veya toplu taşıma araçlarına binmeleri, özel yaşama ilişkin haklarından vazgeçtikleri anlamına gelmeyecektir. Böyle bir
kişinin aranmasının Anayasa ve AİHS’in 8. maddesini ihlal etmemesi için
aramanın yasal olması, meşru bir amaca dayanması ve ayrıca demokratik
bir toplumda gerekli olması gerekmektedir. Kişilerin tercih hakkı bulunmayan kamuya açık alanlardaki aramalarda kolluğa keyfi müdahalelere karşı hukuki koruma sağlamayan sınırsız bir takdir hakkı tanınması
kabul edilemez. Nitekim, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Gıllan ve
Quınton/Birleşik Krallık (12.01.2010; Başvuru no: 4158/05) kararında da
aynı ilkeler benimsenmiştir. Bu itibarla kolluğun hakim kararı veya mülki amirin yazılı emrine dayalı açık alanlardaki önleme araması yetkisini
kullanılabilmesi için mesleki tecrübesine ve içinde bulunulan durumdan
edindiği izlenime dayanan makul bir sebebin bulunması gerekir. Esasen
önleme aramasının yapılacağı gösterilen yerlere gelen kişilerin üstünün,
eşyasının, kağıtlarının ve aracının aranabilmesi için öncelikle bu kişilerin
durdurulması gerekir. Bu nedenle 2559 sayılı PVSK’nun 4/A maddesindeki durdurmaya ilişkin; “Durdurma yetkisinin kullanılabilmesi için polisin tecrübesine ve içinde bulunulan durumdan edindiği izlenime dayanan
makul bir sebebin bulunması gerekir. Süreklilik arz edecek, fiilî durum
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ve keyfilik oluşturacak şekilde durdurma işlemi yapılamaz” şartının gerçekleşmesi zorunludur. Önleme araması kararının, geçerli olduğu yerdeki
herkesi veya her şeyi hiçbir ayrıma tâbi tutmaksızın tehdit unsuru olarak
kabul ettiği söylenemez. Diğer taraftan tehlikelinin tâbi kıldığı zorunluluk
gereği objektif sebeplere bağlı olarak aynı statüde bulunan herkesin durdurulup aranması da keyfilik olarak kabul edilmemelidir.
Önleme aramasında tehlikeli bir kişi veya eşya aranmakta olup önleme
aramasının muhatapları da suç şüphesi altında olmayan kişilerdir. Bu
nedenle önleme aramasının, en kısa zamanda tamamlanması gerekir.
CMK’nun 161/2 ve PVSK’nun Ek 6. maddeleri uyarınca edinilen bilgi
veya alınan ihbar veya şikâyet üzerine veya kendiliğinden bir suçla karşılaşan kolluğun, olay yerinde kişilerin ve toplumun sağlığına, vücut bütünlüğüne veya malvarlığına zarar gelmemesi ve suçun delillerinin kaybolmaması ya da bozulmaması için gerekli acele tedbirleri aldıktan sonra
durumu derhal Cumhuriyet savcısına bildirmesi ve Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda işin aydınlatılması için gerekli soruşturma işlemlerini yapması gereklidir.
Başlangıçta suç işlenmesinin önlenmesi düşüncesi olsa bile, suç şüphesi ortaya çıktığı andan itibaren yapılacak durdurma ve arama adli bir
nitelik taşıyacaktır. Örneğin, terör olaylarının yoğun olarak yaşandığı bir
şehrin girişinde, terör örgütü mensuplarının muhtelif zamanlarda şehre
gizlice girdiğinin bilindiği bir durumda, terör örgütü mensuplarının muhtemel bir eylem için şehre girmesi bir tehlike oluşturacağından ve bu tehlikeyi önlemek için, günün belli bir saatinde, araçların durdurulup aranması halinde durdurma ve aramayı haklı kılan bir makul sebep söz konusu olabilecektir. Bu amaçla yapılacak bir durdurma ve arama önleme
amaçlıdır. Ancak, araçlardan, bir tanesinin kontrol noktasında durmayıp
bilinçli olarak kaçması halinde, bir suç şüphesi ortaya çıktığından bu aracın ve içindekilerin daha sonra durdurulup aranmak amacıyla takip edilmesi adli bir işlemdir. Yine, uçağa binen yolcuların, tek tek durdurulup
aranması önleme amaçlıdır. Amaç uçağa silah ve patlayıcı gibi maddelerin
girmesini önleyerek muhtemel bir tehlikenin önüne geçmektir. Ancak, bu
sırada, yolculardan birisinin kontrolden geçmek istememekte direnmesi
veya kaçması halinde bu bir şüphelenme sebebidir ve bu kişinin daha
sonra gerçekleştirilecek araması adli amaçlı olacaktır. (M. Bedri Eryılmaz, Türk ve İngiliz Hukukunda ve Uygulamasında Durdurma ve Arama,
Seçkin Yayınları, Birinci Bası, Ankara, Mart 2003, s. 161)
Önleme araması sonucunda bir suç unsuruna veya deliline rastlanırsa
koruma altına alınacak ve durum Cumhuriyet Başsavcılığına derhâl bildi-
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rilerek elkoyma işlemini gerçekleştirmek üzere Cumhuriyet savcısından
yeni bir yazılı emir istenecektir. Cumhuriyet savcısına ulaşılamadığı hâllerde kolluk âmirinin yazılı emriyle de elkoyma yapılabilecektir. Hâkim
kararı olmaksızın yapılan elkoyma işlemi, yirmidört saat içinde görevli
hâkimin onayına sunulmalıdır. Önleme aramasının konusu ve kapsamı
içinde olan ancak suç unsuru oluşturmayan örneğin, bozuk para, çakmak
gibi bir eşya ise geçici olarak koruma altına alınır ve aramaya sebep teşkil
eden husus sona erdiğinde ilgiliye teslim edilir.
Önleme aramasının sonucu arama kararı veya emri veren merci veya
makama bildirilir. Ayrıca arama sırasında suç unsuruna rastlanılmışsa
bununla ilgili özel olarak önleme araması tutanağı hazırlanır. Bu tutanakta adli arama tutanağında olduğu gibi arama kararının tarih ve sayısı,
hâkim kararı yoksa verilmiş olan yazılı emrin tarih ve sayısı ile emri veren
merci, aramanın yapıldığı yer, tarih ve saat, aramanın konusu, aranan
kişinin kimlik bilgileri, adını söylemediği takdirde eşkâl bilgileri, arama
yapılan yerin adresi, araçta arama yapılmışsa aramanın mevkii ve aracın
bilgileri, aramanın sonuçları, elkonulan suç eşyası varsa buna ilişkin belirleyici bilgiler, aramada yakalanan kişiler varsa kimlik bilgileri, kimliği
belirlenemiyorsa eşkâl bilgileri, arama sonucunda yaralanma veya maddî
bir zarar meydana gelip gelmediği ve arama işlemini yapanların adı, soyadı, sicili ve unvanı hususları yer alır. Tutanak arama işlemine katılmış
olanlar ve hazır bulunanlarca imzalanarak bir sureti ilgiliye verilir. Suç
unsuruna rastlanmadığı durumlarda, aranan kişinin talebi hâlinde, kendisine arama kararı veya emrinin tarih ve sayısı, aramanın tarih ve saati,
yeri, aranan şahsın ve arayan görevlinin kimlik bilgilerinin yer aldığı bir
belge verilir.
VII- Aramanın Hukuka Aykırılığı ve Bu Aykırılığın Sonuçları:
Aramanın hukuka aykırı olması,arama karar veya emrinin ya da aramanın icrasının hukuka aykırı olması anlamına gelmektedir.
Hukuka aykırılık uygulanması gereken bir hukuk kuralının uygulanmaması veya yanlış uygulanmasıdır. Kanuna aykırılıktan daha geniş bir
içeriğe sahip olan hukuka aykırılık kavramının çerçevesi ve kapsamı belirlenirken gerek pozitif hukuk kurallarına gerekse temel hak ve hürriyetlere ilişkin evrensel hukuk ilkelerine aykırılık bulunup bulunmadığı
gözetilmeli ve aykırılığın varlığı halinde hukuka aykırılığın mevcudiyeti
kabul edilmelidir. Nitekim, Anayasa Mahkemesi’nin 22.06.2001 gün ve
2-2 sayılı kararında:“Hukuka aykırılık en başta milli hukuk sistemimiz
içinde yürürlükteki tüm hukuk kurallarına aykırılık anlamına gelir. Bu
çerçeve içinde, anayasaya, usulüne uygun olarak kabul edilmiş uluslara-
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rası sözleşmelere, kanunlara, kanun hükmünde kararnamelere, tüzüklere, yönetmeliklere, içtihadı birleştirme kararlarına ve teamül hukukuna
aykırı uygulamaların tümü hukuka aykırılık kavramı içinde yer alır.
Bunun dışında, hukuk sistemimiz, hukukun genel ilkeleri adı verilen
ve uygar dünyanın tüm medeni ülkelerinde uygulanan kuralları da hukuk kuralı olarak kabul etmektedir. Hukukun genel ilkelerinin neler olduğu konusunda bir belirsizlik olsa da, hukukun genel ilkelerinin hukuki
bağlayıcılığı bulunduğu gerek uygulamada gerekse doktrinde tartışmasız
olarak kabul edilmek-tedir. Anayasa Mahkememiz de birçok kararında,
hukukun genel ilkelerinin varlığını kabul etmenin hukuk devletinin gereklerinden biri olduğunu ve bu ilkelerin yasakoyucu tarafından dahi yok
edilemeyeceğini hükme bağlamıştır (Örneğin, E. 1985/31. K. 1986/1, KT.
17.3.1986, Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisi, S.22. s.115). Anayasa
Mahkemesi’nin bu görüşleri çerçevesinde hukukun genel ilkeleri, yasalardan, hatta Anayasa’nın değiştirilebilir hükümlerinden de üstün bir konuma getirilmiştir” denilmektedir.
Bu itibarla aramanın hukuka uygun olup olmadığı arama tedbirine
başvurulma şartları ve uygulanmasıyla ilgili gerek pozitif hukuk kuralları
gerekse evrensel hukuk kaideleri göz önünde bulundurularak bütüncül
bir bakış açısıyla belirlenmelidir.
Hukuka aykırı olarak yapılan aramanın hem ceza muhakemesi hukuku, hem maddi ceza hukuku, hem de tazminat hukuku bakımından
birtakım müeyyedeleri ortaya çıkabilecektir.
Aramanın hukuka aykırı olmasının ceza muhakemesi açısından sonucu arama sonucunda elde edilen delillerin hükme esas alınamamasıdır.
5271 sayılı CMK’nun 217. maddesinde; “1) Hâkim, kararını ancak duruşmaya getirilmiş ve huzurunda tartışılmış delillere dayandırabilir. Bu
deliller hâkimin vicdanî kanaatiyle serbestçe takdir edilir.
(2) Yüklenen suç, hukuka uygun bir şekilde elde edilmiş her türlü delille ispat edilebilir” şeklindeki düzenlemeyle hakimin ancak hukukun
izin verdiği yöntemlerle elde edilen delilleri dikkate alabileceği hüküm
altına alınmıştır.
Anılan kanunun 206. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendinde de ortaya
konulmak istenen delilin kanuna aykırı olarak elde edilmiş olması halinde reddolunacağı ifade edilerek hukuka uygun olarak elde edilmeyen
delillerin ispat aracı olarak kabul edilmeyeceği ve hükme esas alınmayacağı açıklanmıştır. Kaldı ki, aynı kanunun 230. maddenin birinci fıkrası
uyarınca, mahkûmiyet hükmünün gerekçesinde, delillerin tartışılması ve
değerlendirilmesi, hükme esas alınan ve reddedilen delillerin belirtilmesi;
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bu kapsamda dosya içerisinde bulunan ve hukuka aykırı yöntemlerle elde
edilen delillerin ayrıca ve açıkça gösterilmesi de zorunludur.
Hukuka aykırı aramanın maddi ceza hukuku bakımından yaptırımı
ise eylemin suç teşkil etmesidir. 5237 sayılı TCK’nun “haksız arama” başlıklı 120. maddesinde hukuka aykırı olarak bir kimsenin üstünü veya
eşyasını arayan kamu görevlisinin üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılacağı öngörülmüştür. Konut ve işyerleri bakımından hukuka
aykırı aramalar ise 5237 sayılı TCK’nun 116 ve 119/1-e maddeleri kapsamında değerlendirilecektir.
Nihayet, aramadaki hukuka aykırılıklar gerek Devletin, gerekse arama
kararına veren veya uygulayan kamu görevlilerinin tazminat sorumluluğunu gündeme getirebilecektir. Bu kapsamda 5271 sayılı CMK’nun 141/1.
maddesinde aramanın amacıyla orantılı olmayacak biçimde ölçüsüz gerçekleştirilmesi durumunda kişilerin maddî ve manevî her türlü zararlarını Devletten isteyebilecekleri öngörülmüştür.
Yapılan bu açıklamalar doğrultusunda Ceza Genel Kurulunca önleme
aramasına ilişkin olarak şu ilkeler kabul edilmiştir:
1-)Makul bir sebep yokken belirli periyotlarla yenilenerek birbirini takip edecek şekilde süreklilik gösterecek ve genel arama izlenimi verecek
arama kararı verilmesi hukuka aykırıdır.
2-) Suç şüphesinin ortaya çıkmasından sonra 5271 sayılı CMK kuralları uygulanması gerektiğinden, arama işleminin önceden alınmış bulunan
önleme araması kararına göre değil CMK kurallarına göre icra edilmesi
gerekmektedir.
3-) Önleme araması mahiyeti gereği en kısa zamanda tamamlanmalıdır.
Bu açıklamalar ışığında uyuşmazlık konuları sırasıyla değerlendirildiğinde;
Arama işleminin hukuka uygun olup olmadığı:
Genç Sulh Ceza Mahkemesinin 14.04.2008 gün ve 2008/138 sayılı önleme araması kararına istinaden jandarma görevlilerince 22.04.2008 günü,
saat 18.00 sıralarında sanığın sevk ve idaresinde bulunan pikap olarak
tabir edilen aracın durdurulduğu, yapılan ilk aramada aracın kasasında
jeneratör ve bir adet dürbünün bulunması üzerine karakol komutanının
talimatıyla 150 metre kadar ileride bulunan karakol bahçesine çekildiği,
burada yapılan ikinci aramada ilk aramada bulunan jeneratör ve dürbün
dışında suç unsuru olabilecek herhangi bir eşyanın bulunmadığı, aracın
durdurulmasından yaklaşık 2-3 saat sonra, sanığın helikopter pistinde
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bekletildiği ve araçta bulunan diğer şahısların da karakol binasında bulunduğu sırada yapılan üçüncü aramada suça konu patlayıcı madde düzeneğinin bulunduğu olayda; yapılan ilk aramadan sonra araçta dürbün
ve jeneratörün bulunması ve sanığın ağabeyinin silahlı terör örgütü üyesi
olduğu bilgisinin edinilmesi üzerine sanıkla ilgili suç şüphesi ve emarelerinin ortaya çıkması nedeniyle 5271 sayılı CMK’nun 2/e, 161 ve 2559
sayılı PVSK’nun Ek 6. maddeleri uyarınca derhal Cumhuriyet savcısına
olayı haber verip Cumhuriyet savcısının emri doğrultusunda soruşturma
işlemlerine başlanılması gerekirken usulüne uygun adli arama emri veya
kararı alınmadan mevcut önleme araması kararına istinaden ikinci ve
üçüncü aramanın yapılması, üçüncü aramanın sanığın aracın yanında
bulunmadığı sırada gerçekleştirilmesi ve önleme aramasına istinaden yapılan aramanın en kısa sürede gerçekleştirilmesi gerekirken sanığın 2-3
saat bekletilmesi açıkça hukuka aykırı olup bu arama sonucunda elde
edilen delillerin hükme esas alınması da mümkün değildir.
Bu itibarla; sanık hakkında hukuka aykırı olarak gerçekleştirilen arama işleminde elde edilen maddi delil ile buna ilişkin düzenlenen tutanağın, yerel mahkemece hükme esas alınmaması isabetlidir.
Bu konuda çoğunluk görüşüne katılmayan bir Genel Kurul Üyesi; “arama işleminin hukuka uygun olduğu” düşüncesiyle karşı oy kullanmıştır.
Yapılan arama işleminin hukuka aykırı olduğu kabul edildikten sonra,
hukuka aykırı aramada elde edilen maddi delil dışındaki diğer delillerin
somut olayda mahkûmiyet için yeterli olup olmadığına gelince;
Amacı, somut olayda maddi gerçeğe ulaşarak adaleti sağlamak, suçu
işlediği sabit olan faili cezalandırmak, kamu düzeninin bozulmasını önlemek ve bozulan kamu düzenini yeniden tesis etmek olan ceza muhakemesinin en önemli ve evrensel nitelikteki ilkelerinden biri de, öğreti ve
uygulamada; “suçsuzluk” ya da “masumiyet karinesi” olarak adlandırılan
kuralın bir uzantısı olan ve Latincede; “in dubio pro reo” olarak ifade
edilen “şüpheden sanık yararlanır” ilkesidir. Bu ilkenin özü, ceza davasında sanığın mahkumiyetine karar verilebilmesi bakımından gözönünde
bulundurulması gereken herhangi bir soruna ilişkin şüphenin, mutlaka
sanık yararına değerlendirilmesidir. Oldukça geniş bir uygulama alanı
bulunan bu kural, dava konusu suçun işlenip işlenmediği, işlenmişse sanık tarafından işlenip işlenmediği veya gerçekleştirilme biçimi konusunda
bir şüphe belirmesi halinde de geçerlidir. Sanığın bir suçtan cezalandırılmasına karar verilebilmesinin temel şartı, suçun hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak kesinlikte hukuka uygun olarak elde edilmiş delillerle ispat
edilebilmesidir.
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Bu itibarla, hukuka uygun olmayan arama işlemi sonucunda ele geçen
delillerin hükme esas alınamayacağının belirlendiği olayda, sanığın tüm
aşamalarda suçlamayı kabul etmediği de gözetildiğinde, dosyadaki hukuka aykırı yöntemlerle elde edilen delillerin değerlendirme dışı tutulması
halinde, sanığın cezalandırılmasına yeterli herhangi bir delil bulunmamaktadır.
Sonuç olarak; sanığın beraatine karar veren yerel mahkeme direnme
hükmünün onanmasına karar verilmelidir.
SONUÇ
Açıklanan nedenlerle;
1- Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 12.09.2013 gün ve 296-441
sayılı direnmehükmünün ONANMASINA,
2- Dosyanın, mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 25.11.2014 tarihinde yapılan müzakerede birinci
uyuşmazlık konusu yönünden oyçokluğuyla, ikinci uyuşmazlık yönünden
ise oybirliğiyle karar verildi.

DANIŞTAY KARARLARI

DANIŞTAY 3. DAİRE KARARI
VERGİ TABLİGATI
ÖZET: Usulüne uygun yapılmamış tebligatın içeriği, muhatabı açısından öğrenildiği tarihten itibaren geçerlidir.*
D. 3.D. E.2013/12222 K.2015/29 T.21.01.2015
Davacı adına, T.G. ve Tuzim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin 2010
yılına ait kurumlar vergisi borcunun tahsili amacıyla kanuni temsilci sıfatıyla düzenlenen 4.6.2012 tarih ve 1. takip numaralı ödeme emrinin iptali
istemiyle dava açılmıştır. Diyarbakır Vergi Mahkemesinin 2.8.2013 gün
ve E.2013/526, K.2013/387 sayılı kararıyla; davacı tarafından 18.9.2012
tarihinde, davacı vekili tarafından ise 21.9.2012 tarihinde davalı idareye başvuruda bulunarak, barka hesabına konulan e-haczin kaldırılması
taleplerinin, davacı adına düzenlenen ödeme emrinde hukuka aykırılık
bulumnadığı ve e-haciz işlemi hakkında Tahsilat Genel Tebliğinde gerekli açıklamaların yapıldığı belirtilerek 2.11.2012 tarih ve 10373 sayılı
işlemle reddedildiği, dolayısıyla dava konusu ödeme emrinden, haciz işlemine karşı yapılan başvuru tarihinde haberdar olduğunun kabulü gereken davacının, bu tarihten itibaren ya da talebin reddi üzerine süresinde
dava açması gerekirken, ödeme emrinden 11.3.2012 tarihinde haberdar
olduğu ileri sürülerek, 15.3.2012 tarihinde mahkeme kaydına alınan dilekçe ile süresinden sonra açılan davanın esasının incelenmesine olanak
bulunmadığı, öte yandan Tebligat Kanununun 21’inci maddesi uyarınca
tebliğ olunan ödeme emrine karşı tebliğin usulsüzlüğü iddiasıyla doğrudan dava açılması gerektiğinden; ödeme emrinin iptali istemiyle yapılan
aşvurunun reddedilmesinin yeni bir dava açma hakkı doğurmayacağı gerekçesiyle dava süre aşımı yönünden reddedilmiştir. Davacı tarafından;
dava konusu ödeme emrinin tebliğ edilmediği, 11.3.2012 tarihinde ödeme emrinden tesadüfen haberdar olunduğu ileri sürülerek kararın bozulması istenmiştir.
Savunmanın Özeti: Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.
Tetkik Hakimi Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar
vergi mahkemesi kararının bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz istemininin reddi gerektiği düşünülmüştür.
* Gönderen: Av. Nazlı Gaye ALPASLAN, İzmir Barosu
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Hüküm veren Danıştay Üçüncü Dairesince, 2577 sayılı İdari Yargılama
Usulü Kanunu'nun 17.maddesinin 2. fıkrası hükmü uyarınca temyizen
incelenen dosyalarda duruşma yapılması tarafların istemine ve danıştayın kararına bağlı olup, davacının duruşma talebinin yerine getirilmesine
gerek bulunmadığı sonucuna varıldığından, dosya incelenerek işin gereği
görüşülüp düşünüldü:
2577 sayılı İdari Yargılama Usülü Kanunu'nun dava açma süresini
düzenleyen 7’nci maddesinin 1’inci fıkrasında, dava açma süresinin özel
kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıytay’da ve idare mahkemelerinde altmış ve vergi mahkemelerinde otuz gün olduğu; 6183 sayılı
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 55’inci maddesinde, amme alacağını vadesinde ödemeyenlere yedi gün içerisinde barçlarını
ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları lüzumunun bir ödeme emri
ile tebliğ olunacağı; 58’inci maddesinde ise, kendisine ödeme emri beğli
olunan şahsın böyle bir borcu olmadığı veya kısmen ödediği veya zamanaşımına uğradığı hakkında tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde dava
açılabileceği hükme bağlanmıştır.
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 8.
maddesinde; hilafına bir hüküm bulunmadıkça bu kanunda yazılı müddetlerin hesaplanmasında ve tebliğlerin yapılmasında 213 sayılı Vergi
Usul Kanununun hükümlerinin tatbik olunacağı; 213 sayılı Kanunun
93’üncü maddesinde, tahakkuk fişinden gayri vergilendirme ile ilgili olup,
hüküm ifade eden bilumum vesikalar ve yazıların adresleri bilinen gerçek
ve tüzel kişilere posta vasıtası ile ilmühaberli taahhütlü olarak, adresleri
bilinmeyenlere ilan yolu ile tebliğ olunacağı; aynı Kanunun 94(üncü maddesinde ise, tebliğin mükelleflere, bunların kanunu temsilcilerine, umumi
vekillerine veya vergi cezası kesilenlere yapılacağı hükme bağlanmıştır.
Buna göre dava açma süresinin başlayabilmesi için, ilgilinin hak ya
da menfaatinin ihlal edildiğine ilişkin icrai işlem, bu işlemi tesis eden
makam tarafından usulüne uygun olarak ilgilisine duyurulmuş olmalıdır.
Dolayısıyla 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nda yer alan kurallara göre tebligat yapılmadığı takdirde, işlemden herhangi bir şekilde haberdar olan
ilgilinin de işlemden haberdar olduğu tarihe göre dava açabileceğinin kabulü gerekir.
Dosyanın incelenmesinden, dava konusu ödeme emrinin 16.6.2012
tarihinde davacının mernis adresinde tebliğe çıkarıldığı, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 21. maddesinin 2. fıkrası uyarınca haber kağıdı kapı-
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ya yapıştırılarak tebliğ evrakı mahalle muhtarlığına teslim edilip, komşuya haber verildiği, ödeme emrine konu borcun ödenmemesi üzerine
3.8.2012 tarihinde davacının banka hesabına e-haciz uygulandığı, davacı
tarafından 18.9.2012 tarihli dilekçe ile davalı idareye başvurularak, kendilerine herhangi bir ödeme emri tebliği edilmediğinden bahisle banka
hesabına konulan e-haczin kaldırılması talebinde bulunulması üzerine,
davacının kanuni temsilcisi olduğu şirketin 2010 yılına ilişkin kurumlar vergisi borcunun tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emrinde hukuka aykırılık bulunmadığı, e-haciz işlemi hakkında Tahsilat Genel Tebliğinde gerekli açıklamaların yapıldığı belirtilerek söz konusu taleplerin
2.11.2012 tarih ve 10473 sayılı işlem ile reddedildiği, söz konusu işlemin
13.11.2012 tarihinde davacı vekilinin adresinde bulunamaması nedeniyle
tebliğ edilemeyerek iade edildiği, ödeme emrinden 11.3.2013 tarihinde
haberdar oludğunu ileri süren davacının 15.3.2013 tarihinde mahkeme
kaydına alınan dilekçe ile dava açtığı anlaşılmaktadır.
6183 Sayılı Kanun'un 8. maddesi uyarınca dava konusu ödeme emrinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun tebliğe ilişkin hükümlerine göre tebliğ edilmesi gerekirken, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca
yapılan tebligatın usule uygun olmadığı anlaşılmıp olup, davacının ittilaf
tarihi olarak beyan ettiği 11.3.2013 tarihinde ödeme emrinin tebliğ edildiği kabul edilmek suretiyle uyuşmazlığın esasına ilişkin inceleme yapılması gerekiken, davayı süre aşımı nedeniyle reddeden mahkeme kararında
hukuki isabet bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, Diyarbakır Vergi Mahkemesinin 2.8.2013 gün ve
E.2013/526, K.2013/387 sayılı kararının BOZULMASINA, yargılama giderlerinin yeniden verilecek kararda karşılanması gerektiğine, 21.1.2015
gününde oybirliğiyle karar verildi.
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DANIŞTAY 9. DAİRE KARARI
VERGİ CEZASI • MÜCBİR SEBEP
ÖZET: Mücbir sebeple defter ibraz edilememesi
durumunda ispat halinde vergi cezası kesilmez.*
D. 9.D. E.2012/6259 K. 2015/354 T.11.02.2015
Davacı adına, defter ve belgelerin incelemeye ibraz edilmediğinden bahisle indirimlerin reddi yolunda düzenlenen vergi inceleme raporuna dayanılarak 2005/Ocak-Aralık dönemleri için re’sen tarh edilen katma dever
vergisi ile kesilen üç kat vergi ziyaı cezası ve özel usulsüzlük cezasının kaldırılması istemiyle açılan davayı reddeden İzmir 2. Vergi Mahkemesi’nin
23/03/2012 günlü, E.2011/322, K.2012/269 sayılı kararının; dilekçede
ileri sürülen seeplerle bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti: Yasal dayanaktan yoksun olan temyiz isteminin
reddi gerektiği yolundadır.
Tettik Hakiminin Düşüncesi: Davacının defterleri ile birlikte belgelerinin de çalındığı, zayi belgesi verilmesine ilişkin mahkeme kararından
anlaşıldığından müçbir sebep halinde ceza kesilemeyeceğine ilişkin 213
sayılı Vergi Usul Kanununun 373. maddesi uyarınca, vergi mahkemesi
kararının, vergi ziyaı ve özel usulsüzlük cezalarına ilişkin hüküm fıkralarının bozulması gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Dokuzuncu Dairesince işin gereği görüşüldü:
Uyuşmazlıkta; defter ve belgelerinin incelemeye ibraz edilmediğinden
bahisle davacı adına re’sen tarhedilen katma değer vergisi ile kesilen 3
kat vergi ziyaı cezası ve özel usulsüzlük cezasının kaldırılması istemiyle
açılan davayı, davacıya ait defterlerin zayi olduğuna ilişkin mahkeme kararında, zayi olduğu yönünde hüküm kurulmayan mal valış belgelerinin
ve hizmet giderlerine ilişkin belgelerin iki kez mahkemelerine ibrazının
isteniliği, ancak davacı tarafından herhangi bir belge sunulmadığı, bu sebeple katma değer vergilerinin fatura ve benzeri vesikalarda gösterilme ve
yasal defterlere kaydedilme şartı yerine getirilmediğinden yapılan katma
değer vergisi tarhiyatında belgelerin mücbir sebep olmadan ibraz edilmemesi “gizleme” sayıldığından üç kat kesilen veya ziyaı cezasında ve ibraz
* Gönderen: Av. Nazlı Gaye ALPASLAN, İzmir Barosu
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yükümlülüğüne uyulmaması nedeniyle kesilen özel usulsüzlük cezasında
hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle reddeden vergi mahkemesi
kararının, defter ve belgelerin zayi olduğunun mahkeme kararı ile sabit
olması nedeniyle belgelerin mahkemece istenmesinin hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek temyizen incelener bozulması istenilmektedir.
Davacı tarafından ileri sürülen iddialar vergi mahkemesi kararının,
katma değer vergisine ilişkin hüküm fıkrasını kusurlandıracak nitelikte
görülmemiştir.
Davacının, vergi ziyaı cezası ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355. maddesi uyarınca kesilen özel usulsüzlük cezasına ilişkin
temyiz istemine gelince;
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 373. maddesinde, bu Kanunda yazılı
mücbir sebeplerden herhangi birinin vukua geldiği malum ise veya tevsik
ve ispat olunursa vergi cezası kesilemeyeceği hükme bağlanmıştır.
Dava dosyasının incelenmesinden; davacı şikrket hakkında 2005 takvim
yılına ilişkin olarak düzenlenen 13.12.2010 gün ve VDENR-2010-917/84
sayılı vergi inceleme raporu ile, davacı şirket temsilcisi tarafından 2005
yılına ilişkin defter ve belgelerin hırsızlık nedeniyle zayi olduğu belirtilerek bu hususa ilişkin İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 14.12.2007
gün ve E.2007/214, K.2007/732 sayılı kararının inceleme elemanına ibraz
edildiği, inceleme elemanı tarafından söz konusu kararda alış belgelerinin
ve hizmet giderlerine ilişkin belgelerin zayi oludğuna ilişkin verilmiş bir
karar bulunmadığı ve bu nedenle belgelerin incelemeye ibraz edilmediği
kabul edilerek uyuşmazlık konusu verginin salındığı ve cezaların kesildiği
anlaşılmıştır.
Her ne kadar vergi mahkemesince, davacının zayi belgesi almak aamcıyla açtığı dava sonucunda, İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi4nin
14.12.2007 gün ve E.2007/214, K. 2007/732 sayılı kararı ile fatura ve
defterlerin zayi oludğuna karar verilidği, mal alış belgelerinin ve hizmet
giderlerine ilişkin belgelerin de zayi oludğuna ilişkin herhangi bir hüküm
kurulmadığı belirtilmiş ise de hırsızlık olayınının gerçekleştiği hususunda
herhangi bir şüphe bulunmadığı anlaşıldığından ticari defterler ile birlikte ulunması olağan olan belgelerinin de aynı olaya nedeniyle zayi olduğunun kabulü gerektiğinden alış belgeleri yönünden de ortada mücbir sebep
lahinin bulunduğu sonucuna varılmıştır.
Bu durumda, yukarıda anılan 213 sayılı Yasanın 373. maddesi hükmü
uyarınca, davacının defter ve elgelerini mücbir sebep nedeniyle ibraz edemediğinin kabulü gerektiğinden kesilen vezgi ziyaı cezası ve özel usulsüzlük cezasının kaldırılması gerekmektedir.
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Açıklanan nedenlerle temyiz isetiminin kısmen reddine, kısmen kabulüne, İzmir 2. Vergi Mahkemesi’nin 23/03/2012 günlü, E.2011/322,
K.2012/269 sayılı kararının, katma değer vergisine ilişkin hüküm fıkrasının ONANMASINA, vergi ziyaı ve özel usulsüzlük cezalarına ilişkin hüküm fıkralarının BOZULMASINA, 492 sayılı Harçlar Kanununa ağlı 3 sayılı Tarife uyarınca onanan kısım üzerinden hesaplanacak karar harcının
temyiz isteminde bulunandan alınmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 11/02/2015
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYGULAMADAN DOSYA

UYGULAMADAN DOSYA 1
MOBBİNG
ÖZET: Mobbinge (Bezdiriye) uğrayan çalışanın
manevi tazminat almaya hakkı vardır.*
Y. 7. HD E: 2013/9788 K: 2013/16608 T: 09.10.2013

YARGITAY İLAMI
Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca
incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:
Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayandığı maddi delillere ve özellikle bu
delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalının yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun
olan hükmün ONANMASINA, davalı harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına, 09.10.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.
YEREL MAHKEME KARARI
DAVA; Davacı vekili Mahkememize vermiş olduğu dava dilekçesi ile
müvekilinin davalı işyerinde belirsiz süreli hizmet sözleşmesi kapsamında 2000 ylında çalışmaya başladığını, askerlik görevini yerine getirdikten
sonra 2004 yılında yeniden aynı işyerinde çalışmaya başladığını, davacının davalı Üniversiteye bağlı diş hekimliğinde teknisyen olarak çalışmakta
iken 2007 yılında sendikaya üye olarak işyerinde tek sendikalı üye olarak
TİS imzalanmasını sağladığını, bu nedenle işverenin üzerinde başkı oluşturmaya başladığını, görev yerinin değiştirilerek, arşıve verildiğini, arşivin
çok karışık olması, dosyaların çok fazla olması sebebi ile hafta sonralı
da çalışka zorunda kaldığını, işverenin üzerinde sürekli psikolojik baskı
oluşturduğunu, davacının bunalıma girerek 24/02/2011 tarihinde intihara teşebbüs ettiğini, davacı bu kadar psikolojik bozukluk içinde iken işverenin son olarak arşivden temizlik işine verdiğini, temizlik görevini kabul
etmeyen ve psikolojisi iyice bozulan davacının 14/06/2011 tarihinde Ruh
veSinir Hastalıkları hastanesine kevk edilerek hastanede tarafından “anksiyete bozukluğu” teşhisi konulduğunu, 15/06/2011-24/06/2011 tarihleri
arası da istirahat verilidğini, tedavisinin halen devam ettiğini, davacının
*

Gönderen Av. Abbas Bilgili, Adana Barosu
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yaşadığı sürecin tam anlamı ile psikolojik taciz oluğunu ve İş Hukukunda
yeni bir kavram olan Psikolojik taciz veya Mobbing’in son zamanlarda
Yargıtay kararlarına da konu olmaya başladığını ve Yargıtay kararlarında
mobbingin işçi açısındah haklı fesih nedeni oludğu ve işçinin işçilik haklarına saldırı olduğunun vurugulandığını, kişilik hakları ihlal edilen işçinin İş Yasası, Medeni yasa ve Borçlar Yasası kapsamında manevi tazminat
talep etme hakkı oludğunu belirterek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak
kaydı ile şimdilik 20.000 TL manevi tazminatın dava tarihinden itiaren
işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsilini istemiştir.
CEVAP: Davalı vekili cevap dilekçesi ile öncelikle davanın idari yargı
mahkemelerinde görülmesi gerektiğini, davacının 2001 yılında geçici işçi
olarak fakültete klinik sekreteri olarak çalışmaya başladığını, askerden
dönüşte de yine aynı görevde çalışmaya devam ettiini, bu görevini yürütmekte iken belli bir dönemden sora haskalara kötü davranmaya başlaması sebebi ile sürekli şikayetler geldiğini, davacının 06/03/2009 tarihine
kadar görev değişikliği için sözlü ya da yazılı talei bulunmadığını, bu tarihde dilekçe vererek psikolojisinin bozulduğu gerekçesi ile kendi kadrosuna uygun bir işte çalışmak istediğini belirttiğini, 22/06/2009 tarihinde
tekrar yer değişikli için talepte bulununca kendisini 19/07/2010 tarihinde
hasta arşivinde görevlendirdiklerini, aradan biraz zaman geçince hasta
dosyalarının koybolması ve beraber çalıştığı arkadaşlarından davacının
kendilerini tehdit ettiği şikayetleri gelince 13/06/2011 tarihinde davacının
temizlik işine verilidğini, aldığı raporlarla temizlik işinde bir gün dahi
çalışmadığını, öncelikle manevi tazminatın mal varlığında meydana gelen
bir eksilmeyi karşılamaya yönelik bir tazmin aracı olduğunu ve manevi
değerlerinde bir eksilme meydana gelen ve bu nedenle elem ve ızdırap
duyan kişiye bir miktar para verilerek onun bu yoldan tatmin edilmesinin
sağlandığını, davacının manevi tazminatı gerektirir nitelikte bir kaybı olmadığını belirterek, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
DELİLLER
SSK dan davacıya ait şahsi dosya ile hizmet cetveli getirtilmiş, işyerinden özlük dosyası istenilmiş, davalı taraf davacıya ait bir kısım belgeleri
sunmuş, davacının Diş Hekimliği Fakültesinde klinik sekreterliğinde çalışmakta iken psikolojik sorunlarını ve tansiyon hastası olmasını gerekçe göstererek, 06/03/2009 ve 22/06/2009 tarihli görev değişikliği talebine
istinaden davacının Hasta Arşivine verildiği, davacının görev değişikliği
talep dilekçesinde mezun olduğu okul ve kadrosuna uygun bir göreve
verilmesi için talepte bulunduğu anlaşılmıştır. Dosya içerisinde bulunan
şikayet dilekçelerinden tedavi gören hastalar ile hasta yakınlarının dosya-
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larının koybolması sebebi ile mağdur olduklarını bildirdikleri, bu sebeple
davacıya 29/06/2011 tarihli yazı ile uyarma cezası verilidği, dosyada davacının 24/02/2011 tarihli istifa dilekçesinin yer aldığı ardından verdiği
28/02/2011 tarihli dilekçe ile verdiği istifa dilekçesinin psikolojik sorunlarının hat safhada olmasından kaynaklandığını ve dilekçeyi geri çekmek
istediğini, işine dört elle sarılacağını belirttiği görülmüştür. Dosyada bulunan 13/06/2011 tarihli görevlendirme yazısından davacının geçici olarak
temizlik işine verildiğinin bildirildiği, davacının aynı tarihli dilekçesi ile
verilen görevin mezun olduğu okul ile alakalı elektrik teksisyenligi görevi
ile bağdaşmadığı gerekçesi ile bu görevlendirmenin iptalini istediği, ancak
işverence dilekçenin kabul edilmeyerek verilen her işi yapmakla mükellef
olduğunun belitirlidği görülmüştür. Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden verilen 27/06(2011 tarihli sağlık kurulu raporunda davacıya Anksiyete Bozukluğu tanısı konulduğu ve 27/06/2011 tarihinden itibaren 20 gün
istirahat verildiği anlaşılmıştır. Taraflarca ibraz edilen tüm belgeler delil
olarak dosyaya konulmuş davacı ile davalının bildirdiği tanıklar dinlenilmiş, dinlenen davacı tanıkları davacının ilk önce klinik sekreteri olarak
çalışmakta iken işvereden teknisyen kadrosunda çalışmak istediğine dair
talepte bulunduğunu, ancak işverenin talebini kabul etmediği gibi daha
zor olan arşiv bölümüne verdiğini, davacının sürekli rahatsızlandığını ve
rapor aldığını davacının arşive verildikten sonra sendikaya üye olduğunu,
işverenin çalışan işçilere sendikaya üye olmalaları söylediğini, ancak davacının sendikaya üye olduğunu, bu sebeple işverenle aralarında sorun yaşandığını, davacının arşivde görevli iken intihara kalkıştığını, hastalardan
dosyaların kaybolduğuna dair şikayet gelince davacının temizlikr görevine
verildiğini, ancak davacının rapor alıp çalışmadığını, dava açtıktan sonra da teknisyen olarak çalıştırılmaya devam edildiğini söylemişler, davalı
tanıkları da benzer şekilde davacının önce klinik sekreterliği bölümünde
çalışmakta iken arşive verildiğini, burada işlerin yoğun olmasından şikayet ettiğini, aynı zamanda intihara kalkıştığını, verilen temizlik işinde ise
hiç çalışmadığını, davacının sözleşmesine baktıklarında teknisyen yadığını gördüklerini bunun üzerine kendisini teknisyen olarak atadıklarını,
davacıya herhangi bir baskı yapılmadığını söylemişterdir.
DELİLLER DEĞERLENDİRİLDİĞİNDE
Davacının talebi manevi tazminat talebine yöneliktir. Davacı işyerinde
psikolojik tacize uğradığını bu nedenle işverenin manevi tazminat ödemekle yükümlü olduğunu iddia ederek eldeki davacyı açmıştır. Davalı
taraf ise davacıya herhangi bir baskı uygulanmadığını, davacı klinik sekreteri olarak çalışmakta iken görev değişikliği yapılması için talepde bulunduğundan görev yerinin değiştirildiğini, ancak görevlendirme yapıldığı
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hasta arşivi bölümünde yoğun şikayetler gelmesi üzerine ve ihtiyaç olması
sebebi ile temizlik işine verildiğini, temizlik işinde ise hiç çalışmadığını
savunmuştur. Dosyaya sağlanan belgelerden ve dinlenen tanık beyanlarından da davacının klinik sekreterliğinde çalışmakta iken iki kez görev
değişikliği için dilekçe verdiği, dilekçesinde psikolojik sorunları olduğu ve
hipertansiyon hastası oludğunu ve bu sebeple mezun olduğu okul ve kadrosuna uygun bir göreve verilmesini talep ettiği, ancak işverenin davacıyı
arşivde görevlendirdiği, burada işşlerin yoğun olması sebebi ile davacının
mesai saatleri dışında ve hafta sonradı da çalışmak zorunda kaldığı anlaşılmaktadır. Aynı zamanda işverenin işçilere sendikaya üye olmalaları
konusunda telkinde bulunduğu, buna rağmen davacının sendikaya üye
oludğu ve tek sendikalı işçi olarak işyerinde TİS yapılmasına neden olduğu, bu sebeple de işverenle aralarında sorunlar yaşandığı anlaşılmakdadır. Davacının şahsi dosyasında bulunan belgelerden diş didavisi için
gelen hastaların dosyalarının kaybolması sebebi ile sorunlar yaşandığı,
bu nedenle hasta ve yakınlarının şikayet dilekçesi verdikleri, bunun üzerine işverence davacı hakkında işlem yapılarak uyarı cezası verildiği anlaşılmaktadır. Davacının arşivde görevli iken intihara da kalkıştığı sabittir.
Dosyada bulunan Ruh Sağlığı tarafından verilen sağlık kurulu raporundan davacıya “Anksiyete Bozukluğu” tanırısı konulduğu anlaşılmaktadır.
Dolayısı ile davacının işyerinde gerçekten de psikolojik baskıya maruz
kaldığı açıktır. Bilindiği gibi Borçlar Kanunu ve Türk Medeni Kanunu’na
göre Mobbing’e maruz kalan işçinin tazminat isteme hakkı bulunmaktadır. Davacının uğradığı taciz sebebi ile psikoloöik sağlığını yitirdiği ve
tedavi gördüğü, dolayısı ile işverenden manevi tazminat talep etmekte
haklı olduğu anlaşıldığından davanın rısmen kabulüne karar verilmesi
gerekmiş, 12.000 TL manevi tazminatın davalıdan tahsiline dair aşağıdaki hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM
Yukarıda açıklanan nedenlere dayanılarak;
1- Davacının davasının KISMEN KABULÜNE Takdiren 12.000 TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte davalıdan alınıp davacıypa verilmesine
Artan kısma ilişkin isteğin reddine
2- Davalı Üniversite haçtan muaf oludğundan harç alınmasına yer olmadığına, davacının peşin olarak yatırdığı 297 TL harcın davacıya iadesine,
3- Davacının yargılamada yaptığı ‘iade harç düşüldükten sonra) 179,30
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TL nin kabul red oranına göre hesaplanan 107,58 TL sinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine artan kısmın kendi üzerinde bırakılmasına,
artan 229 TL gider avansından karar tebliği için 16 TL nin düşülmesi
sonucu kalan 213 TL’nin karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,
4- Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlüte bulunan tarife gereğince hesaplanan 1.440 TL vekalet ücretinin
davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
5- Davalı kendisini vekille temsil ettirdiğinden reddedilen kısım yönünden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan tarife gereğince hesaplanan
960 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
Dair, taraf vekillerinin yüzlerine karşı yapılan açık yargılama sonucunda kararın tefhiminden itibaren 8 günlük süre içerisinde Mahkememize
verilecek dilekçe ile Yargıtay yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça
okunup usulen anlatıldı
(Adana 4. İş Mahkemesi E 2011/556 K: 2012 / 958)

UYGULAMADAN DOSYA 2
İŞÇİNİN HAKARET İÇEREN SÖZLERİ • HAKLI FESİH
ÖZET: İşçinin işyerinde işyerini hedef alacak şekilde küfür etmesi işveren yönünden haklı fesih
sebebi olup, bu durumda işçi ihbar ve kıdem tazminatı alamaz.*
Y.HGK. E:2014/5921 K:2015/20577 T:04.06.2015
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici
sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine
göre, yerinde bulunmayan bütüm temyiz itirazlarının reddi ile usul ve
kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz
giderinin temyiz edene yükletilmesine, 05/06/2015 gününde oyburliği ile
karar verildi.
Mahkememize açılan kıdem, ihbar tazminatı ve alacak davasının
yapılan yargılaması sonucunda aşağıdaki hüküm tesis olunmuştur.
YEREL MAHKEME KARARI
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ Davacı vekili dava dilekçesinde özetle;
davacının davalı işyerinde 26/06/2006 tarihinde kaporta bölümünde
ustabaşı olarak çalışmaya başladığını, en son net 1800.00 TL ücret
aldığını ancak sigorta primlerinin 1200.00 TL üzerinden yatırıldığını,
ayrıca 80.00 TL AGI aldığını, çalışma saatlerinin kış aylarında hafta için
08:00-18:30 arasında, yaz aylarında ise 08:00-19:00, cumartesi günü
08:00-18:00 saatleri arasında çalışma yapıldığını, resmi tatil günlerinde
çalışma yapıldığını, davacının tedavisi nediniyle 11/10/2012 tarihine
randevu verildiğini, anjiyo tedavisi nedeniyle davalı işyerinden izin
aldığını, randevu saatinin 08:00 olmasına rağmen doktorun başka bir
ameliyatta olması gerekçe gösterilerek saat 15:00’a kadar bekledildiğini,
daha sonra anjiyo tedavisinin 11/10/2012 tarihinde uygulanamayacağının
söylendiğini, bu nedenle hastaneden ayrılan davasının bir arkadaşına
sadece yardım amacıyla, herhangi bir karşılık olmadan otomobilini
tamir ettiğini, bu durumdan davalı işverenin haberdar oludğunu ve
hakkıda tutanak tutularak hakkında savunmasının alındığını, davacının
mesai bitimine az kaldığından bahisle işyerine dönmediğini belirterek
* Gönderen: Av. Erkul BULUT
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işverenden özür dilediğini, daha sonra davacının ustabaşılıktan
alındığını, 19/10/2012 tarihinde işyerinde bu hususlar iligili yapılan
toplantı sırasında tarafların tartıştıklarını ancak davacının saygısızlıkda
bulunmadığı gibi hakaret de etmediğini, buna rağmen iş akdinin
22/10/2012 tarihinde sözlü olarak feshedildiğini, ertesi gün davacının
Türkiye İş Kurumu’na başvuru yaptığını, başvuru cevabında davacıya
23/10/2012 tarihli ihtarname ile iş akdinin feshedildiğini öğrendiğini
ancak fesih bildirgesinin kendisine tebliğ edilmediğini belirterek, fazlaya
ilişkin talep ve dava hakları saklı kalmak kaydıyla, kıdem tazminatı olarak
100,00 TL, ücret alacağı olarak 100,00 TL’nin fesih tarihinden itibaren
bankalarca mevduatına uygunana ne yüksek faizi, ihbar tazminatı olarak
100,00 TL’nin fesih tarihinden itibaren bankalarca mevduata uygulanan
en yüksek faizi, ihbar tazminatı olarak 100,00 TL’nin dava tarihinden
itibaren yasal faizi,
fazla çalışma ücreti olarak 10000,00 TL’nin dava
tarihinden itibaren bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faizi ile
birlikte davalıdan tahsiline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı
tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep etmiş, 07/11/2013 tarihinde
bilirkişi raporu doğruldusunda dava miktarını arttırmıştır.
Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; davacının müvekkili işyerinde
oto boyacısı olarak 26/06/2006 tarihinde çalışmaya başladığını,
22/10/20012 tarihinde haklı nedenle, ihbarsız ve tazminatsız olarak
iş akdinin feshedildiğini, en son brüt 1340,00 TL. ücret aldığını,
davacının 11/10/2012 tarihinde anjiyo olmak üzere hastaneye gitmek için
işyerinden izin istediğini ancak aynı gün başka bir işyerinde çalıştığının
tespit edildiğini, bunun üzerine davacının ünvanının değiştirildiğini,
ünvan değişikliğini hazmedemeyen davacının 20/10/2012 tarihinde
kendisine verilen görevleri hatırladıldığı halde yapmadığını, işverinin
şeref ve namusuna dokunan küfür ve sözleri sarfederek edep ve ahlak ile
bağdaşmayacak disiplinsiz davranışlarda bulunarak işyerini terk ettiğini,
22/2q10(2912 tarihinde işyerine geldiğini, savunması için kendisine
yapılan tebligatı almadığını, bunun üzerine iş akdinin haklı sebeplerle,
bildirimsiz ve tazminatsız olarak feshedildiğini, feshin haklı nedenlere
dayandığını, fazla mesailerin bordroya yansıtıldığını ve ödendiğini,
davacının ücret alacağının olmadığını belirterek davanın reddine karar
verilmesini talep etmiştir.
Dava ve ıslah dilekçesi, cevap dilekçesi, davacının işyeri özlük dosyası,
SGK sicil dosyası, banka hesap dökümü, bilirkişi raporu, tanık beyanları
ile tüm dosya kapsamından; davacının davalı işyerine bağlı olarak
26/06/2006-20/10/20012 tarihleri arasında belirsiz süreki hizmet atki ile
çalıştığı, ücretinin aylık net 1560,00 TL olduğu (bordroların daha düşük
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ücret üzerinden düzenlenidğini ancak emsal ücrete ilişkin meslek odası
yazısı, davacının yaptığı iş, kıdemi öi alkemizde yaygın olarak çift bordro
uygulamasının görülmesi dikkate alındığında emsal ücret yazısına itibar
edilerek), davacının iş akdinin davalı işveren tarafından “... 11/10/2012
tarihinde işverenliğimize sağlık sorunlarınız bulunduğu ve bu sebeple
izin istediğinizi belirtmiş bulunmanıza rağmen izinli olduğunuz dönem
içerisinde başka bir işyerinde yönetici yahut amirlerinize izin almaksızın
ve bilgi vermersizin çalıştığınız tutanaklarla tespit edilmiştir. Konuyla
ilgili gerekli savunmanız işverenlik tarafından yeterli görülmemiş olup
işverenin iyi niyetini suistimal etmenizden dolayı yasal özlük haklarınız
saklı kalmak koşulu ile iş görev ve ünvanınızda değişiklik yapıldığı
tarafınıda 20/10/2012 tarihinde sözlü olarak bildirilmiştir. 20/10/2012
tarihinde hakkınızda tutulan tutanakta da belirtiği üzere işverenin size
vermiş olduğu görevi yerine getirmeyeceğinizi belirtmiş işverenin şeref ve
namusuna dokulacak küfürler sarf etmiş, edep ve ahlakla bağdaşmayacak
davranışlarda bulunarak işyerini terk ettiğiniz ve u sayede iş disiplininin
ve düzenini bozduğunuz tespit edilmiştir. Bu sebele iş akdinizin 4857
sayılı iş kanununun 25-II(h) ve 25-II(b) bendine göre 22/10/2012 tarihinde
bildirimsiz ve tazminatsız olarak bitirildiği hususunda bilginizi rica
ederim...” denilmek suretiyle feshedildiği, davacının davalı işyerinde
ustabaşı olarak çalıştığı, anjiyo olacağını söyleyerek işyerinden izin
istediği ancak başka bir yerde otomobil tamir ederken görüldüğü ve
tutanak tutulduğu, davacının savunmasının alındığı, iş akdinin devamına
karar verildiği ancak işverenin davacının ustabaşı yetkisini alarak
işyerinde çalışar iki kişiye verdiği, davacının yetki değişikliği nedeniyle
seçilen kişilere tepkili davrandığı Bekir isimli sorumlunun verdiği işleri
yapmadığı, bunun üzerine patrontan toplantı yapmasının istendiği,
patronun hepsini toplayarak dinlediği, Bekir isimli sorumlunun “şahsen
sizin bu düşünceleriniz karşısında, sizin almış olduğunuz cepheyi
görseydim kendim işimden istifa ederdim. Ama iş böyle iken siz istifa
edin, düşüncem kanaatim bu yöndedir” demesi üzerine davacının
patronunun olduğu toplantıda sinirlenerek “a... koyduğumun işyerinde”
diyerek küfür ettiği, patronun sen kimin işyerinde kime küfür ediyorsun
yürü git” dediği, iş akdinin işveren tarafından feshedildiği, 4857 sayılı
İş Kanunun'un 25/11-b maddesinde, işçinin, işveren yahut bunların aile
üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya
davranışlarda ulunması, yahut iş veren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı
asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması halinde işverenin haklı nedenle
fesih hakkının oluştuğunun belirtildiği, davacının işverenin huzurunda
“a... koyduğumun işyerinde” diyerek küfür etmesinin 4857 sayılı iş
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kanunun 25/11-b maddesi kapsamında olduğu, yine davacının amiri
konumundaki Bekir’e karşı duyduğu kişisel husumeti nedeniyle Bekir
tarafından verilen işleri yapmamasının da 4857 sayılı iş kanunun 2511(h) haklı fesih gerekçesi oluşturduğu, buna göre davalı feshinin haklı
nedene dayandığı, haklı nedenle iş akdi feshedilen davacının kıdem ve
ihbar tazminatı alacağının olmadığı dosyaya ibraz edilen banka hesap
dökümlerine göre davacının ekim 2012’ye ait 20 günlük ücret ve AGI
alacağının olduğu, ödeme yapıldığında dair delil sululmadığı, işyerinde
rutin çalışma saatlerinin kışın haftada 5 gün 08:30-18:00, cumartesi günü
08:30-17:30, yazın ise 08:00-18:00, cumartesi günü 08:30-17:30 arasında
olduğu, yemek ve istirahat süresi 1 saat 15 dakika (son iki ay sabah bir kez
daha 15 dakika çay molası verilmeye başlandığı) mahsup edildiğinde yaz
aylarında haftada 9 saat, kış aylarında haftada 4 saat haftalık yasal çalışma
süresinin aşıldığı, davacının çalıştığı döneme ait maaş bordrolarında
fazla mesai tahakkuku bulunan, davacı tarafından imzalanan ve banka
kayıtları ile uyumlu olan ayların hesaplama dışı tutulması gerektiği,
fazla mesai tahakkuku bulunmayan aylar için haftalık yasal çalışma
saatlerini aşan çalışma için fazla mesai talebinde bulunabileceği, davacıya
bu aylar karşılığında fazla mesai ücretlerinin ödendiğine dair delil
sunulmadığı, HMK 107. maddesine göre davanın belirsiz alacak davası
olduğu, bu nedenle davacının alacağın miktarını tam olarak öğrendiği
tarihte iddianın genişletilmesi yasağına tabi olmaksızın davanın başında
belirttiği miktarı arttırabileceği, bu kısım yönünden de faiz başlangıcının
özel düzenleme bulunmaması halinde dava tarihi olacağı anlaşılmakla,
dosyaya uygun bilirkişi raporu doğrultusunda davanın kısmen kabulüne
davacının özel mazeretleri, sağlık sorunları gebi nedenlerle çalışamadığı
günler olabileceği, bu nedenle fazla çalışma ücreti için bilirkişi tarafından
belirlenen miktardan hakkaniyet gereği indirim yapılması gerektiğine ve
hakkaniyet gereği yapılan indirim nedeniyle reddedilen miktar için davalı
lehine avukatlık ücreti tayinine yer olmadığına karar vermek gerekmiştir.
HÜKÜM
Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
Kıdem tazminatı olarak 15909,66 TL talebin reddine,
İhbar tazminatı olarak 4698,14 TL talebin reddine
Ücret laacağı olarak 684,45 TL brüt alacağının dava tarihinden itibaren
bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faizi ile birlikte davalıdan
tahsili ile davacıya verilmesine. Fazla çalışma üreti olarak bilirkişi
tarafından belirlenen 3315,31 TL bürüt miktarın %30 u hakkaniyet
gereği indirilerek 2320,71 TL bürüt alacağın dava tarihinden itibaren
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bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faizi ile birlikte davalıdan
tahsili ile davacıya verilmesine,
7629,29 TL fazla tabin reddine,
492 Sayılı yasa gereğince alınması gerekli 205,28 TL karar ve ilam
harcından davacı tarafından peşin karşılanan 525,95 TL harcın mahsubu
ile artan 320,67 TL harcın karar kesinleştiğinde talep halinde davacıya
iadesine,
Davacı tarafından karşılanan 24,30 TL başvurma harcı ve 205,28 TL
peşin harcın davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine,
Davacı tarafından karşılanan 88,00 TL davetiye gideri, 3,85 TL
müzekkere pulu, 30,00 TL tanıklık ücreti, 250,00 TL bilirkişi ücreti,
80,00 TL talimat gideri olmak üzere toplam 451,85 TL yargılama giderinin
kabul ve red oranına göre 53,39 TL’nin davalıdan tahsili ile davacıya
verilmesine, 408,46 TL’nin davacı üzerinde bırakılmasına,
A.A.Ü.T. 12/1-2 maddeleri gereğince kendisini vekille temsil ettiren
taraflar için kabul ve red edilen miktarlar üzerinden tayin ve takdir
olunan 440,00 TL’nin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesi 3252,18 TL
avukatlık ücretinin davacıdan tahsili ile davalıya verilmesine,
Taraflarca yatırılan ve artan avans giderinin karar kesinleştiğinde
taraflara iadesine,
Dair karar; davacı ve vekili ile davalı vekili yüzüne karşı kararın tefhim
tarihinden itibaren 8 gün içinde mahkememize verilecek temyiz dilekçesi
ile Yargıtay yolu açık olmak üzere açıkça okunup, usülen anlatıldı.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

17 Ağustos 2015 günlü Resmi Gazete'den alınmıştır

428

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 89 • Sayı: 5 • Yıl: 2015

Anayasa Mahkemesi Kararları

429

430

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 89 • Sayı: 5 • Yıl: 2015

Anayasa Mahkemesi Kararları

431

432

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 89 • Sayı: 5 • Yıl: 2015

Anayasa Mahkemesi Kararları

433

434

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 89 • Sayı: 5 • Yıl: 2015

Anayasa Mahkemesi Kararları

435

436

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 89 • Sayı: 5 • Yıl: 2015

Anayasa Mahkemesi Kararları

437

438

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 89 • Sayı: 5 • Yıl: 2015

Anayasa Mahkemesi Kararları

439

440

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 89 • Sayı: 5 • Yıl: 2015

Anayasa Mahkemesi Kararları

441

442

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 89 • Sayı: 5 • Yıl: 2015

YARARLI BİLGİLER

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

6.14

Eylül

6.89

10.03

8.60

3.58

9.84

5.92

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 0.98 0.73 0.56 -0.10 0.09 0.40

Eylül

1.55 1.03 0.88 0.85 1.53 0.75 1.03 0.77 0.14 0.89

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

Yararlı Bilgiler
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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 6.19 3.75 2.28 4.21 6.28 5.27

Eylül

9.72 0.72 4.43 7.24 7.81 4.53 -3.34 5.01 6.43 6.21

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 6.21 6.65 8.88 8.17 9.54 7.14

Eylül

12.15 4.03 6.23 9.84 6.92 6.15 9.19 7.88 8.86 7.95

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

Yararlı Bilgiler
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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 6.14 6.24 9.29 7.42 8.46 7.88

Eylül

10.03 8.65 3.58 9.84 5.92 6.00 9.53 7.32 8.54 7.80

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.

Duruşma

Duruşma

30

15

3

İCRA - Ceza

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

İki Hafta

İki Hafta

İŞ

İki Hafta

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

İCRA - Hukuk

İki Hafta

İki Hafta

ASLİYE
(Ticaret, Tüketici, Aile, Fikri
Hukuk)

----

İki Hafta

İki Hafta

İki Hafta

İki Hafta

İki Hafta

İki Hafta

Cevap

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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Duruşma

(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

Duruşma

İCRA - Ceza

CEZA

İki Hafta

İki Hafta

İCRA - Hukuk

---

İki Hafta

İki Hafta

İki Hafta

İki Hafta

İki Hafta

İki Hafta

İŞ

İki Hafta

Bilirkişi
Raporuna
İtiraz

İki Hafta

İki Hafta

Cevap

---

---

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

(Ticaret, Tüketici, Aile, Fikri
Hukuk)

ASLİYE

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

YILLAR

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

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

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

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

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

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.

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
(5271
m.291
f.2)
---

7

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

1.000TL idi. 01.04.2005 tarihinde yürürlüğe giren

Asliye
Hukuk
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
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)
(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

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

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

2009

1.400,00

17.220, 00

1.250,00

1.690, 00

2008

2010

18.560, 00

1.430,00

1.820, 00

3.600,00

4.030,00

Hukukta
açılır.

4.110,00

açılır.

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
5.000,
00her yıl yeniden
5.000,
00
5.000, 00
5.000, 00
oranın 2005 yılından
sonra
değerleme 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
davalar
sahip davalar
440. maddesi. Maddenin ilgadan01.10.2011’den
önceki şeklinde
7.230,
00
5219 sayılı kanunun 2A maddesiyle sınır
6000TL
sonra
Hukukta
7.600,00Asliye8.510,00 Asliye8.690,00
idi. 01.04.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5236

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

2013

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,
00
1.540,
00
1086
sayılı
kanunun
5236
sayılı kanunla
ilga edilen
5311 sayılı kanunun 24. maddesiyle istinaf sınırı (2005 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
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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

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

İşçi sendikası aidatı

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

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

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

İkramiye, yol, yemek vs. gibi yardımlar

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

Aylık Ücret

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

Hafta tatili

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

Bayram ve Genel tatil ücreti

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

Fazla mesai ücreti

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

Kıdem tazminatı

ZAMANAŞIMI BAŞLANGICI – ZAMANAŞIMI SÜRESİ –
FAİZ BAŞLANGICI

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

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

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

ORANLAR

Azami mevduat faizi gibi hesaplanır.

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

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

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

HESAPLAMALAR

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

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

TCMB tarafından yayınlanan
Azami Mevduat Faizi Oranları:

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

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

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

Yabancı para üzerinden yapılan sözleşmeler

Vade tarihi–3 yıl–Vade tarihi

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

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

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

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

Kamulaştırma bedeli

Tahakkuk veya Vade tarihi–5 yıl–Vade tarihi

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

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

ZAMANAŞIMI BAŞLANGICI – ZAMANAŞIMI SÜRESİ –
FAİZ BAŞLANGICI

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

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

Tecil faizi oranları Maliye bakanlığı
tarafından yıllık oran olarak belirlenmektedir.

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

ORANLAR

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

Azami mevduat faizi gibi oluşturulan yıllık devirlere göre hesap yapılmalıdır.

Kanuni faiz gibi hesaplanır.

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

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

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

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

HESAPLAMALAR

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

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

Dönemler Ve YILLIK Oranlar

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

Dönemler Ve AYLIK Oranlar

DÖNEMLER VE ORANLAR

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

3095
m.4a

YABANCI
PARA
FAİZİ

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

TECİL
FAİZİ

6183
m.51,
Anayasa
m.46/
son

KAMU
FAİZİ

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

ZAMANAŞIMI BAŞLANGICI – ZAMANAŞIMI SÜRESİ –
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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
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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
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KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA TABLO

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

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

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

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

-221 sayılı kanun

DÜZENLEME

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

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

20 yıl hak düşürücü süre

5 yıl zamanaşımı

Bedel

Ecrimisil

20 yıl hak düşürücü süre

Meni Müdahale

Bedel

5 yıl zamanaşımı

Süre yok

Meni Müdahale

Ecrimisil

Süre yok

Bedel

16.05.1956 ile 5999 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği 30.06.2010 tarihi arası

12.01.1961’den itibaren 2 yıl
hak düşürücü süre

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

Yararlı Bilgiler
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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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kararları
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tarihindeki
değer

Yararlı Bilgiler

473

HUKUKİ DURUM

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

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

**

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

***

Anayasa mahkemesinin 2010/83 Esas 2012/169 Karar sayılı ve 01.11.2012 tarihli kararının
5999 sayılı kanunun altıncı fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “sadece” kelimesini iptal eden A/2a
maddesi, 22.02.2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Aynı kararın 6111 sayılı kanunun geçici 2. maddesini iptal eden B maddesinin yürürlük
tarihi her ne kadar 22.08.2013 ise de aynı dönemi düzenleyen 6487 sayılı kanunun 21. maddesi
daha önce 11.06.2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu durumda 22.02.2013 ile 11.06.2013 tarihleri arası, 5999 sayılı kanunun 22.02.2012 tarihli değişiklikten sonraki hali ile birlikte kanunun boş
bıraktığı alanda 16.05.1956 tarihli içtihadı birleştirme kararları da uygulama
alanı bulur. Yürürlük süresinde bu dönem elatmalar için mülk sahipleri bedel davası yerine müdahalenin meni davası açabilir. Yürürlük süresinde bu dönem elatmalar için 5999 sayılı kanunda
düzenlenen müracaat şartı, haciz yasağı, idarenin %2 pay ayırması vs. hususlar aynen geçerlidir.
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idare de artık sadece
kamulaştırma davası
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6487 sayılı
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09.10.1956
maddesinin
maddesinin
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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
edilmiş
ancak
tebliğden
itibaren
6
ay
içinde
uzlaşma
görüşmeleri
yapılamamış
ise,
sürenin
sonunda
edilmesi gerekir. Müracaat tarihinden itibaren idare 6 ay sessiz kalmış ise veya idarece 6 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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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

Yararlı Bilgiler
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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 farkilişkin
etmemekte
idi. bedel ile bedele ilişkin
miş olması fark etmez. Bu
dönem fiili elatmalara
tespit edilen
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
mak
zorunda
değildir.
Bu
dönem
elatmalara
ilişkin
alacak
için
haciz
yasağı
da
söz
konusu
bile genel bütçeden ödenebilir. Bu dönem elatmalara ilişkin idareye müracaat zorunluluğu
değildir. İdarenin bu döneme elatmalar için yıllık bütçeden pay ayırması da zorunlu değildir.
bulunmadığı gibi uzlaşmazlık tutanağı düzenlenmiş olsa bile malik üç ay içinde dava açmak
Bu dönem elatmalara ilişkin borçlar genel bütçeden ödenebilir. Bu dönem elatmalarda dava
zorunda da değildir. Bu dönem elatmalara ilişkin yerel mahkemelerin tescile ilişkin kararları
ve icra harçları ve vekalet ücretleri maktu değildir. Bu dönem elatmalara ilişkin yerel mahicra olunamaz. icra olunamaz.
kemelerin tescilekesinleşmedikçe
ilişkin kararları kesinleşmedikçe
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Baromuzun 24168 sicil sayısında kayıtlı
Av. TULU GÜMÜŞTEKİN TERZİOĞLU
01/08/2015 tarihinde vefat etmiştir.
Merhume 1968 yılında İstanbul’da doğmuş, 1991 yılında
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun
olmuş, stajını Baromuzda yaparak, 2000 yılında Baromuz
levhasına kaydolmuştur.
Merhumeye Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 3888 sicil sayısında kayıtlı
Av. İZZETTİN KUMAŞÇI
09/08/2015 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1928 yılında İstanbul’da doğmuş, 1955 yılında
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun
olmuş, stajını Baromuzda yaparak, 1957 yılında Baromuz
levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 4129 sicil sayısında kayıtlı
Av. ALTAN İKİZ
11/08/2015 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1932 yılında İstanbul’da doğmuş, 1956 yılında
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun
olmuş, stajını Baromuzda yaparak, 1958 yılında Baromuz
levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 5185 sicil sayısında kayıtlı
Av. ERSAN KÜLTÜRAL
12/08/2015 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1937 yılında Çankırı’da doğmuş, 1960 yılında
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş,
stajını Baromuzda yaparak, 1964 yılında Baromuz levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
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Baromuzun 6598 sicil sayısında kayıtlı
Av. AHMET KAYA AYDOĞAN
12/08/2015 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1942 yılında Reşadiye’de doğmuş, 1967
yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun
olmuş, stajını Baromuzda yaparak, 1970 yılında Baromuz
levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 5968 sicil sayısında kayıtlı
Av. KISMET ERKİNER
18/08/2015 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1942 yılında İstanbul’da doğmuş, 1966
yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun
olmuş, stajını Baromuzda yaparak, 1968 yılında Baromuz
levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 5769 sicil sayısında kayıtlı
Av. HALUK GÖZÜBÜYÜK
19/08/2015 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1940 yılında İstanbul’da doğmuş, 1965 yılında
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş,
stajını Baromuzda yaparak, 1966 yılında Baromuz levhasına
kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 9857 sicil sayısında kayıtlı
Av. CANAN ÇANDARLI
22/08/2015 tarihinde vefat etmiştir.
Merhume 1952 yılında Gönen’de doğmuş, 1974
yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun
olmuş, stajını Baromuzda yaparak, 1975 yılında Baromuz
levhasına kaydolmuştur.
Merhumeye Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
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Baromuzun 27181 sicil sayısında kayıtlı
Av. KISMET TAV
23/08/2015 tarihinde vefat etmiştir.
Merhume 1973 yılında Korkuteli’de doğmuş, 2001
yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun
olmuş, stajını Baromuzda yaparak, 2002 yılında Baromuz
levhasına kaydolmuştur.
Merhumeye Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 19630 sicil sayısında kayıtlı
Av. HALİL DOĞU
27/08/2015 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1944 yılında Üsküdar’da doğmuş, 1993
yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun
olmuş, stajını Baromuzda yaparak, 1994 yılında Baromuz
levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 23911 sicil sayısında kayıtlı
Av. ÖZGÜR AKBAL
31/08/2015 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1967 yılında Üsküdar’da doğmuş, 1998
yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun
olmuş, stajını Baromuzda yaparak, 2000 yılında Baromuz
levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 7808 sicil sayısında kayıtlı
Av. PINAR ÇITAKOĞLU
01/09/2015 tarihinde vefat etmiştir.
Merhume 1944 yılında Çanakkale’de doğmuş, 1971
yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun
olmuş, stajını Baromuzda yaparak, 1972 yılında Baromuz
levhasına kaydolmuştur.
Merhumeye Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
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NAKİLLER
Sıra No

Sicil No

Adı

Soyadı

Hareket Tarihi

Nakil Baro

1

47496

İBRAHİM

AYDIN

7/2/2015

NİĞDE BAROSU

2

35273

HAMZA

ERTAŞ

7/2/2015

DİYARBAKIR BAROSU

3

45064

MÜCAHİT

KÖKMEN

7/2/2015

AYDIN BAROSU

4

43702

NEJLA

E. BULUTCU

7/2/2015

ANTALYA BAROSU

5

25756

AHMET

TORTOZOĞLU

7/2/2015

ANKARA BAROSU

6

19500

ERCAN

İMRANOĞLU

7/2/2015

MUĞLA BAROSU

7

24275

FATİH RECEP

GÜNEŞ

7/9/2015

SAMSUN BAROSU

8

28791

UYGAR

VARLIK

7/9/2015

KARABÜK BAROSU

9

45665

ERDEN

ERDEM

7/9/2015

TRABZON BAROSU

10

47686

ONUR

BAŞKAYA

7/9/2015

İZMİR BAROSU

11

34369

SERKAN

ARICAN

7/9/2015

BURSA BAROSU

12

49826

MUSTAFA E.

YURTTAŞ

7/9/2015

ESKİŞEHİR BAROSU

13

46075

TÜLAY

GEZEN

7/9/2015

BALIKESİR BAROSU

14

38195

ALİ

BOZOĞLU

7/9/2015

İZMİR BAROSU

15

50121

SİNEM

ERSAYOĞLU

7/9/2015

ANTALYA BAROSU

16

23421

MÜCTEBA

KILIÇ

7/9/2015

BALIKESİR BAROSU

17

47478

ARZU

BULUT

7/16/2015

SAKARYA BAROSU

18

48331

BERK

ILDIZ

7/16/2015

AYDIN BAROSU

19

46523

HAKAN

ERYILMAZ

7/16/2015

BURSA BAROSU

20

10854

SEZAİ

ERGÜL

7/16/2015

ERZİNCAN BAROSU

21

46336

İLAY

KUŞVURAN

7/16/2015

BURSA BAROSU

22

49026

HİCRAN

POLAT

7/16/2015

SİİRT BAROSU

23

48728

MEHMET

ÖZTAŞ

7/16/2015

İZMİR BAROSU

24

43370

MUSTAFA E.

HATİPOĞLU

7/23/2015

ANTALYA BAROSU

25

48211

TURĞUT

USLU

7/23/2015

ADIYAMAN BAROSU

26

42619

MEHMET

DAĞALTI

7/23/2015

BURSA BAROSU

27

47668

MELİS

DOĞAÇ

7/23/2015

ANKARA BAROSU

28

39083

IRMAK

GÜVEN

7/23/2015

EDİRNE BAROSU

29

48796

MUSTAFA

SEZER

7/23/2015

K.MARAŞ BAROSU

30

47929

MEHMET B.

ALÇI

7/23/2015

MUĞLA BAROSU

31

47219

SELİM

KILIÇ

7/23/2015

AKSARAY BAROSU

32

44371

ELÇİN

ERKAHVECİ

7/30/2015

KIRKLARELİ BAROSU

33

19233

SALİHA KÜBRA

KABAALİ

7/30/2015

GAZİANTEP BAROSU

34

37740

MAKBULE P.

KILIÇ

7/30/2015

ANTALYA BAROSU

35

50272

ZEYNAL A.

İLHAN

7/30/2015

ADIYAMAN BAROSU

36

44664

HALİL İBRAHİM

GÖKLER

8/13/2015

MUĞLA BAROSU
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NAKİLLER
Sıra No

Sicil No

Adı

Soyadı

Hareket Tarihi

Nakil Baro

37

48826

EZGİ

ERGUN

8/13/2015

VAN BAROSU

38

34003

BARIŞ SELAMİ

UYSAL

8/13/2015

MUĞLA BAROSU

39

43447

EMRAH

ÖZER

8/13/2015

ANTALYA BAROSU

40

48586

SÜLEYMAN

ARSLAN

8/13/2015

ADANA BAROSU

41

49864

MELTEM

ŞAHİN

8/13/2015

VAN BAROSU

42

42954

EMRE

YOZCU

8/13/2015

ADANA BAROSU

43

47548

ABDULLAH

AKTİMUR

8/13/2015

DİYARBAKIR BAROSU

44

21756

FERRUH

KAYMAK

8/13/2015

KONYA BAROSU

45

48934

ORKUN

ÖZDEMİR

8/13/2015

TEKİRDAĞ BAROSU

46

36401

NAZLI

ATEŞ

8/13/2015

MUĞLA BAROSU

47

50522

DENİZ

ÇİLCAN

8/13/2015

ADIYAMAN BAROSU

48

48748

BAHAR

KÜTÜKCÜ

8/13/2015

BURSA BAROSU

49

50010

HAKAN

BAKIR

8/20/2015

ŞANLIURFA BAROSU

50

30546

EROL

BİRNİ

8/20/2015

GÜMÜŞHANE BAROSU

51

43183

CELAL

SEYHAN

8/20/2015

ANKARA BAROSU

52

30169

ALİ

DOĞRU

8/20/2015

BALIKESİR BAROSU

53

44832

SERHAT

ATAN

8/20/2015

BURDUR BAROSU

54

40006

İREM

YİRİK

8/20/2015

ANTALYA BAROSU

55

41016

İLKER

TÜRER

8/27/2015

MERSİN BAROSU

56

29680

SÜLEYMAN

GÜNEŞ

8/27/2015

KÜTAHYA BAROSU

57

50048

FAHRETTİN

AKYÜZ

9/3/2015

ANKARA BAROSU

58

49833

MEHMET

ÇOĞALAN

9/3/2015

ANKARA BAROSU

59

48600

ELİFCAN

ASLAN ERSEN

9/3/2015

KASTAMONU BAROSU

60

47951

DAMLA

ÖZEN

9/3/2015

KOCAELİ BAROSU

61

47495

RAFET

ÖZÇAMKAN

9/3/2015

ANKARA BAROSU

62

47241

RAHMİ

KAYACAN

9/3/2015

BURSA BAROSU

63

29389

MUSTAFA

KAYA

9/3/2015

BURSA BAROSU

64

46369

ESRA

AÇAR

9/3/2015

GAZİANTEP BAROSU

65

46042

SEVGİ

YILMAZ

9/3/2015

BURSA BAROSU

66

18267

NAGEHAN

ÖZSEYHAN

9/3/2015

ANKARA BAROSU
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AYRILMALAR
Sıra No

Sicil No

Adı

Soyadı

Hareket Tarihi

1

48324

OSMAN

KILIÇ

2

45285

GÖKHAN

ÖZVARDAR

7/30/2015
7/30/2015

3

41799

TAYFUN

ADIGÜZEL

7/30/2015

4

50061

MERVE

KARAKAŞ

7/30/2015

5

43005

FERİDE

YILMAZTEKİN

7/30/2015

6

48753

SİNEM

ÖZTÜRK

7/30/2015

7

28843

HATİCE

GÖK YÜCEGÖNÜL

7/30/2015

8

46671

HALİME

SEZER

7/30/2015

9

37968

ELİF HANIM

CENGİZ

7/30/2015

10

32083

GAMZE

SEZGİN ALICIOĞLU

7/30/2015

11

45549

ALİ EMİR

BALAKBABALAR

7/30/2015

12

50446

MEVLÜT

KILIÇASLAN

7/30/2015

13

47982

ÖZGÜR

ÖZTÜRK

8/13/2015

14

43243

YAKUP

TİLER

8/13/2015

15

22729

OSMAN

ERBAŞ

8/13/2015

16

42638

GÜLŞAH

KORKUSUZ

8/13/2015

17

41962

OĞUZHAN

GÜL

8/13/2015

18

43449

A.DURAK

BİNİCİ

8/13/2015

19

48202

SONER

ŞAHİN

8/13/2015

20

48263

M.HAZAL

CİZRELİOĞLU

8/13/2015

21

48248

EMRE

ÖZTÜRK

8/13/2015

22

38683

JALE

ŞENGÜN

8/13/2015

23

48055

AYNUR

KAHYA

8/13/2015

24

49185

FARUK

KARAHAN

8/13/2015

25

47550

ÇİMEN

KITSUZ

8/13/2015

26

46681

HALİL İBRAHİM

LEBLEBİCİ

8/13/2015

27

35071

ASLI

ULUÇAY

8/13/2015

28

26429

İSMAİL

KARADAĞ

8/20/2015

29

50445

M. KEMAL

GÖZE

8/20/2015

30

33315

DİDEM OBEN

ÖZANT

8/27/2015
8/27/2015

31

33034

HATİCE

MERAY AKCAN

32

34976

MELİHA

ŞENKAYA

9/3/2015

33

34356

SALİH FERHAT

TOPAZİK

9/3/2015

34

27621

AHMET

GÖK

9/3/2015

35

37758

METİN

TANRIKULU

9/3/2015

Yitirdiklerimiz / Nakiller / Ayrılmalar
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AYRILMALAR
Sıra No

Sicil No

Adı

Soyadı

Hareket Tarihi

36

37328

ÇAĞDAŞ

ÖZER

9/3/2015

37

31961

O.FERHAT

ALİM

9/3/2015

38

26046

HÜLYA

KARAARSLAN YÜCEL

9/3/2015

39

36072

SİBEL

KÖROĞLU PARLAK

9/3/2015

40

35698

EŞREF

KİREÇ

9/3/2015

41

29627

AHMET

YAPICI

9/3/2015

42

35398

FATİH

GÖK

9/3/2015

43

23388

HANİFE

KONYAR

9/3/2015

44

12186

MEHMET

DURMAZ

9/3/2015

45

3287

NEVZAT

KORALTAN

9/3/2015

KAVRAM DİZİNİ

KAVRAMLARA GÖRE ARAMA DİZİNİ
A
AÇIK ÖĞRETİM ÖĞRENCİSİ .................................................219
ADİ KEFİL . ............................................................................263
AİLE KONUTU ...............................................................207, 230
ALT İŞVEREN ........................................................................295
ATANMIŞ MİRASÇILIK ..........................................................335
AVAL ......................................................................................303
AVUKATIN GÖREVİ ...............................................................326
AVUKATIN HAKSIZ AZLİ .......................................................329
AVUKATLIK ÜCRETİ .............................................................255
AYLIK ÜCRET ........................................................................299
AYNI NEDENLE İKİ CEZA VERİLMESİ . ................................281

B
BAKICI GİDERİ ......................................................................343
BANKA HESABINA HAKSIZ BLOKE KONULMASI .................307
BANKANIN DURUMU BİLMESİ . ............................................207
BEBEK BAKICISI İLE BEBEK SAHİBİ
ARASINDAKİ İLİŞKİ İŞ KANUNUNA TABİDİR ........................364
BELİRLİ SÜRELİ HİZMET SÖZLEŞMESİ . ............................210
BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN ÖNCEDEN FESHİ .....293
BEŞ YIL SÜRELİ KİRA SÖZLEŞMESİ . ..................................268
BİRDEN FAZLA KİRALAYAN . ........................................ 259, 261
BİR İŞİN YAPILMASINDA GECİKM ........................................358
BORCA İTİRAZ YARGILAMA USULÜ .....................................228
BOŞANMA KARARI ........................................................214, 224

C
CEMEVİNİN İBADETHANE KAPSAMINDA
DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKİR .........................................249
ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİLER ..............................................215
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D
DAVACININ PAYINI DEVRALAN KİŞİNİN HAKLARI ...............257
DAVADA GÖREV ....................................................201, 240, 336
DAVANIN USUL YÖNÜNDEN REDDİ .....................................325

F
FAZLA ÇALIŞMA . ..................................................................300
FAZLA ÇALIŞMALAR .............................................................299
FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ . ....................................................273
FAZLA MESAİ ........................................................................292
FERAGAT HALİNDE KARŞI TARAF VEKALET ÜCRETİ ........255

G
GEÇERSİZLİK İDDİASI .........................................................359
GENEL HÜKÜMLER ..............................................................350

H
HACZEDİLEBİLEN EV EŞYASI . ............................................314
HAKLI FESİH .........................................................................420
HAKLI NEDEN DAYANAN FATURA . ......................................358
HAKSIZ AZİL .........................................................................326
HASIMLI DAVA ......................................................................336
HAZLI AZİL . ..........................................................................326
HEM ÖLÜM HEM İŞ KAZASI SİGORTASINDA
MAAŞ BAĞLANMASI . ............................................................362
HOR KULLANMA ZARARI . ....................................................263

I-İ
İCRA İNKAR TAZMİNATINA AKACAĞIN TAKİP
TARİHİNDEKİ TL KARŞILIĞI ÜZERİNDEN HÜKMEDİLMESİ
GEREKİR ...............................................................................356
İĞER EŞİN RIZASI . ...............................................................303
İPOTEK TESİSİ . .............................................................207, 230
İŞÇİNİN HAKARET İÇEREN SÖZLERİ . ..........................415, 420
İŞÇİNİN HAKLI FESHİ ...........................................................300
İŞÇİNİN İŞ AKDİNİN ASKERLİK HİZMETİ
NEDENİYLE SONA ERMESİ ..................................................295
İŞÇİ TEMİNİ SÖZLEŞMESİ ...................................................287
İŞ HUKUKU HÜKÜMLERİ . ....................................................364
İŞİN ESASINA GİRİLMEMESİ ................................................325

Kavram Dizini

493

İŞ KAZASI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT TAKDİRİ .........360
İCRA MAHKEMESİ ................................................................228
İCRA TAKİBİ ..........................................................................317
İHBAR TAZMİNATI ................................................................300
İMZALI BORDROLAR ............................................................292
İŞLETEN SIFATI ....................................................................347
İŞ MAHKEMESİ ..............................................................277, 282
İSPAT YÖNTEMİ ....................................................................204
İSTİHKAK DAVASI .................................................................204
İŞÇİNİN GÖREVLERİ .............................................................281
İŞ KAZASI ..............................................................................234
İSTİHKAK İDDİASININ ÇÖZÜMÜ . .........................................313
İYİ NİYET ...............................................................................359
İYİ NİYETLİ HAMİLİN HAKLARI . ...........................................233
İZLENECEK YO .....................................................................333
İZLENECEK YOL ...................................................................368

K
KALAN SÜRENİN ÜCRETİ .....................................................293
KAMBİYO SENEDİ .................................................................303
KAPALI FATURA ....................................................................355
KAZA SİGORTASI TAZMİNATI ..............................................317
KEFALET SÖZLEŞMESİ ............................... 263, 264, 265, 266
KIDEM TAZMİNATI ...............................................................210
KİRA SÖZLEŞMESİ ...............................................................259
KOOPERATİF GENEL KURULU KARARLARININ İPTALİ . .....366
KREDİ SÖZLEŞMESİ ............................................................359

M
MADDİ TAZMİNATTA FAİZ BAŞLANGICI ..............................360
MADDİ ZARAR HESABI .........................................................341
MAHKEMECE DAHA ÖNCE VERİLEN MADDİ TAZMİNAT
YİNE ÇOK TAKDİR OLMUŞTUR ............................................242
MAHKEMECE YAPILACAK İŞ ................................................357
MALULİYET ...........................................................................345
MANEVİ TAZMİNAT . .............................................................347
MERNİS ADRESİNE TEBLİGAT YAPILAMAYAN YARDIM
NAFAKASI DAVALISININ ADRES ARAŞTIRMASI . .................244
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MÜCBİR SEBEP . ...................................................................410
MUVAZAA ..............................................................................287

N
NAKLİYAT SİGORTASI ..........................................................305

O

ÖDEME KARİNESİ . ....................................................... 355, 356
ÖDENMEYEN VEKALET ÜCRETİNDEN SORUMLULUK .......329
ON YIL UZAMA KOŞULU .......................................................268
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASINDA TARAF TEŞKİLİ . .260

R
REHİNLİ ARAÇ ......................................................................317
RESEN YEMİN .......................................................................270

S

ŞARTA BAĞLI İSTİFA BEYANI . .............................................275
SATIŞ PRİMİ ..........................................................................300
ŞEKİL ŞARTLARI . .................................................................264
SGK SORUMLULUĞU . ..................................................201, 338
SGK TARAFINDAN KARŞILANMASI ......................................302
ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİ .........................................................214
ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK .......................................................224
SİGORTA ŞİRKETİNİN SORUMLULUĞU ............... 341, 343, 345
SİGORTA ŞİRKETİNİN YARGILAMADIĞI
GİDERLERİNDEN SORUMLULUĞU ......................................338
SIRA CETVELİNE İTİRAZ ......................................................368
ŞİRKET ÇALIŞAN ..................................................................318
ŞİRKETİN FESHİNDEN ÖNCE DÜZENLENEN
VEKALETNAME . ...................................................................319
ŞUFA DAVASI ........................................................................257
SÜRELER ..............................................................................316
ŞEKİL ŞARTI ................................................................ 265, 266

T

TAHLİYE DAVASI ..................................................................261
TAPU KAYDINDAKİ KİMLİK BİLGİLERİ . ...............................240
TAŞIMA SÖZLEŞMESİ ..........................................................306
TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNDEN
KAYNAKLANAN EK HAKLAR .................................................332
TAZMİNAT DAVASI ...............................................................201

Kavram Dizini
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TEBLİGAT .............................................................................316
TEBLİGAT YÖNTEMİ . ...........................................................318
TEDAV GİDERLERİNDEN SİGORTA ŞİRKETİ ......................338
TEDAVİ GİDERLERİ ..............................................................341
TEMİNAT SENEDİ .................................................................233
TEMYİZDE KESİNLİK SINIRI ................................................297
TEMYİZ SÜRESİ ....................................................................228
TİCARİ DAVA ................................................................. 305, 306
TRAFİK KAZASI .....................................................................345
TRAFİK KAZASI NEDENİYLE SAĞLIK HİZMEDİ BEDELİ .....302
TÜKETİCİ MAHKEMESİ ........................................................225
TUTUKLANMA ........................................................................ 307

U-Ü

ÜST DÜZEY YÖNETİCİ ...........................................................273

V

VAKIF ÜNİVERSİTESİ ...................................................277, 282
VASİYETÇİNİN HUKUKİ EHLİYETİ . ......................................246
VASİYETNAMENİN İPTALİ TENKİS DAVASI .........................246
VEKİL İLE TAKİP EDİLEN İŞLER ..........................................316
VELAYET ...............................................................................215
VERASETİN İPTALİ ...............................................................336
VERASET İPTALİ ...................................................................333
VERGİ CEZASI ......................................................................410
VERGİ TABLİGATI . ...............................................................407

Y

YAKIT ALIMI ..........................................................................225
YARDIM NAFAKASI . ..............................................................219
YASAL MİRASÇILIK BELGELERİ ..........................................335
YENİ HMK HÜKÜMLERİ ........................................................270
YETKİ VE GÖREV İTİRAZI ....................................................357

Z

ZAMANAŞIMI SÜRESİ ...........................................................234

KİTAP TANITIMLARI

Adana Barosu Avukatlarından ve Dergimize yazılarıyla katkıda
Av. Abbas Bilgili tarafından hazırlanan kitap, İş Hukukunda Mobbing (Bezdiri) kavramını temel kavramları, uygulamadan örnekleri, Öğreti ve Yargıtay kararları eşliğinde ele alıyor.
Mobbing kavramı, Türk iş hukukuna yeni girmiş bir kavramdır.
Henüz İş Yasası’nda yerini almamakla birlikte, 1 Temmuz 2012
günü yürürlüğe girecek olan 6098 sayılı Türk Borçlar Yasası’nın
417. maddesinde bu konuda yasal düzenleme yapıldığı görülmektedir. Mobbing kavramı öğretide yaygın olarak kullanılmaya başlanmış ve son zamanlarda Yargıtay'ın kararlarında da konuya değinildiği görülmektedir.
Mobbing kavramı yerine manevi taciz, duygusal saldırı, psikolojik şiddet, psikolojik taciz, psikolojik yıldırma, psikolojik terör gibi
kavramlar da kullanılmaktadır. “Mobbing” kavramı yerine Türkçe
bir kav-ram olarak “yıldırma” kavramı önerilmekte ise de Türk Dil
Kurumu bu konuda “bezdiri” kavramını önermektedir.
Yeni Türk Borçlar Yasası'nın 417. maddesinde “psikolojik taciz”
kavramı tercih edilmiştir.
www.karahankitabevi.com 0 322 363 05 84

