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Yargıtay Kararları
2016 yılının ilk sayısıyla birlikteyiz. Her yılın ilk sayısında Yararlı
Bilgiler bölümü diğer sayılara oranla daha fazla sayfayı kapsıyor.
Tüm yıl boyunca avukat ve diğer
hukukçuların sürekli işine yarayacak bilgileri tablolar halinde bir
araya getirerek meslektaşlarımızın
bilgilendirmesine sunuyoruz. Harç
tarifelerinden tutun da asgari ücret oranlarına kadar birçok veriyi
Yararlı Bilgiler sayfamızda görebilirsiniz.
***
Uygulamaya yönelik olarak seçtiğimiz yazıların yanı sıra Yargıtay
kararlarını da özenle gözden geçirip yayımladığımızı belirtelim. Her
sayımızda bir konuda öne çıkan
Yargıtay kararlarının fazlalığı dikkat çekiyor. Örneğin bu sayımızda
Kambiyo hukukuna dair kararların
fazlalığı dikkatlerinizden kaçmayacaktır.
Özellikle Çek Hukuku konusunda birden çok önemli sayılabilecek
Yargıtay kararına sayfalarımızda
yer verdik.
Yeri gelmişken Yargıtay kararı yayımında devrim niteliğindeki
bir gelişmeyi meslektaşlarımızla paylaşmakta yarar görüyoruz.
Bildiğimiz üzere, Dergimizde yer
alan kararları hukukçu dayanışmasıyla elde edip burada yayımlıyoruz.

Yargıtay, aldığı kararları kamuoyu ile paylaşmaktan yıllarca
kaçındı. Yargıtay Kararları Dergisi
bu konuda talebi karşılamakta yetersiz kaldı.
Bu durum, hem avukatların bilgiye ulaşmasını engelledi hem de
Türk Milleti adına verilen kararların, “içtihat bankası” adı altında
pazarlanarak işi ticarete döken kişi
ve kuruluşların doğmasına sebebiyet verdi.
Ancak Yüksek Mahkeme, tüm
dairelerin en son güncel içtihatlarını kişisel bilgilerden arındırarak
internet sitesinde yayımlamaya
başladı.
Verilmiş olan kararların azımsanmayacak derecede ve neredeyse
her konuda yayımlanacak olmasına
dair bu gelişmenin doğrusu yıllardır bu kararların peşinden koşan
biz avukatları heyecanlandırdığını
söylemeliyiz.
İçtihatların geliştirilerek yayımının sürmesini diliyor, Yüksek
Mahkeme kararlarını kamuoyuna
sunulması kararı alan yargıç ve yöneticileri kutluyoruz.
***
Yeni yayınlarda buluşmak umuduyla…
İyi yıllar.
Yayın Kurulu

YAZILAR

GERİ KABUL ANLAŞMASI KARŞILIĞINDA
TÜRK VATANDAŞLARININ AB ÜYESİ
ÜLKELERE VİZESİZ SEYAHAT EDECEĞİ
İDDİASININ AÇIKLAMALI YOL HARİTASI
HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE ELE ALINMASI
Prof. Dr. Sibel ÖZEL1
Genel Olarak
1957 tarihli Kişilerin Avrupa Konseyi’ne Üye Ülkeler Arasında Dolaşımını Düzenleyen Kurallara Dair Avrupa Sözleşmesi2 âkit taraf vatandaşlarının ikamet ettiği ülkeye bakılmaksızın ekte belirtilen belgelerden biriyle
âkit devlet topraklarına üç ayı geçmemek üzere serbestçe girebileceğini ve
çıkabileceğini öngörmüştür (m. 1). Ancak Sözleşmenin 7. Maddesi âkit
taraflardan her birine kamu düzeni, sağlığı veya güvenliği nedeniyle Sözleşmeyi derhal yürürlüğe koymama veya Sözleşmeyi diğer âkit taraf için
geçici olarak yürürlükten kaldırma hakkı vermektedir.
5 Ekim 1980 tarihinde Almanya çok sayıda kaçak Türk işçisinin Almanya’ya gelmesi ve ekonomik nedenlerle sığınma talebinde bulunmasını gerekçe göstererek Sözleşmenin 7. Maddesine göre vize muafiyetini
kaldırdığını Türkiye’ye bildirmiş; diğer Avrupa ülkeleri de aynı gerekçe
ile Türkiye’ye vize uygulamaya başlamıştır3. Türkiye Sözleşmenin 7. Maddesine dayanılarak kaldırılan vize muafiyeti ile ilgili olarak Avrupa Konseyine başvurmuştur. Avrupa Konseyi Asamblesi 30 Eylül 1980 tarihli
toplantısında aldığı tavsiye kararı ile vize uygulaması ile ilgili devletlerin
buna son vermesini ve diğer ülkelerin de aynı yönde bir uygulamadan
kaçınmalarını istemiştir4. Ancak bu tavsiye kararına uyulmamış ve siyasi
iltica talepleri5 ile kaçak Türk işçilerinin çalışmasındaki artışın kamu dü1
2

3

4
5

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı
RG. 1.12.1961-19972. EuropeanAgreement on RegulationsGoverningtheMovement Of
PersonsbetweenMemberStates of theCouncil of Europe. İngilizce metin için bkz. www.
uhdigm.adalet.gov.tr (05.01.2016)
Bkz. ÖZTAN, Işıl: “Türk vatandaşlarının Avrupa Ülkelerine Giriş Hakkı ve Vize Sorunu”
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 9 Özel Sayı: 2007, s. 412. Diğer
ülkeler için bkz. id. s. 410 dn. 10; 427.
Id. s. 428.
Alman Hukuk Profesörü Schmidt , 1981 yılında Federal Almanya Dışişleri Bakanına
gönderdiği mektupta NATO’ya dahil bir ülke olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına
vize uygulanmasının “rencide edici bir ayrımcılık” olduğunu belirtmiş ve vize uygulama-
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zenini bozduğu öne sürülmüştür6.
Avrupa Birliği de aday ülke durumunda olmasına rağmen Türkiye’ye
aynı gerekçelerle vize serbestisi imkânı tanımamış ve 2016 yılı itibariyle
35 yıldır turistik amaçla bir AB üyesi ülkeye gitmek isteyen Türk vatandaşlarının seyahat özgürlüğünü kısıtlamaya devam etmiştir. Bu konudaki
bütün müzakereler Türkiye’nin AB ile Geri Kabul Anlaşması yapmasının
şart koşulması nedeniyle sonuçsuz kalmıştır.
Nihayet “Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri Kabulüne İlişkin Anlaşma” Ankara’da 16 Aralık 2013 tarihinde imzalanmış ve TBMM tarafından 25 Haziran 2014’de
onaylanmıştır7. Söz konusu anlaşma AB tarafından 4 Mart 2003’de önerilmiş; 2005-2006 yıllarında 4 tur müzakere edilmiş ve toplamda 7 tur
müzakerenin ardından 21 Haziran 2012’de paraflanmıştır. 10 yıllık süreç
sonrası kabul edilen anlaşma8 vize muafiyet için yapılan görüşmelerde AB
tarafından ön koşul olarak ortaya konmuştur.
Geri Kabul Anlaşması (GKA) yasadışı yollarla AB üyesi ülkelere giden
veya bu ülkelerde bulunmaları artık yasadışı sayılan Türk vatandaşları
veya Türkiye üzerinden geçiş yapan vatansız veya üçüncü ülke vatandaşlarının Türkiye’ye geri alınmasını; aynı şekilde yasadışı yollarla AB üyesi
ülkelerden Türkiye’ye gelen veya Türkiye’de bulunması artık yasadışı sayılan AB üyesi ülke vatandaşları ile vatansız veya 3. Ülke vatandaşlarının
AB üyesi ülkelere iade edilmesini düzenlemektedir.
Diğer aday ülkeler de GKA imzalamış ancak üyelik müzakereleri başladığında vizesiz seyahat imkânından yararlanmışlardır9. Ancak Türk vatandaşlarının AB üyesi ülkelere seyahat etmesi AB tarafından hâlâ bir
tehdit olarak algılandığı için tam üyelik müzakerelerinin başladığı 2005
yılından beri bu konuda bir gelişme olmamıştır.

6
7

8
9

sı ile siyasi iltica taleplerinin önlenmesinin mümkün olmadığını; zira “non-refoulement”
prensibi gereğince bir siyasi mültecinin vize almamış olduğu gerekçesiyle sınırda çevrilmesinin 1951 Cenevre Sözleşmesine aykırı olacağını vurgulamıştır. Bkz. “Vizeye Karşı
Bir Alman Profesörünün Tepkisi” İktisadi Kalkınma Vakfı Dergisi, 1(3) 14-15 Mayıs
1981.
ÖZKAN, s. 428.
RG.28.06.2014-29044. Bu Anlaşma ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. AB-Türkiye Geri
Kabul Anlaşması ve Vize Serbestisi (14 Mayıs 2014 Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi) İstanbul Barosu Yayınları, 2014/14, s. 7 vd. Anlaşmanın İngilizce metni için bkz.
OfficialJournal of theEuropeanUnion 7.05.2014 L 134/1.
Bkz. İçişleri Komisyonu Raporu, Esas no: 1/876 Karar no. 15, 4.02.2014, s. 14.
Batı Balkan ülkeleri vatandaşları Kosova hariç 2-2,5 yıl içinde AB’ye vizesiz seyahat
hakkı elde etmişlerdir. Melih Özsöz, dn. 6’da zikredilen eser, s. 28. Batı Balkan ülkeleri
vize serbestisi yol haritasında 42 kriter yer alırken, Türkiye için 80 ayrı kriter aranmaktadır. Id. s. 35.

Geri Kabul Anlaşması Karşılığında...• Prof. Dr. S. ÖZEL

17

GKA Türk kamuoyuna aslında bu anlaşma ile ilgisi olmayan vize serbestisi müjdesi olarak sunulmuştur10. 2016 Ekim ayında vizesiz Avrupa’ya gidilebileceği ileri sürülmüştür11. GKA’nın imzalandığı 16 Aralık
2013 tarihinde aynı zamanda AB ile Türkiye arasında Vize Serbestisi Diyaloğunun ilk toplantısı da gerçekleştirilmiştir. Komisyon vize serbestisi
rejimine ilişkin Yol Haritasını sunmuştur. Bu Yol Haritasında Konsey ve
Parlamentoya Türk vatandaşları için Schengen vizesi alma zorunluluğunun kaldırılmasının teklif edilebilmesi için aranacak kriterler yer almaktadır. Türk tarafı bu yol haritasında yer alan bazı şartlar için çekinceler
öne sürmüş ve böylelikle vize serbestisi diyaloğunun “Açıklamalı Yol Haritası” temel alınarak yürütülmesi konusunda uzlaşmışlardır12.
Bu itibarla Avrupa’ya en azından Schengen vizesi kapsamında olan ülkelere vizesiz seyahat edebilmek için Türkiye’nin yerine getirmesi gereken
kriterleri Açıklamalı Yol Haritası bünyesinde ele almak gerekmektedir.
Söz konusu Yol Haritasında vizesiz seyahat için güvenli bir çevre yaratmak amacıyla Türkiye’nin hukuki, idari reformlar yapması talep edilmektedir. Bu taleplerden en önemlisi GKA’nın onaylanmasıdır. Türkiye
bu şartı yerine getirmiştir. Bundan sonra anlaşmanın tam ve etkin uygulanması temin edilecektir13.
Aşağıda Yol Haritasında Türkiye’den talep edilen hususların bazıları
ele alınmıştır:
AÇIKLAMALI YOL HARİTASINA GÖRE TÜRKİYE’DEN TALEP
EDİLEN BAZI REFORMLAR VE TÜRKİYE’NİN ÇEKİNCELERİ
Türkiye’nin yerine getirmesi gereken reformlar Yol Haritasında dört
bölüm olarak belirlenmiştir. Bunlar belge güvenliği, göç ve sınır yönetimi,
kamu düzeni ve güvenliği, temel haklardır.
1. Belge güvenliği
Türkiye Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonunun (ICAO) standartlarına uygun makine tarafından okunabilen biyometrik seyahat bel10 www.sabah.com.tr (16.12.2013)
11 www.milliyet.com.tr (11.12.2015); www.hurriyet.com.tr (11.12.2015)
12 Bkz. First Meeting of the EU-Turkey VisaLiberalizationDialogueAgreedMinuteswww.
mfa.gov.tr/data/agreed%20minutes%20annotated%20roadmap.pdf (25.12.2015)
13 Türkiye Anayasaya göre Türk vatandaşlarının ülkeye kabulüne engel olmadığını ancak
üye ülkelerde hukuki prosedürleri başlatmış Türk vatandaşları için geri kabulün ancak
bütün itiraz yolları tüketildikten sonra gerçekleşeceğini vurgulamıştır. Bkz. AnnotatedRoadmapTowards a Visa-FreeRegimewithTurkey (REV. I) 12 July 2013. ec.europa.eu/
dgs/home-affairs/what-is-new/news/docs/20131216-roadmap_towards_the_visa-free_
regime_with_turkey_en.pdf (25.12.2015)
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gelerini düzenlemeye devam etmeli; ICAO’nun tavsiye ettiği uygulamaları
takip etmeli; ICAO standartlarına uymayan pasaportları kaldırmalı: özellikle 2252 /2004 Konsey Tüzüğü ile uyumlu AB standartlarına uygun fotoğraf ve parmak izi dahil olmak üzere biyometrik veri içeren uluslararası
pasaportları aşamalı bir şekilde kullanıma sunmalıdır.
Türkiye ile Vize Serbestisine ilişkin Yol Haritası 1. Değerlendirme Raporunda14kriterin bir bölümünün karşılandığı ancak sağlanan ilerlemenin ümit verici olduğu belirtilmiştir15.
2. Göç yönetimi
2.1. Sınır yönetimi
Türkiye özellikle AB üye ülkeleriyle olan sınırları başta olmak üzere
bütün sınırlarında yasadışı giriş-çıkışları engellemek için yeterli sınır
kontrolü ve gözetimi yapacaktır.
Açıklamalı Yol Haritasında Türkiye “bütün sınırlarında” teriminin AB
üyesi ülkelerle sınırları da kapsadığını ancak Türkiye ile Yunanistan arasında deniz sınırlarının henüz tam olarak belirlenmediğini dolayısıyla Komisyonun değerlendirmesinde bu hususu dikkate almasının ümit edildiğini vurgulamıştır.
Türkiye sınır yönetiminde görevli sınır muhafızları, gümrük memurları ve diğer yetkililere yönelik eğitim programları ve yolsuzlukla mücadeleye ilişkin etik kuralları kabul etmelidir.
Komisyon kriterin bir bölümünün karşılandığını düşünmekle birlikte Türkiye’nin sınır yönetimi ile ilgilenen birimlerinin farklı durumlarda
nasıl davranmalarına ilişkin genel etik kodun farklı versiyonlarının oluşturulmasını, söz konusu versiyonların bilinirliğinin artmasına yönelik eğitim modellerinin getirilmesini ve kontrol mekanizmalarının kurulmasını
tavsiye etmiştir16.
Yol Haritasında Türkiye’nin sınır yönetimini uluslararası mülteci hukukuna uygun olarak, non-refoulement (geri gönderme yasağı) prensibine saygılı biçimde yerine getirmesi talep edilmektedir. Türkiye bu talebe
karşılık uluslararası mülteci hukukunun bu bağlamla alâkasız olduğunu,
Türkiye’nin yeni Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile uluslararası koruma ihtiyacı olan kişilere karşı zaten non-refoulement prensibine
saygı gösterdiğini belirtmiştir.
14 Raporun İKV tarafından yapılan resmi olmayan çevirisi için bkz. www.ikv.org.tr
(25.12.2015)
15 Rapor (dn. 13) s. 4. Belgelerle ilgili diğer değerlendirmeler için bkz. id. s. 5 vd.
16 Rapor (dn. 13) s. 12.
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2.2. Vize politikası
Türkiye konsolosluk ve sınır personeli için belge güvenliği eğitimini ve
Türk Vize Bilgi Sisteminin geliştirilmesi ve kullanılmasını sağlamalıdır.
Avrupa Birliği Türkiye’nin AB için yüksek göç ve güvenlik riski oluşturan
ve AB üyesi olmayan ülkelerin vatandaşlarına sınırda vize vermesi uygulamasından vazgeçmesini talep etmektedir.
Açıklamalı Yol Haritasında sınırda vize uygulama sayısında azaltılmaya gidildiği vurgulanmıştır.
Avrupa Birliği Türk topraklarına girişte bütün AB üyesi ülke vatandaşlarına ayrım gözetmeksizin vize serbestisi getirmesini talep etmektedir.
Yol Haritasına konan bu şartla önce Türkiye’nin bütün AB üye ülke vatandaşlarına ayrım yapmaksızın vize şartını kaldırması istenmektedir. Türkiye bu şarta çekince koymuş ve AB ülkelerinde (Schengen dışı ülkeler
de dahil olmak üzere) sadece Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat hakkı
tanıyan üye ülke vatandaşları için mevcut vize şartının kaldırılacağı belirtilmiştir. Ancak bu çekincenin Komisyonun 1. Raporunda dikkate alınmadığı görülmektedir. Komisyon AB üyesi ülkelerden sadece 19 ülke vatandaşının Türkiye’ye vizesiz giriş yapabildiğini; Kıbrıs Cumhuriyetinden
yapılan müracaatlara da de facto ayrımcılık yapıldığını, e-vize sistemine
başvuru halinde Kıbrıs Cumhuriyeti yerine “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi”
ifadesi yer aldığını belirttikten sonra bu kriterin tam olarak karşılanması
için bu ayrımcı muameleye son verilmesini tavsiye etmektedir17.
2.3. Uluslararası koruma
Türkiye’nin AB müktesebatına uyum açısından 1951 tarihli Mültecilerle ilgili Cenevre Sözleşmesine koyduğu coğrafi çekinceyi kaldırması talep
edilmektedir.
Türkiye söz konusu Birleşmiş Milletler Sözleşmesini 1961’de onaylamış18 ve coğrafi bir çekince koyarak sadece Avrupa ülkelerinde meydana gelen olaylar nedeniyle ırkı, dinî, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba
mensubiyeti ve siyasal düşüncesinden dolayı zulme uğrayacağından haklı
sebeplerle korkan sığınmacıları Sözleşme kapsamında mülteci kabul etmektedir. Avrupa ülkeleri dışında meydana gelen olaylar yüzünden aynı
nedenlerle Türkiye’ye sığınanlar ise şartlı mülteci olarak adlandırılmakta
ve 1951 Cenevre Sözleşmesine göre değil, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa19 göre korunma imkânına kavuşmaktadır.
17 Id. s. 17.
18 RG. 5.09.1961-10898. Sözleşme metni için bkz. www.goc.gov.tr/files/files/multecilerinhukukidurumunailiskinsozlesme.pdf (25.12.2015)
19RG. 11.04.2013-28615. Kanun metni için ayrıca bkz. ÖZEL/ERKAN/PÜRSELİM:
Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı, İstanbul 2015, s. 295 vd.
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Türkiye Yol Haritasında Cenevre Sözleşmesine koyduğu coğrafi çekinceyi AB’ye tam üyelik halinde kaldırılmayı düşüneceğini belirtmiştir.
Komisyon raporunda Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu çerçevesinde Avrupa dışındaki olaylar nedeniyle Türkiye’ye sığınanlar için
uygulanan “şartlı mülteci” statüsünün Sözleşmeyle tanınan statüden daha
az yararlanıcı haklara sahip olsa da aradaki farkın büyük olmadığını ancak Türkiye’deki sığınmacıların karşılaştıkları temel sorunların kanunda
ele alınmadığını; ikincil mevzuat hükümlerine bakılması gerektiğini belirtmiştir20. Komisyona göre koşullu mülteciler ve coğrafi kısıtlama altında olan mülteciler arasındaki eşitsizliklerin giderilmesi, her iki gruba da
çalışma izni, sosyal yardım ve entegre olma şansının verilmesi gerekmektedir21.
Türkiye, Yol Haritasında Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun sığınmacılarla ilgili yeterli uluslararası koruma sağladığını öne sürmesine rağmen, AB bunu yeterli görmemekte ve 1951 Cenevre Sözleşmesi
hükümlerinin coğrafi sınırlandırma olmaksızın her yerden gelen sığınmacılar için uygulanmasını öngörmektedir. Dolayısıyla Avrupa’ya vizesiz
seyahat şartlarından biri Türkiye’ye gelen sığınmacılara çalışma izni ve
sosyal yardım verilmesi ve Türkiye’ye entegrasyonu için çalışmalar yapılmasıdır. Sığınmacıların AB üyesi ülkeler yerine Türkiye’de uluslararası
korumadan yararlanması ve burada kalması hedeflenmektedir.
2.4. Yasadışı göç
Türkiye, AB ve Avrupa Konseyi standartlarına göre yabancıların ve ailelerinin giriş çıkış, kısa ve uzun dönem konaklamaları ile ilgili ve ayrıca
Türkiye’ye yasadışı giren veya kalan yabancıların hakları, kabulü ve iadesi
ile ilgili hukuki düzenlemeleri yapmalı ve uygulamalıdır.
Bu şart Türkiye’nin üçüncü ülkelerle geri kabul anlaşmaları yapmasını
gerektirmektedir. Komisyon raporunda AB için önemli ölçüde yasadışı
göç potansiyeli taşıyan ülkelerle Türk yetkili makamlarının geri kabul anlaşması yapma çabası sonuç vermemiştir. Türkiye’nin komşu ülkelerle
yaptığı geri kabul hükmü taşıyan anlaşmalar da verimli bir şekilde uygulanmamaktadır22.
3. Kamu düzeni ve güvenliği
Bu bölümde Türkiye’den organize suçla mücadele kapsamında Ulusal
Strateji ve Eylem Planı dahilindeki yükümlülüklerini yerine getirmesi ve
20 Rapor (dn. 13) s. 19.
21 Id. s. 20.
22 Id. s. 23.

Geri Kabul Anlaşması Karşılığında...• Prof. Dr. S. ÖZEL

21

söz konusu Planın uygulanmasına yönelik yeterli insan ve finansman kaynağının temin edilmesi istenmektedir23.
Türkiye doğrudan geri kabul anlaşması ve vize serbestisi ile ilgili Avrupa Konseyi sözleşmelerini imza ve onaylama taahhüdünde bulunmuştur.
Komisyon GRECO tavsiyelerine uyulmasını istemektedir24.
GRECO tavsiyeleri25 yolsuzlukla mücadelede esas alınacak kriterleri
belirlemektedir. GRECO ( theGroup of StatesagainstCorruption)26 Avrupa
Konseyi tarafından 1999 yılında Devletlerin, organizasyonun yolsuzlukla
mücadele standartlarına uyup uymadığını denetlemek amacıyla kurulmuştur. GRECO’ya üyelik Avrupa Konseyi üyeleriyle sınırlı değildir. Halihazırda 49 üyesi (48 Avrupa ülkesi ve ABD) bulunmaktadır27.
Avrupa Konseyi yolsuzluğu antik çağlardan beri sinsice yayılan toplumsal kötülüklerden biri olarak nitelemekte ve öncelikli mesele olarak ele almaktadır. 19. Yüzyılın sonundan beri yolsuzluk, sürdürülebilir toplumsal
ve ekonomik ilişkilerin gelişmesinde ve korunmasında gerekli olan güven
ve inancı sarsan, özel alana en büyük tehditlerden biri olarak görülmektedir. Her yıl yüz milyarlarca Avro rüşvet olarak ödenmektedir. Bu itibarla
Avrupa Konseyi temel değerlere (çoğulcu demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü) tehdit oluşturduğu için yolsuzlukla mücadelede öncülük etmektedir. Bu bağlamda Yolsuzlukla ilgili Ceza Hukuku Sözleşmesi28
ve Yolsuzlukla ilgili Özel Hukuk Sözleşmesi29 kabul edilmiştir.
Ceza Hukuku Sözleşmesinde vurgulandığı üzere yolsuzluk, hukuk
devleti, demokrasi ve insan haklarını tehdit etmekte, güvenilir yönetim,
hakkaniyet ve toplumsal adalete zarar vermekte, rekabeti bozmakta, ekonomik kalkınmayı engellemekte ve toplumun ahlaki temellerinin ve demokratik kurumların sağlamlığını tehlikeye sokmaktadır30.
23 Komisyonun belirlediği kriterlerin Eylem Planında yer alıp almadığı hususunda bkz.
Ahmet Ceran: Zamana Karşı Yarış: Vize Serbestliği Yolunda Türkiye’nin Uyum Sağlamakla Yükümlü Olduğu Uluslararası Düzenlemeler/AB Mevzuatı (İKV Değerlendirme
notu) www.ikv.gov.tr (25.12.2015)
24 Rapor (dn. 13) s. 29. Komisyon GRECO tavsiyelerinin sadece bir bölümünün dikkate
alındığını dolayısıyla kriterin bir bölümünün karşılandığını değerlendirmektedir (id. s.
29).
25 Bkz. www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/index_en.asp (07.01.2016)
26 Yolsuzluğa karşı devletler grubu.
27 GRECO hakkında bkz. www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/general/3%20what%20
GRECO_en.asp (07.01.2016)
28 CriminalLawConvention on Corruption (ETS 173) Bkz. www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/173 (07.01.2016)
29 CivilLawConvention on Corruption (ETS no 174) Bkz. www.coe.int/en/web/conventions/
full-list/-/conventions/treaty/174 (07.01.2016)
30 Bkz. dn. 27.
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AB Komisyonunun Türkiye için şart koştuğu GRECO tavsiyeleri her
şeyden önce “yolsuzluk”31 kavramında yeknesak bir algıyı gerekli kılmaktadır. Yolsuzlukta devletin zarara uğramadığı ve devlet kasasından bir
para çıkmadığı iddiası toplumu yanıltmak ve kavramı anlamsızlaştırmaktan öteye gitmemektedir. Bir kez daha yinelemek gerekirse yolsuzluk Avrupa Birliğinde insan haklarına, hukuk devleti ilkesine bir tehdit olarak
algılanmaktadır. Yolsuzluk toplumun ahlaki temellerini, adaleti, rekabeti
bozmakta ve ekonomik kalkınmayı engellemektedir. Dolayısıyla kavramın ne anlama geldiği önce doğru anlaşılmalı ve ona göre gereği yapılmalıdır. Yolsuzlukla mücadele yolsuzluğun ne olduğu anlaşılmadan, neleri
kapsadığı bilinmeden yapılamaz.
Türk Dil Kurumu Sözlüğünde çok kısa biçimde bir görevi ve yetkiyi
kötüye kullanma olarak açıklanan “yolsuzluk” kavramı Yolsuzlukla ilgili
Özel Hukuk Sözleşmesi32 m. 2’de Sözleşme kapsamında şöyle tanımlanmıştır: Yolsuzluk doğrudan ya da dolaylı olarak rüşvet veya diğer usulsüz
(yasadışı) kazanç veya kazanç beklentisi talep etmek, teklif etmek, vermek veya kabul etmek anlamına gelmektedir. Bu teklif veya talep, alıcının
davranışını veya görevini doğru ve kurallara uygun biçimde yerine getirmesine engel olmaktadır.
Dolayısıyla Avrupa Konseyi açısından yolsuzluk özel veya kamu sektöründe sorumluluk verilen kişilerle olan ilişkilerde onların devlet memuru, özel çalışan, bağımsız temsilci veya benzer bir ilişkiden kaynaklanan statüsüyle ilgili görevlerine aykırılık teşkil eden ve kendileri ya da
başkaları için her çeşit usulsüz (yasadışı) kazanç elde etmeyi hedefleyen
rüşvet veya her çeşit davranış biçimi olarak kabul edilmektedir. Özel Hukuk Sözleşmesinde ele alınan tanım ceza hukuku bağlamındaki yolsuzluk
tanımından daha geniştir33. Bu itibarla Türkiye de GRECO tavsiyelerini
kavramı doğru algılayarak hayata geçirmeli ve sadece kural koymakla yetinmeyerek etkili uygulamasını da gerçekleştirmelidir.
3.1. Adli işbirliği
Bu bağlamda Türkiye, vize serbestisi prosedürü çerçevesinde cezai
31 İngilizce corruption sözcüğü Türkçeye yolsuzluk, yozlaşma, doğru yoldan sapma,
rüşvet, ayartma, namussuzluk, çürüme, fesat, ahlaksızlık, yiyicilik, irtikap, görevi
kötüye kullanma, bozukluk olarak çevrilmektedir. Bkz. www.tureng.com (09.01.2016).
En genel ifadesi ile yolsuzluk olarak ifade edilmektedir. Yolsuzluk Türk Dil Kurumu
Sözlüğüne göre bir görevi, bir yetkiyi kötüye kullanma anlamına gelmektedir. Sözlük
kavramın üç anlamından birini (diğer ikisi yolsuz olma ve parasızlık) görevi kötüye
kullanma olarak belirlemiş; ancak bunun neleri kapsayabileceği açıklamasında
bulunmamıştır. www.tdk.gov.tr (09.01.2016)
32 Bkz. dn. 28.
33 ExplanatoryReport_ETS 174, pr. 28 vd. (Bkz. dn. 28).
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meselelerde adli işbirliği ile doğrudan ya da dolaylı ilgisi olan Avrupa Konseyi ve diğer uluslararası sözleşmeleri imzalamayı ve onaylamayı taahhüt
etmiştir.
Komisyon Türkiye’nin taraf olduğu Uluslararası Çocuk Kaçırmanın
Hukuki Veçhelerine Dair 1980 Sözleşmesi’nin34 uygulamasında gecikmeler olduğunu, bu gecikmelerin önlenmesine yönelik etkin tedbirlerin alınmasını ve ayrıca Türkiye’nin 1996 ve 2007 Lahey Sözleşmelerine taraf
olmasını tavsiye etmiştir35. 1996 Lahey Sözleşmesi Çocukların Korunmasına İlişkin Tedbirler ve Ebeveyn Sorumluluğuna İlişkin İşbirliği, Mahkemelerin Yetkisi, Uygulanacak Hukuk, Mahkeme Kararlarının Tanınması
ve Tenfizi ile ilgilidir36. 2007 Lahey Sözleşmesi ise Uluslararası Çocuk
Desteği ve diğer Nafaka Biçimlerinin Tahsiline ilişkindir37.
Komisyon ayrıca Türk ceza hukuku sisteminin iyileştirilmesi çalışmalarına devam edilmesi, yargı bağımsızlığı ve usulüne ilişkin hukukun korunarak AB ve Avrupa standartlarıyla uyumun artması ve Kıbrıs Cumhuriyeti de dahil olmak üzere bazı AB üye ülkelerine uygulanan ayrımcılığın
sona erdirilmesini tavsiye etmiştir38.
3.2. Verilerin korunması
Türkiye Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tâbi Tutulması Karşısında
Bireylerin Kişisel Verilerinin Korunmasına İlişkin 1981 tarihli Avrupa
Konseyi Sözleşmesi ve 181 nolu ilgili Protokolüonaylamalı ve uygulamalıdır.
Türkiye ayrıca AB müktesebatına uyumlu şekilde kişisel verilerin korunmasına ilişkin-özellikle yetkili kurumların bağımsızlığı ile ilgili konularda- hukuki düzenlemeler yapmalı ve uygulamalıdır.
4. Temel haklar
Bu bölümde Türk vatandaşlarının serbest dolaşımı başlığı altında Türkiye’den, cinsel yönelim, yaş, engellilik, doğum, servet, ulusal bir azınlığa
mensubiyet, siyasal veya diğer düşünceler, din veya inanç, dil, kalıtsal
özellikler, etnik veya toplumsal köken, renk, ırk, cinsiyet gibi ayrımcılıklarla vatandaşlarının serbest dolaşımını haksız kısıtlamalara tâbi tutmaması talep edilmektedir.
34 RG. 15.2.2000-23965. Sözleşme metni için ayrıca bkz. ÖZEL/ERKAN/PÜRSELİM: Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı, İstanbul 2015, s. 1001 vd.
35 Rapor (dn. 13) s. 31.
36 Sözleşmenin İngilizce metni için bkz. http://www.hcch.net/en/instruments/conventions/
full-text/?cid=70 (09.01.2016)
37 Sözleşmenin İngilizce metni için bkz. http://www.hcch.net/en/instruments/conventions/
full-text/?cid=131(09.01.2016)
38 Rapor (dn. 13) s. 32.
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4.1. Vatandaşların hakları ve azınlıklara saygı ve koruma

Türkiye’den talep edilen hususlardan biri de Romanların kimlik kartı alma, ev sahibi olma, istihdam ve toplumsal yaşama katılma ile ilgili zorluklar ve ayrıca eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimde ayrımcılık,
marjinalleştirme ve toplumsal dışlanma karşıtı politikalar üretilmesi ve
uygulanmasıdır.
Yol Haritasında Türkiye AB ile üyelik müzakerelerinin başladığını ve
siyasal kriteri başarılı bir şekilde yerine getirdiğini dolayısıyla bu başlığın
vize diyaloğu ile doğrudan bağlantısının olmadığı itirazında bulunmuştur.
Gerçekten Türk vatandaşlarının Türkiye’deki hakları ile azınlıkların
korunması başlığının AB’ye vizesiz seyahat şartlarıyla doğrudan bir ilgisi
yoktur. Belki AB Türkiye içinde seyahat serbestisi olmayan Türk vatandaşlarının AB’ye serbestçe girmesini doğru bulmadığı için dolaylı olarak
konuyla bir bağlantı kurmuş olabilir. Ancak Türk vatandaşlarının Türkiye içinde hiçbir ayrıma tâbi tutulmaksızın serbestçe dolaşabilecekleri
Anayasanın garantisi altındadır (Anayasa m. 23).
Diğer taraftan azınlıkların korunması başlığı altında Romanlardan
bahsedilmesine Türkiye, Yol Haritasında itiraz etmiş ve bu hususun Lozan Antlaşmasındaki azınlık tanımı ile çeliştiğini vurgulamıştır. Türkiye’nin AB’ye bir kez daha Lozan Antlaşmasındaki azınlık tanımını hatırlatmasının ileriye dönük çalışmalarda etkinliği şüphelidir. Zira AB Lozan
Antlaşmasına göre sadece gayrimüslimlerin (ve aynı antlaşmaya göre bir
AB üyesi ülke olan Yunanistan’da da Müslümanların) azınlık olarak kabul
edildiğini bilmesine rağmen, ilerleme raporlarında Kürtler ve Alevilerden
azınlık olarak bahsetmiştir. Vize serbestisi diyaloğunda da bu kez Romanlar azınlık başlığı altında zikredilmiştir.
Türk hukukunda azınlık kavramı Lozan Antlaşması ile belirlenmiş39
ve Müslümanlar etnik kökeni ne olursa olsun azınlık olarak kabul edilmemiştir. Yine Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında belirtilen temel haklar
vatandaş yabancı ayrımı olmaksızın herkes için geçerlidir. Türk kavramı
Anayasa m. 66/I uyarınca TC vatandaşı olarak tanımlanmış40 ve vatandaşlık haklarından yararlanmada etnik köken, inanç, mezhep veya sosyal sınıflar arasında bir ayrım yapılmayacağı garanti altına alınmıştır41.
39 Bkz. ÖZEL, Sibel: Lozan Müzakerelerinde Azınlık Meselesi, Dünden Bugüne LozanMontrö ve Türk Boğazları, İstanbul Barosu Yayınları, 2009, s. 65-81.
40 Bkz. ÖZEL, Sibel: “Anayasa m. 66/I Hükmünde Yer Alan Türk Tanımı Üzerine Bir
Değerlendirme” İstanbul Barosu Dergisi, c. 86, S. 6 (Kasım-Aralık) 2012, s. 40-59.
41 Anayasa m. 10/son. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun
önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.
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Uygulamadaki ayrımcılık ve eşitsizlikler her şeyden önce Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve ulus devlet olarak kurulan Türkiye Cumhuriyeti
devletinin kuruluş felsefesine aykırıdır. Bu itibarla Romanlar başta olmak
üzere hiçbir gruba ayrım yapılmaksızın vatandaşlık haklarından yararlandırılması, AB’ye tam üyelik olsun olmasın, AB’ye giriş vizeye tâbi olsun
olmasın Türkiye Cumhuriyeti’nin en temel görevidir.
Nihai hükümler
Açıklamalı Yol Haritasında talep edilen reformlar Türkiye tarafından
yapıldığı ve etkili bir biçimde uygulandığı takdirde vize yükümlülüğünün
kaldırılabileceği belirtilmiştir42. Dolayısıyla bütün reformlar istisnasız
gerçekleşse bile AB, 539/201 nolu Tüzüğü değiştirerek, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat imkânı getireceğini taahhüt etmemiştir.
Sonuç
Geri Kabul Anlaşmasının karşılığı elde edilen bir hak olarak kamuya
yansıtılan ve Ekim 2016’da gerçekleşeceği ileri sürülen vizesiz AB’ye seyahat hakkı yukarıda bazı şartlarını incelediğimiz Yol Haritasında talep
edilen reformların tam ve etkili uygulaması neticesinde AB tarafından değerlendirilecektir. GKA’nın tam ve etkili uygulaması hiçbir biçimde vize
serbestliği için yeterli değildir; sadece talep edilen hususlardan biridir.
Diğer 72 şart Yol Haritasında belirlenmiştir. Türkiye’nin bazı çekinceleri Açıklamalı Yol Haritasında yer almaktadır. Ancak unutulmamalıdır
ki söz konusu Yol Haritası bir anlaşma değildir ve tüm koşullar yerine
getirildiğinde dahi AB tarafı için bir yükümlülük öngörmemektedir43. Diğer yandan bu 72 şartın tümünü Ekim 2016’ya kadar yerine getirmek çok
güçtür. Türkiye’nin koyduğu çekinceler o konuda Türkiye’nin anlayışının
ve yorumunun farklı olduğuna işaret etmektedir. Ancak bu çekincelerin
talep edilen reformların gerçekleşme biçimlerini değerlendirmede nasıl
bir etki yaratacağı AB tarafının tutumuna bağlı olacaktır.
Günümüzde Suriyeli sığınmacılar ve düzensiz göçmen meselesi Avrupa Birliği için en öncelikli mesele olmaktadır. Güvenlik gerekçesiyle AB
etrafına duvarlar örmektedir. Türkiye ile yaptığı geri kabul anlaşması bu
yöndeki önemli adımlardan biridir. Türkiye üzerinden AB’ye giren yasadışı göçmenler Türkiye’ye iade edilecektir. Türkiye’nin BM Mültecilerle
ilgili Cenevre Sözleşmesine koyduğu çekincenin kaldırılması talebi ile
42…obligationmay be lifted.
43 Geri Kabul Anlaşmasında da konuya ilişkin bir hüküm yoktur. Vize Politikası Alanında
İşbirliği Hakkında Ortak Beyan başlığında taraflar vize politikası alanında ve ilgili
alanlarda işbirliklerini güçlendirirler ibaresi yer almaktadır.
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özellikle Suriyelilerin Türkiye’de mülteci statüsüyle kalmaları ve AB’ye
iltica etmeleri önlenmek istenmektedir. Dolayısıyla Türkiye hem düzensiz
göçmenler hem de mülteciler için depo ülke olarak AB’nin sınırlarını koruyacak, güvenlik duvarlarını sağlamlaştıracaktır. Güvenliğin bu derece
önem kazandığı bir dönemde Türk vatandaşlarının AB’ye vizesiz seyahat
edebilmesi iddia edildiği kadar kolay görünmemektedir.

ULUSLARARASI MÜLTECİ HUKUKU
VE SURİYE SORUNU
Av. Özlem UZUN
GİRİŞ
İnsanlık tarihi boyunca, bireyler veya gruplar yer değiştirmişlerdir. Bu
nedenle ülkeler arasında göç edenlerin hukuki olarak korunması gerekmiştir. Bununla birlikte zulümden ve savaştan kaçan milyonlarca insanın
bu korkular olmaksızın yaşayacakları bir ülke bulmaları ve koruma altına alınma istekleri uluslararası hukukun ve uluslararası toplumun bir
sorunu haline gelmiştir.Uluslararası mülteci hukuku da bu soruna bir
çözüm bulmaamacıyla hareket etmektedir ve bu hukuki koruma gereksiniminin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.
Türkiye ise coğrafi konumu nedeniyle tarih boyunca mülteci akınlarından etkilenmiştir.Suriye’de beşinci yılına giren iç savaş birçok ülke için
sorun teşkil etmektedir. Bu ülkelerin başında Suriye’ye sınır komşusu
olan Türkiye gelmektedir. Suriyelilerin ülkeye girişi bakımından uygulananaçık sınır politikası ve geri göndermeme gibi nedenlerle ülkemizde
bulunan Suriyeli sayısı gittikçe artmıştır. Türkiye’ye 2011 yılından itibarengünümüze kadar 3 milyona yakın Suriyeli giriş yapmıştır.Türkiye’deki
Suriyelilerin korunması için getirilen hukuki düzenlemeler ve uluslararası alanda Türkiye’nin taraf olduğu antlaşmalarbu çalışma kapsamında
incelenecektir.
1. Mülteci Hukuku
İnsanlar topluluk halinde yaşamaya başladıkları ilk yıllardan itibaren şiddet, zulüm ve savaş nedeniyle göç etmek zorunda kalmışlardır.
İki Dünya Savaşı ve 1945’ten bu yana yaşanan yaklaşık 130 silahlı çatışma, milyonlarca kişinin kitlesel olarak yerinden edilmesine neden olmuştur.1İkinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında ise bireysel ve toplu
göç hareketleri artarak devam etmiştir. Avrupa’da 20 milyon insan, savaş
nedeniyle yer değiştirmek zorunda kalmıştır.2 Bu nedenle uluslararası
alanda göç hareketlerini hukuki olarak düzenleme ihtiyacı ortaya çıkmış1

2

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği İnsan Hakları Bilgi Kitapçığı No.
20, syf.2, http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet20en.pdf adresinden
ulaşılmıştır.
Bülent PEKER, Mithat SANCAR (2001), Mülteciler ve İltica Hakkı: Yaşamın Kıyısındakilere Hoşgeldin Diyebilmek, Ankara, İnsan Hakları Derneği Yay., s.4-5, Uluslararası
Mülteci Hukuku Ve TürkiyeErgüven, Özturanlı, AÜHFD, 62 (4) 2013: 1007-1061
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tır. Bu akınların düzenlenmesiuluslararası alanda en önemli sorunlardan
biri haline gelmiştir.
Konu ile ilgili olarak ilk adımlar Milletler Cemiyeti tarafından 1920’li
yıllarda atılmıştır. Ancak bu dönemde mülteci sorununa ilişkin yapılan
çalışmalar devletlerin ikili ilişkileri ile sınırlı kalmıştır. Birleşmiş Milletler
döneminde ise1946’da Uluslararası Mülteci Örgütü kurulmuştur.Daha
sonra 14 Aralık 1950’de Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği kurulmuş
ve mültecilerin haklarının uluslararası alanda düzenlenmesi için çalışmalara başlanmıştır.3
2. İlgili Uluslararası Antlaşmalar
İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesini takiben, Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği’nin çalışmaları doğrultusunda, 1951 tarihli Mültecilerin
Hukuki Statüsüne İlişkin Sözleşme ve sonrasında 1967 tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Protokol düzenlenmiştir. Türkiye ise sözleşmeyi 24 Ağustos 1951 tarihinde imzalamış ve 29 Ağustos 1961 tarihinde
çekince4 koymak suretiyle onaylamıştır.5
Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin
1. maddesinde mülteci kavramının genel bir tanımı yapılmaktadır. Mülteci kavramı, sözleşme metninde şu şekilde tanımlanmıştır: “1 Ocak
1951´den önce meydana gelen olaylar sonucunda ve ırkı, dini, tabiiyeti,
belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri yüzünden,
zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu
ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan,
ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen, yahut tabiiyeti
yoksa ve bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında
bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyenher şahsa uygulanacaktır.”
Sözleşmede yer alan mülteci tanımında “1 Ocak 1951’den önce meydana
gelen olaylar” hususundazamansal bir sınırlama getirilmiştir. Dolayısıyla
sadece bu tarihten önce gerçekleşen olaylardan ötürü yer değiştiren kişileri mülteci olarak kabul eder.Ancak mültecilik kavramının, sadece İkin3

4
5

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği İnsan Hakları Bilgi Kitapçığı No.
20 İnsan Hakları ve Mülteciler,syf.5,http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet20en.pdf adresinden ulaşılmıştır.
Türkiye’nin çekincesi; “Bu sözleşmenin hiçbir hükmü, mülteciye Türkiye’de, Türk uyruklu kimselerin haklarından fazlasını sağladığı seklinde yorumlanamaz.” şeklindedir.
Cenevre’de 28 Temmuz 1951 tarihinde imzalanmış olan Mültecilerin Hukuki Durumuna dair Sözleşmenin onaylanması hakkında Kanun, Kanun No: 359 Kabul tarihi:
29/8/1961
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ci Dünya Savaşı ile sınırlandırılamayacağı ve sona ermeyeceği ilerleyen
yıllarda anlaşılmıştır. 1967 Ek Protokolü ile yer ve zaman sınırlamaları
ortadan kaldırılmış ve 1951 tarihli sözleşmeden sonra imzalanan uluslararası sözleşmelerde mültecilik kavramı daha geniş olarak ele alınmıştır.6
1 Nisan 1992’den itibaren, 111 Devlet 1951 Sözleşmesi’ne ve 1967 Ek
Protokolü’ne taraf olmuştur.7Uluslararası alanda 1951 Sözleşmesi, mülteciliğin anayasası olarak kabul edilmektedir.
3.Ulusal Mevzuat
Türkiye tarihi boyunca, birçok savaş sonrası geçiş ülkesi olarak görülmüş ve bunun yanında varış ülkesi olarak da göç almıştır. 1988 yılında
Irak- İran Savaşı’nda, Eski Yugoslavya’nın dağılması sırasında ve genel
olarak 1980 yılı sonrasında yoğun kitlesel akınlara ev sahipliği yapmıştır.8Ancak ulusal mevzuatımızda mültecilerin statüsüne ilişkin bir düzenleme 2013 yılına kadar yapılmamıştır. Her ne kadar 1994 tarihli Yönetmelikile düzenleme yapılmaya çalışıldıysa da bu düzenlemenin yeterli
olmadığı anlaşılmıştır.9Yönetmelik kapsamındaki idari düzenlemelerin
yetersizliği nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Türkiye aleyhine vermiş olduğu kararlar bulunmaktadır.10
A. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu
11Nisan 2013 tarihinde ise Avrupa Birliği’ne uyum süreci kapsamında
6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu yürürlüğe girmiştir.11
6

7

8
9

Afrika’dakiMülteci Sorunlarının Özel Yönlerini Düzenleyen, 1969 Tarihli ABÖ (Afrika
Birliği Örgütü) Sözleşmesi ve 1966 Tarihli Mültecilere Karşı Muameleye İlişkinİlkeler
Asya-Afrika HukuksalDanışmaKomitesiSözleşmesi http://www.unhcr.org.tr/uploads/root/2.1_m%c3%bclteciler.pdf adresinden ulaşılmıştır.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği İnsan Hakları Bilgi Kitapçığı No.
20, syf.7,http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet20en.pdf adresinden
ulaşılmıştır.

6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Genel Gerekçesi

14.09.1994 Tarih ve 94/6169 Sayılı Türkiye’ye İltica Eden veya Başka Bir Ülkeye İltica
Etmek Üzere Türkiye’den İkamet İzni Talep Eden Münferit Yabancılar ile Topluca Sığınma Amacıyla Sınırlarımıza Gelen Yabancılara ve Olabilecek Nüfus Hareketlerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete, T. 30.11.1994, S.2212.
10 1994 tarihli yönetmeliğin getirmiş olduğu usule ilişkin kurallar uygulamada sorunlara
yol açmıştır. Yönetmeliğe göre; “Ülkeye yasadışı yollardan giren ve girişinden itibaren
yetkili makamlara 5 gün içinde sığınma başvurusunda bulunmayanlar sığınmacı olarak
kabul edilmezler.” Türkiye’ye gelerek bu süreyi kaçıran kişilerin, yönetmelik hükümlerine göre sığınmacı olarak kabul edilmeleri, AİHM tarafından 1951 tarihli sözleşmenin
3. ve 13. maddelerine aykırılık olarak kabul edilmiştir. AİHM’nin Jabari/Türkiye karar
metnine,http://www.yargitay.gov.tr/aihm/upload/40035_98.pdf adresinden ulaşılmıştır.
11 Kanun No. 6458, Kabul Tarihi: 4.4.2013, RG 11.4.2013/28615.

30

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 90 • Sayı: 1 • Yıl: 2016

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında yabancılara
sağlanan dört çeşit statü bulunmaktadır. Bunlar mülteci, şartlı mülteci,
ikincil koruma ve geçici koruma statüleridir. İkincil Koruma, bireysel göçlerle gelen yabancıları; geçici koruma statüsü ise kitlesel akınlarla gelen,
toplu göç eden kişileri kapsar.
Anayasanın 90. maddesi gereğince, uluslararası antlaşmalar ile iç hukuk kurallarının çatışması halinde uluslararası antlaşmalar uygulanacağından, YUKK yerine Türkiye’nin taraf olduğu 1951 Sözleşmesi ve 1967
Ek Protokolüuygulanacaktır.12
a. Mülteci
Koruma statüleri 1951 Sözleşmesi’ne coğrafi sınırlama ile taraf olmamız
da göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Kanunun 61. maddesindeki “mülteci” tanımına göre; “ Avrupa ülkelerinde meydana gelen olaylar nedeniyle; ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti
veyasiyasi düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından korktuğu için
vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından
yararlanamayanya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancıya veya butür olaylar sonucu önceden yasadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, orayadönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle
dönmek istemeyen vatansızkişiye statü belirleme işlemleri sonrasında
mülteci statüsü verilir.” Görüldüğü gibi mülteci tanımı, 1951 Sözleşmesi
doğrultusunda coğrafi sınırlamayla birlikte ve yalnızca Avrupa ülkelerinden gelen yabancılar için kullanılmıştır. Bunun yanında 1994 Yönetmeliği’ndeki mülteci tanımı da hemen hemen korunmuştur.
b. Şartlı Mülteci
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunuikinci olarak “şartlı mülteci”
tanımını getirmiştir. Önceki ulusal mevzuatımızda Avrupa dışından gelen
kişiler sığınmacı olarak belirtilmişken, 6458 sayılı Kanununda aynı tanım
şartlı mülteciler için kullanılmıştır. Buna göre; “Avrupa ülkeleri dışında
meydana gelen olaylar sebebiyle; ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal
gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında
bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan, ya da söz konusu
12 “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası Andlaşmalar kanun hükmündedir.
Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa 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.”
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korku nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen vatansız kişiye
statü belirleme işlemleri sonrasında şartlı mülteci statüsü verilir. Üçüncü
ülkeye yerleştirilinceye kadar, şartlı mültecinin Türkiye’de kalmasına izin
verilir.”13
c. İkincil Koruma
1994 Yönetmeliği’nden farklı olarak, 6458 sayılı Kanun ile ulusal mevzuatımıza “ikincil koruma statüsü” de eklenmiştir. “Mülteci veya şartlı
mülteci olarak nitelendirilemeyen, ancak menşe ülkesine veya ikamet ülkesine geri gönderildiği takdirde; a) Ölüm cezasına mahkûm olacak veya
ölüm cezası infaz edilecek, b) İşkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı
ceza veya muameleye maruz kalacak, c) Uluslararası veya ülke genelindeki silahlı çatışma durumlarında, ayrım gözetmeyen şiddet hareketleri
nedeniyle şahsına yönelik ciddi tehditle karşılaşacak, olması nedeniyle
menşe ülkesinin veya ikamet ülkesinin korumasından yararlanamayan
veya söz konusu tehdit nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancı ya da
vatansız kişiye, statü belirleme işlemleri sonrasında ikincil koruma statüsü verilir.”Maddedeki düzenlemeBirleşmiş Milletlerceuluslararası hukukun temel ilkelerinden biri olarak görülen geri göndermeme kuralını
içermektedir.
Zorla geri göndermeme kuralı, 1951 tarihli Sözleşmenin 33. maddesinde yer almaktadır. “Hiçbir Taraf Devlet, bir mülteciyi, ırkı, dini, tâbiiyeti,
belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi fikirleri dolayısıyla hayatı
ya da özgürlüğü tehdit altında olacak ülkelerin sınırlarına, her ne şekilde
olursa olsun geri göndermeyecek veya iade (“refouler”) etmeyecektir.” 14
Aynı maddenin 2. fıkrasında ise zorla geri göndermeme ilkesinin uygulanmayacağı durumlardan bahsedilmektedir. “… bulunduğu ülkenin
güvenliği için tehlikeli sayılması yolunda ciddi sebepler bulunan” veya “…
ciddi bir adi suçtan dolayı kesinleşmiş bir hükümle mahkum olduğu için
söz konusu ülkenin halkı açısından bir tehlike oluşturmaya devam eden”
mülteciler 1. fıkradaki korumadan yararlanamazlar.
1951 Sözleşmesi’ne paralel olarak, 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 14. maddesi de konuyla ilgili düzenleme getirmiştir.
“Herkes zulüm karşısında başka ülkelerde sığınma talebinde bulunma ve
sığınma olanağından yararlanma hakkına sahiptir.”
13 http://www.goc.gov.tr/icerik6/yukk_327_328_329_icerik, YUKK m.62
14 http://www.hyd.org.tr/?pid=294 adresinden ulaşılmıştır.
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Ulusal mevzuatımızdaki ve uluslararası sözleşmelerdeki düzenlemelerden de anlaşılacağı gibi ikincil koruma, 1957 Sözleşmesi’nin ve Ek Protokolünün kapsamına girmeyen ancak korumaya ihtiyaç duyan kişiler için
getirilmiş bir statüdür.
d. Geçici Koruma
6458 sayılı Kanunun 91. maddesinde, “geçici koruma” statüsünün tanımı yapılmıştır. “Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri
dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen yabancılara geçici koruma sağlanabilir.” Maddenin 2. fıkrasında, geçici koruma statüsüne ilişkin ayrıntıların
Bakanlar Kurulu’nun çıkaracağı yönetmelik ile belirleneceği yer almıştır.
91. madde doğrultusunda 22 Ekim 2014 tarihinde, Geçici Koruma Yönetmeliği çıkarılmıştır.
Geçici Koruma Statüsü ile kitlesel olarak ülkelerinden ayrılan gruplara
koruma sağlanması amaçlanmıştır. Bu statü ile yine geri göndermeme
ilkesinin bir gereği olarak, sığınmacıların korunması amaçlanmaktadır.
B. Suriye ve Statü Sorunu
Suriye’deki iç savaş Mart 2011’de Dara’a bölgesinde birkaç gösterici ile
barışçıl olarak başlamış ve kısa sürede tüm ülke geneline yayılmıştır. Suriye ordusuna ait birliklerin, sivil halka karşı ağır silahlar kullanması
nedeniyle ülkede insan hakkı ihlalleri yaşanmıştır. Ülkedeki şiddet içerikli eylemler yoğunlaştıkça göçler de doğru orantılı olarak artmaya devam
etmiştir.Ülkemiz de komşusunda çıkan iç savaştan dolayı etkilenmiştir.
29 Nisan 2011 tarihinde, Suriye’den Türkiye’ye 252 kişiden oluşan ilk
kafile giriş yapmıştır.152015 yılı Aralık ayı itibariyle Türkiye’de bulunan
kayıt altındaki Suriyeli sayısı 2.291.900’dür. Bu sayının çoğunluğunu ise
18 yaş altı çocuklar ve kadınlar oluşturmaktadır.16
Yukarıda bahsedildiği üzere, YUKK Türkiye’ye kitlesel akınlarla gelenlerin tamamını koruma kapsamına almıştır.17Türkiye’ye kitlesel akınla gelen ve geçici koruma altına alınan Suriyeliler için “mülteci”, “sığınmacı” ya
15 Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Türkiye’den Suriye’ye Nüfus Hareketleri, AFAD, https://www.afad.gov.tr/Dokuman/TR/79-20150209111636-webformatisuriyedenturkiyeyenufushareketleri.pdf adresinden ulaşılmıştır.
16 Sığınmacı sayılarının cinsiyet ve yaşa göre dağılımı ile ilgili ayrıntılı bilgi;http://data.
unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=224
17 YUKK’un 91. maddesine istinaden hazırlanan Geçici Koruma Yönetmeliği, Geçici Madde
1, “28/04/2011 tarihinden itibaren Suriye Arap Cumhuriyetinde meydana gelen olaylar
sebebiyle geçici koruma amacıyla Suriye Arap Cumhuriyeti’nden kitlesel veya bireysel
olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşları ile vatansızlar ve mülteciler, uluslararası koruma başvurusunda bulunmuş olsalar
dahi geçici koruma altına alınırlar.”
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da “misafir” kavramları yerine artık “geçici korunanlar” kavramının kullanılması gerekir.18Bunun yanında Türkiye’de bulunan Suriyeliler “göçmen”
olarak da anılmaktadırlar. Ancak göçmen sıfatıuluslararası anlaşmalarda
bahsedilen savaş ve zulüm gibi insan hakkı ihlallerine uğrayarak ülkesini
terk eden kişileri nitelendirmemektedir. Göçmenler ülkelerini ekonomik
nedenlerle ve kendi istekleriyle terk etmektedirler. Ülkesindeki savaştan,
insan hakları ihlallerinden ve zulümden kaçan Suriyeliler için hukuki anlamda göçmen sıfatı kullanılamaz.
SONUÇ
Dünya savaşlarının yerini ülkeler içindeki iç savaşlara bırakması ve
savaşlarda kullanılan araçların yıkım güçlerinin artmış olması nedeniyle sığınma, mültecilik ve göç olguları günümüzün temel gerçekleri haline
gelmiştir. Türkiye ise tarihi boyunca konumu nedeniyle göç hareketlerinin yoğun olarak yaşandığı bir coğrafya olmuştur. Buna rağmen 2013
yılına kadar ulusal mevzuatımızdakonuyla ilgili kapsamlı bir düzenleme
yapılmamıştır. Sonrasında ise bu düzenlemeye olan ihtiyaç, Suriye sorunu ile birlikte iyice anlaşılmış veYabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu çıkarılmıştır. Yapılan düzenlemelerSuriyeli mültecilere hukuki açıdan
koruma sağlamaktaysa da sosyal, ekonomik ve psikolojik açıdan gerekli
yardımlar yapılamamaktadır. Ayrılan bütçeler, Türkiye’ye gelen Suriyeli
nüfusun fazlalığı nedeniyle yeterli olmamaktadır. Genel olarakgeçici korunan Suriyelilerin devlete ekonomik olarak maliyeti, kesin olmamakla
birlikte, 5 milyon doların üzerindedir. Türkiye’deki Suriyeli sayısının
azaltılması bakımından, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun
87. maddesi kapsamında, iç savaşın sona ermesi itibariyle gönüllü geri
dönüşün desteklenmesi düşünülebilir.Öte yandan Türkiye’de kalacak
olanlar için dil eğitimi ve iş imkanları genişletilmelidir. Savaştan kaçan
Suriyelilere sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin de sağlanması gerekmektedir.
Dünyadaki gelişmiş ülkelerin ise bugün mülteci sorununa nasıl yaklaştıkları ortadadır. Konuya ilişkin tutumları genel olarak, gelişmekte olan
ülkelere maddi yardım sağlamak suretiyle kendi ülkelerine gelecek insan
akınlarının önüne geçmeyi hedefler niteliktedir. Kitlesel akınlara ev sahipliği yapan gelişmiş ülkeler, her ne kadar uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerini ihlal etmemek adına istekli görünseler de diğer
yandan savunma politikaları üretmektedirler. Ancak kitlesel akınları önlemenin bu şekilde mümkün olmadığını ve sorunun görüldüğünden çok
daha büyük olduğunu sonradan kabullenmişlerdir.Uluslararası Göç Ör18 Geçici Koruma Yönetmeliği Uyarınca Geçici Korumanın Şartları, Geçici Koruma Usulü,
Sağlanan Haklar Ve Geçici Korumanın Sona Ermesi, Prof. Dr. Nuray EKŞİ İstanbul
Barosu Dergisi, Cilt: 88, Sayı: 6 ,Yıl: 2014, syf. 87
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gütü›nün verilerine göre ise; Akdeniz’i geçerek Avrupa’ya ulaşan göçmen
sayısı 2015’te 364 bini geçmiş, Akdeniz’de boğularak ölen göçmenlerin
sayısı 2 bin 701’e ulaşmıştır.Bu denli büyük olan mülteci krizinin önlenmesi için tüm ülkelerin ortak bir çalışma yürütmesi gerekmektedir. Birleşmiş Milletler ’in yapmış olduğu çağrı sonrasında Avrupa ülkelerinin ve
son olarak Kanada’nın kitlesel akınlara kapı açması ile ilerleyen süreçte
tüm dünya ülkelerine önemli görevler düşmektedir.
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KÜLTÜR VARLIĞI TESCİLLİ TAŞINMAZLARIN,
KURUCU VAKIFLARI ADINA TESCİLİ:
VAKIFLAR KANUNU 30. MADDE UYGULAMASI
Yrd. Doç. Dr. Yakup Emre Çoruhlu,
Prof. Dr. Osman Demir, Yrd. Doç. Dr. Okan Yıldız,
Arş. Gör. Hülya Yılmaz
ÖZET
Kültür varlıklarının korunması ve gelecek nesillere iletilmesi adına
Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme UNESCO tarafından 1972 yılında bir sözleşme olarak kabul edilmiştir. Ülkemizde de bu sözleşme 1983 de kabul edilmiştir. Ülkemizce kabul edilen
bu yönetmelikte, kültür varlıkları sadece bulundukları ülkenin değil aynı
zamanda tüm insanlığın ortak malıdır prensibi dikkat çekmektedir. Yönetmelik kültür varlıklarının ulusal ve uluslararası olarak korunması ve
gelecek nesillere aktarılmasını gerekliliği dikkat çekmektedir. Bu amaca
yönelik 1983 yılında 2863 sayılı kanun ülkemizde yürürlüğe konmuştur.
Ülkemiz sınırları içinde tescilli 96000 taşınmaz kültür varlığı bulunmaktadır. Bunları 19825’i vakıf kültür varlığı olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) yönetimindedir. Vakıf kültür varlıklarının onarılarak gelecek
nesillere aktarımı VGM tarafından yürütülmektedir. Osmanlı Devleti’nin
zirve dönemlerinde 200.000 vakıf olduğu tahmin edilmektedir. Günümüzde ülkemizde 40.000’in üzerinde mazbut vakıf ve 80.000 civarında vakıf
taşınmaz bulunmaktadır. Vakıf taşınmaz kültür varlıklarının sayısının
artırılması 2008 yılında yürürlüğe giren 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun
30.maddesi ile artık mümkündür. 30.madde, vakıf yoluyla vücuda gelen
ve kültür varlığı olarak tescilli taşınmazlardan olan ve sonradan vakfın
elinden çıkan taşınmazlarla ilgilenmektedir. Bunlardan; Maliye Hazinesi,
Belediye, Özel İdare ve Köy Tüzel Kişiliği mülkiyetine geçenlerin mazbut
vakfına tescili 30.madee ile mümkündür. Bu çalışma ile uluslararası ve
ulusal mevzuatlarla güvence altına alınan kültür varlığı olarak tescilli taşınmazlardan vakıf yoluyla vücuda gelenlerinin, yeniden vakıfları adına
tescil edilmesi süreci ortaya konulacaktır. Çalışmada mevcut iki uygulama üzerinden iş akış diyagramları verilerek, konunun somutlaştırılması
sağlanacaktır.
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1. GİRİŞ

UNESCO tarafından 1972 yılında ortaya konulan “Dünya Kültürel ve
Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme” ile çalışmaya konu edilen
ülkemizdeki kültür varlıkları açısından yapılması gerekenler tanımlanmıştır1.
Ülkemiz bu yönetmeliği 1982 yılında tanımış ve 1983 yılında da kabul etmiştir 2;3. Bunun yanında 1983 yılında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat
Varlıklarının Korunması Hakkındaki Kanunda yürürlüğe konulmuştur4.
Böylece çalışma konusu olan kültür varlıklarına ilişkin olarak yapılacaklar hem uluslararası ve hem de ulusal mevzuatlarla tanımlanmıştır.
Bilindiği gibi ülkemizde 96000 tescilli kültür varlığı bulunmaktadır.
Taşınmaz kültür varlıkları ile ilgili olarak birçok bilimsel çalışma gerek
ülkemizdekiler gerekse diğer ülkelerdekiler için sürdürülmektedir. Bunlar çok çeşitli disiplinlerde farklı amaçları olan çalışmalardır. Bunlardan
bazıları; taşınmaz kültür varlıklarının nasıl korunacağı ve taşınmaz kültür
varlıklarının ne şekilde kullanılacağı, taşınmaz kültür varlıklarını bulundukları ortamdaki doğal koruma yöntemlerinin araştırılması, .taşınmaz
kültür varlıklarının korunmasında Terresterial Laser Scanning yönteminin kullanımı ve restorasyonların gerçekleştirilmesinin bu yöntemden
elde edilen veriler ile daha sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, Türk kültür
mirası sektöründeki dış kaynakların araştırılmasında Monopoly Modeli
ve bu modelin örnek bazı müzelerde uygulanması, kültür varlıklarının
içinde bulundukları restorasyon ve restitüsyon süreçlerinde yönetim ve
kurumsal sorunları, korunması gerekli kültür ve tabiat varlılarının yerel
yönetimlerle birlikte geliştirilen yaklaşımlarla korunması adına alternatif
koruma yöntemlerinin araştırılması, tarihi binaların dışı görünümleri ile
uyumlu bir şekilde bu binalara mimari analizler yapılarak yeni eklentiler

1
2

3
4

URL-9, 2014. http://whc.unesco.org/en/conventiontext/
Resmi Gazete, 1982, Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşmeye Türkiye Cumhuriyetinin Katılmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun, Tarih:
20.04.1982, Sayı: 17670.
Resmi Gazete, 1983a, Milletlerarası Sözleşme, Bakanlar Kurulu Kararı, Karar Sayısı:
8/4788, Tarih: 14.02.1983, Sayı: 17959.
Resmi Gazete, 1983b, “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu”, Başbakanlık
Basımevi, Tarih: 23.07.1983 Sayı: 18113.
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,

tarihi binalara uygun bir formatta bu binaların yeniden kullanımlarının binaların yaşam sürelerini artırdığından hareketle seçilen örnek
yapılarda bu durumun analiz edilmesi, kültür varlığı olan taşınmazların
deprem, yangın, sel gibi doğal afetler sonucunda zarar görmesinin önlenebilmesi adına, bu taşınmazlara ilişkin risk haritalarının oluşturulması,
taşınmaz kültür varlıklarının 3D olarak yapılandırılmış ışık sistemi ile
modellenmesi, yanında çok daha farklı yönleri ile taşınmaz kültür varlıklarını ele alan çalışmalar yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir12;13;14.
Ülkemizdeki taşınmaz kültür varlıklarının, çoğu Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından önce inşa edilmiştir15. Çoruhlu, 2013 16’e göre; Osmanlı devleti döneminde devletin iç işleri dış işleri ve güvenlik hizmetleri
dışında hemen hemen bütün işleri vakıflar aracılığı ile yürütülmüştür.
Vakıflar bu işleri yürütmenin yanında birçok eserlerle de faaliyetlerin
sürekliliğini sağlamışlardır. Hanlar, hamamlar, kervansaraylar, camiler,
5
6

7

8

9

10
11
12

13
14
15
16

Tanaç Zeren, M. 2012. Understandıng And Re-Usıng The Cultural Herıtage Buıldıngs.
Structural Analysıs of Hıstorıcal Constructıons, 1 (3) 2800-2808
Tunusoğlu MC. and Zorlu K., Rockfall hazard assessment in a cultural and natural
heritage (Ortahisar Castle, Cappadocia, Turkey), Envıronmental Geology , 2009, 56, 5,
963-972
Geymen, A., “Development of an Information and Management System for Recording,
Analysis, Protection and Revitalization of Cultural Heritage Application Case Study of
Istanbul”, LASERS IN ENGINEERING, 2009,19, 1(2),93-108.
Shoup, D.D., Baraldi, S. B., and Zan, L., “A centralized decentralization: outsourcing in
the Turkish cultural heritage sector”, Internatıonal Journal of Cultural Polıcy, 2014, 20,
1, 54-77.
Baraldi, S.B., Shoup D., and Zan, L., “Understanding cultural heritage in Turkey: institutional context and organisational Issues”, Journal of Herıtage Studıes, 2013,19, 7,
728-748.
Koray, O., “Protection of cultural heritage in historic towns”, The experience of Birgi,
Milli Folklor, 2013,98, 46-58.
Yüceer H., and İpekoğlu B., “An architectural assessment method for new exterior additions to historic buildings”, Journal of Cultural Herıtage, 2012, 13, 4, 419-425.
Yildirim M., and Turan G., “Sustainable development in historic areas: Adaptive re-use
challenges in traditional houses in Sanliurfa”, Turkey, 2012, Habitat International, 36,
4, 493–503
Vatan M., and Kubilay, K. Rısk Map of Hıstorıcal Herıtage in Turkey , Structural Analysıs of Hıstorıcal Constructıons, 2012,1,3, 2561-2566.
Akça, D., 3D Modelıng of Cultural Herıtage Objects wıth A Structured Lıght System,
Medıterranean Archaeology & Archaeometry, 2012,12, 1,139-152.
URL-8, 2014. http://kvmgm.kultur.gov.tr/TR,44798/turkiye-geneli-korunmasi-gerekli-tasinmaz-kultur-varlig-.html
Çoruhlu Y.E., “Management Problems and Solution Approaches on Protection and Development of Foundation Properties”, PhD Thesis, Karadeniz Technical University, Natural Science Institute, 2013.
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medreseler gibi birçok kültür varlığı, vakıflar tarafından inşa edilmiştir.
Osmanlı Devletinden Türkiye Cumhuriyetine geçişle birlikte tüm vakıflar ve vakıf taşınmazlar Başbakanlığa bağlı vakıflar genel müdürlüğünün
yönetim ve denetimi altına alınmıştır 17. Günümüzde VGM tarafından yönetilen 19825 adet kültür varlığı olduğu bilinmektedir 18. Osmanlı Devleti’nin bir vakıf medeniyeti olması ve devletin zirve dönemlerinde neredeyse
200000 vakıf kurulu olduğunun bilinmesi buğun itibarı ile akla şu soruyu
getirmektedir. Acaba ülkemizdeki 96000 kültür varlığı içinde vakıflarca
yönetilen 19825 adet dışında başkaca vakıf kültür varlığı var mı? İşte bu
sorunun cevabı çalışma konusu edilen 30.madde uygulamalarının ülke
genelinde tamamlanmasıyla sayısal anlamda net bir şekilde ortaya konulacaktır. Çalışmanın ilerdeki bölümlerinde verilen örnek uygulamalar
göstermiştir ki; bu sorunun cevabı evettir, yani başka vakıf kültür varlıkları bulunabilmekte ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün özverili çalışmaları
ile tescil edilerek vakıflarının mülkiyetine yeniden kazandırılmaktadır.
İşte, günümüzde vakıf olarak inşa edildiğine ilişkin delilleri ile birlikte
varlığı tespit edilerek, bu tespit ile de tesciline imkân kılınan vakıf kültür
varlıklarının hiçbir bedel ödenmeden yeniden vakıfları adına tescili nasıl
mümkün kılınmıştır? 2008 yılında 5737 sayılı Vakıflar Kanunu olarak
yürürlüğe konulan yasanın 30.maddesi bu işlemi yasal kılmıştır.
Çalışma konusu birçok farklı terminoloji ve bilimin arakesitinde kalmaktadır. Bu yönüyle disiplinler arası bir şekilde ele alınması gerekmektedir. Çalışma konusunun verilmesinden önce bazı terimlerin ve kavramların verilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir. Zira, çalışmada
taşınmaz, kültür varlığı, arazi, kaydı, korunması gerekli taşınmaz kültür
varlığı, yazılı kadastro, vakıf, vakfiye, Osmanlıca kayıtlar, tapu senedi,
e-devlet, bilgi sistemleri gibi çok farklı disiplinden bazı kavramlardan söz
edilecektir.
Taşınmaz mülkiyetinin konusunu; arazi, tapu kütüğünde ayrı sayfaya
kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar ve kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı
bağımsız bölümlerdir 19;20. Mülkiyet hakkı ve bu hakkın tescili noktasın17 Resmi Gazete, 2008, Vakıflar Kanunu, Başbakanlık Basımevi 26800, 1-5. http://www.
mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.5737&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
18 URL-10. http://www.vgm.gov.tr/sayfa.aspx?Id=25
19 Dale, P. F. ve McLaughlin, J. D. Land Administration, Oxford University Press, New
York, 1999,ISBN: 0-19-823390-6, 169 pages.
20 Resmi Gazete, 2001, Türk Medeni Kanunu, Başbakanlık Basımevi 24607, 8049-8210.
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.4721&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=1&Tertip=5&No=4721
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daki araştırmalar günümüzde özellikle e-devlet, arazi yönetim modeli ve
3D kadastro uygulamaları ile bütünleşik olarak düşünülmektedir 21;22s.
2. TANIMLAR
Arazi kaydı; “araziyle ilgili yasal olarak tanımlanmış hakların resmi
kaydı” na verilen addır 23. Yasal anlamda tapu ve senet kayıt sistemi olarak tanımlanan iki sistemle arazi kaydı yapıldığı bilinmektedir 24;25;26.
Tapu; “bir kişinin arazi üzerindeki haklarının kanıtı” olarak tanımlanmaktadır 27.
Tapu Sicili (veya Tapu Kütüğü) ise; taşınmaz malların sahiplerini
ve hukuki durumlarını göstermek amacıyla devlet tarafından tutulan sicillerle, defter ve vesikaların bütününe verilen addır 28. Tapu sicili, taşınmazla ilgili “kim” ve “nasıl” sorularına cevap verir 29.
Mülkiyet; elinde bulunduranın özelliğine göre özel ve kamu mülkiyeti
olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Özel mülkiyet, şirketler veya ortaklıklar
gibi tüzel kişiler de dâhil olmak üzere özel şahısların; kamu mülkiyeti ise
devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin elinde bulundurduğu mülkiyet
şeklidir 30.
21 Aydin, C. C., “Usage of Underground Space for 3D Cadastre Purposes and Related Problems in Turkey”,Sensors. 8, 11, 6972-6983 (2008).
22 Aien A., Kalantar M., Rajabifard A., Williamson I. and Wallace J., Towards integration
of 3D legal and physical objects in cadastral datamodels, Land Use Policy 35 (2013)
140– 154
23 FIG, 1995. FIG Statement on Cadastre, Publication No. 11, Fédération Internationale
des Géomètres http://www.fig.net/commission7/reports/cadastre/statement_on_cadastre.html, 07.05.2014
24 FIG, 1995. FIG Statement on Cadastre, Publication No. 11, Fédération Internationale
des Géomètres http://www.fig.net/commission7/reports/cadastre/statement_on_cadastre.html,07.05.2014
25 S Henssen, J., “Basic Principles of the main cadastral Systems in the World, Proceedings Seminar “Modern Cadastres and Cadastral Innovations” in Delft, FIG Commission 7,
Melbourne, 1995.
26 Dale, P. F. ve McLaughlin, J. D. Land Administration, Oxford University Press, New
York, 1999, ISBN: 0-19-823390-6, 169 pages.
27 Dale, P. F. ve McLaughlin, J. D. Land Administration, Oxford University Press, New
York, 1999, ISBN: 0-19-823390-6, 169 pages.
28 Tüdeş, T. ve Bıyık, C., Kadastro Bilgisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Basımevi, 2.Baskı, 518 Sayfa, Trabzon, 1997.
29 Henssen, J., Basic Principles of the main cadastral Systems in the World, Proceedings
Seminar “Modern Cadastres and Cadastral Innovations” in Delft, FIG Commission 7,
Melbourne, 1995.
30 Bruce, J. W. “Tenure Brief, Review of Tenure Terminology, Land Tenure Center, An
Institute for Research and Education on Social Structure, Rural Institutions, Resource
Use, and Development”, University of Wisconsin, 8 pages, Madison, 1998.
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Mülkiyet hakkı, uluslararası beyanname ve sözleşmelerle garanti altına alınmış bir haktır. 10 Aralık 1948’de Birleşmiş Milletler (BM) Genel
Kurulu tarafından kabul ve ilan edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (İHEB)’nin 17. maddesinde; “Herkes kendi başına veya başkalarıyla
birlikte mülkiyet edinme hakkına sahiptir. Hiç kimse mülkiyetinden keyfi
olarak mahrum bırakılamaz.” ifadesi yer almaktadır 31.
İnsan haklarının ve temel özgürlüklerin korunmasına ilişkin 4 Kasım
1950’de Roma’da imzalanan ve ülkemizin de taraf olduğu Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi (AİHS)’nin 1. protokolünün 1. maddesinde mülkiyet
hakkı, “Her gerçek veya tüzel kişi, mülkiyeti üzerinde barışçıl tasarrufta
bulunma hakkına sahiptir. Hiç kimse, kamu yararı ve yasada öngörülen
koşullar ile uluslararası hukukun genel ilkeleri dışında, mülkiyet hakkından yoksun bırakılamaz.” düzenlemesiyle taahhüt altına alınmıştır 32.
Mülkiyet Hakkı, ülkemizde de anayasal güvence altına alınmıştır.
18.10.1982 tarih ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 35.
Maddesine göre; “Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz.” 33.
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 683. maddesinde ise; “Bir şeye
malik olan kimse, hukuk düzeninin sınırları içinde, o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir.”
hükmü yer almaktadır 34.
Vakıflar Kanunu’nun 30.maddesi olan Vakıf kültür varlıklarının devri
başlıklı “Vakıf yoluyla meydana gelip de her ne suretle olursa olsun
Hazine, belediye, özel idarelerin veya köy tüzel kişiliğinin mülkiyetine
geçmiş vakıf kültür varlıkları mazbut vakfına devrolunur” ifadesi temel
yasal dayanaktır. Bunun yanında, bunu tamamlayıcı nitelikte olan Vakıflar Yönetmeliğinin Vakıf kültür varlıklarının devri başlıklı 178.maddesi,
TKGM açısından iş süreçlerinin tanımlandığı 2008/17 nolu genelge de bulunmaktadır.
31 URL–6. Universal Declaration of Human Rights, All Human Rights for All, Fiftieth Anniversary of the Universal Declaration of Human Rights (1948-1998), http://www.un.org/
en/documents/udhr/index.shtml .07.05.2014
32 URL–7, Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms,
Council of Europe, Registry of the European Court of Human Rights, Rome, 33. Sayfa.
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/D5CC24A7-DC13-4318-B457-5C9014916D7A/0/
CONVENTION_ENG_WEB.pdf .07.05.2014.
33 Resmi Gazete, 1982, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Başbakanlık Basımevi 17863,
129-182. https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf
34 Resmi Gazete, 2001, Türk Medeni Kanunu, Başbakanlık Basımevi 24607, 8049-8210.
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.4721&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=1&Tertip=5&No=4721
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Vakıf kelime olarak; durma, durdurma, hareketten alıkoyma, hapsetme ve dinlendirme anlamlarına gelen bir kelime olup, çoğulu evkâftır. Ayrıca “tamamen verme, büsbütün verme” anlamını da içerir 35;36. Türk Dil
Kurumu (TDK) Sözlüğü’nde vakıf, “bir hizmetin gelecekte de yapılması
için belli şartlarla ve resmî bir yolla ayrılarak bir topluluk veya bir kimse
tarafından bırakılan mülk, para” olarak, vakfiye “Bir vakfın şartlarını bildiren belge, vakıfname” olarak, vakıf senedi “Bir vakfın oluşumunu belgeleyen senet” olarak, tanımlanmaktadır 37. Vakıf en yaygın tanımıyla kullanım hakkını şahsî mülkiyetten çıkartarak ebediyen kamu menfaatine
tahsis etmek olarak tanımlanabilir 38. 39’e göre; vakıf, özellikle Osmanlılar
zamanında Türk kültür sistemi içerisinde son derece önemli rol oynayan
müesseselerden birisidir. Geçmiş dönemlerde çok çeşitli toplumlarda
farklı formatlarda vakıf kavramı altında değerlendirilebilecek yapıların
varlığı bilinmektedir. Özellikle bizim medeniyetimiz olan Osmanlı Devletinin kurulmasına gelindiğinde vakıf kavramı ve olgusu altın çağını yaşamış
ve Osmanlı Devletinin büyümesiyle de vakıflar yaygınlaşmıştır.
5737 sayılı Vakıflar Kanununda; mazbut vakıf “bu Kanun uyarınca
Genel Müdürlükçe yönetilecek ve temsil edilecek vakıflar ile mülga 743
sayılı Türk Kanunu Medenisinin yürürlük tarihinden önce kurulmuş ve
2762 sayılı Vakıflar Kanunu gereğince Vakıflar Genel Müdürlüğünce yönetilen vakıfları”, mülhak vakıf “mülga 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin yürürlük tarihinden önce kurulmuş ve yönetimi vakfedenlerin soyundan gelenlere şart edilmiş vakıfları”, hayrat “mazbut, mülhak, cemaat ve
esnaf vakıfları ile yeni vakıfların, doğrudan toplumun istifadesine bedelsiz
olarak sundukları mal veya hizmetleri”, akar “vakıf amaç ve faaliyetlerinin
yerine getirilmesi için gelir getirici şekilde değerlendirilmesi zorunlu olan
taşınır ve taşınmazları”, mukataalı vakıf “zemini vakfa, üzerindeki yapı
ve ağaçlar tasarruf edene ait olan ve kirası yıllık olarak alınan vakıf taşınmazlarını”, icareteynli vakıf “değerine yakın peşin ücret ve ayrıca yıllık
35 Koyunoğlu, H., Sosyal Politika Açısından Vakıflar-XVII Yüzyıl İstanbul Örneği, Doktora
Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2002.
36 URL-3. http://www.vgm.gov.tr/sayfa.aspx?Id=324.04.2014
37 URL–1, Güncel Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, Resmi İnternet Sitesi, http://www.
tdk.gov.tr. 24.04.2014
38 Vakıflar Genel Müdürlüğü, Bir Medeniyetin İzdüşümü Vakıflar, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları: 101, ISBN 978-975-19-5292-9, İstanbul, 2012.
39 Çoruhlu Y.E., Management Problems and Solution Approaches on Protection and Development of Foundation Properties, PhD Thesis, Karadeniz Technical University, Natural Science Institute, 2013.
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kira alınmak suretiyle süresiz olarak kiralanan vakıf taşınmazlarını”, taviz bedeli “mukataalı ve icareteynli taşınmazların serbest tasarrufa terki
için alınan bedeli”, olarak tanımlanmıştır 40.
Kültür varlıkları; tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din
ve güzel sanatlarla ilgili bulunan veya tarih öncesi ya da tarihi devirlerde
sosyal yaşama konu olmuş bilimsel ve kültürel açıdan özgün değer taşıyan yer üstünde, yer altında veya su altındaki bütün taşınır ve taşınmaz
varlıklardır 41;42.
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO)’nun
XVII nci Genel Kurulu tarafından 16 Kasım 1972 tarihinde kabul edilen
Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunmasına Dair Sözleşmeye ülkemiz
de 1982 yılında katılmıştır 43. Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunmasına dair sözleşme ülkemizce de 1983 yılında kabul edilmiştir 44.
UNESCO’nun 1972 yılında Paris’te yapılan 17.oturumunda sunulan
gerekçelerden ötürü kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve gelecek
nesillere aktarımı konusunun uluslararası mevzuat ile düzenlenerek işlem adımlarının belirlenmesi gerektiği konusunda mutabakata varılmıştır
45;46
.
Gerek sözleşme gerekçeleri gerekse sözleşme maddeleri dikkatlice incelendiğinde konunun ne derce ciddi şekilde ele alınması gerektiği bir kez
daha idrak edilmektedir. Ülkemizde bu kapsamda kaldığı düşünülen ve
yukarıdaki sözleşme hükümleri altında değerlendirilen taşınmazların bilgileri aşağıdaki güncel rakamlara bakmak faydalı olacaktır. Türkiye Geneli Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak Kültür ve Turizm
Bakanlığınca belirlenmiş tüm taşınmazlar aşağıda şekil 147’de verilmiştir.
40 Resmi Gazete, 2008, Vakıflar Kanunu, Başbakanlık Basımevi 26800, 1-5. http://www.
mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.5737&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
41 Resmi Gazete, 1983b, “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu”, Başbakanlık
Basımevi, Tarih: 23.07.1983 Sayı: 18113.
42 Resmi Gazete, 2012, Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Ve Sitlerin Tespit Ve Tescili Hakkında Yönetmelik, Başbakanlık Basımevi, Tarih: 13.03.2012 Sayı:
28232.
43 Resmi Gazete, 1982, Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşmeye Türkiye Cumhuriyetinin Katılmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun, Tarih:
20.04.1982, Sayı: 17670.
44 Resmi Gazete, 1983b, “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu”, Başbakanlık
Basımevi, Tarih: 23.07.1983 Sayı: 18113.
45 Resmi Gazete, 1983b, “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu”, Başbakanlık Basımevi, Tarih: 23.07.1983 Sayı: 18113.
46 URL-9, 2014. http://whc.unesco.org/en/conventiontext/
47 Çoruhlu Y.E., Vakıf Taşınmazların Korunma ve Geliştirilmesinde Yönetim Sorunları ve
Çözüm Yaklaşımları, Doktora Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, 2013.
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Şekil 1. Türkiye Geneli Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı

96000 adet taşınmaz kültür varlığının 19825 adedi vakıf kültür varlığı olduğu bilinmektedir 48. Yani, mevcut durum itibarı ile ülkemizdeki
kültür varlığı olan taşınmazların hemen hemen ¼’ü vakıf taşınmaz kültür
varlığıdır.
Kültür varlıkları ile ilgili olarak ülkemizde son yıllarda yoğun şekilde restorasyon ve restitüsyon faaliyetleri yürütülmektedir. Bu faaliyetler,
eserlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlarken bilimsel
anlamda deprem bilimi, mimarlık, sanat tarihi, tarih, mülkiyet gibi farklı
disiplinlerince ilgi toplamakta ve disiplin kendi bakış açısıyla yeni araştırmalar yapmaktadır 49;50;51;52;53;54;55.
48 URL-10. http://www.vgm.gov.tr/sayfa.aspx?Id=25
49 Zorlu T., “Trabzon Gülbahar Hatun and Emir Mehmet Tombs”, Vakıflar Dergisi, 35,
215-233, 2011.
50 Çalık, İ., Demirtaş, B., Bayraktar, A., Türker, T., Analytıcal and Experımental Methods
Used in Investıgatıng The Structural Safety of Pıle Stone Mınarets: The Example of The
Mınaret of Muhittin Mosque in Trabzon, Vakıflar Dergisi, 2012, 38, 121-140.
51 Bayraktar A., Çalık İ., and Türker T., Structural Dynamic Identificition of a Restored
Historical Masonary Sunrua Mosque and Minaret using Ambient Vibrations, Vakıf
Restorasyon Yıllığı, 6(2013), 54-62, 2013.
52 Çınar H., “The Dye Houses of Husrev Pasha’s Waqf in Ayntab”, Vakıflar Dergisi, 2013,
40 (2013), 33-55
53 Çoruhlu, Y.E. ve Demir, O., 2013, “Land Management Problems on Cultural Property of
Foundations”, Electronic Journal of Map Technologies, 5, 1, 47-60.
54 Denknalbant A., “A Study on Niksar Ulu Mosque”, Vakıflar Dergisi, 2013, 40 (2013),
9-33
55 Köse F., “The History of the Şazeli Tekke in İstanbul According to Archival Material”,
Vakıflar Dergisi, 2013, 40(2013), 99-121.
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Dünyanın çeşitli ülkelerinde kültür varlıkları ile ilgili olarak koşullu
değerleme yöntemi, fayda-maliyet analizi, kültür varlıklarından elde edilen gelirlerin onarımlara ve bu varlıkların korunmasına aktarımı, kültür
varlıklarının korunmasına ilişkin uluslararası yasal düzenlemeler konularında çeşitli araştırmalar yürütülmekte olup, taşınmaz kültür varlıkları
ile tapu sicili arasındaki ilişki VGM ve TKGM web servisleri sayesinde
kurulabilmektedir 56;57;58;59,60.
EVOS (Entegre Vakıf Otomasyon Sistemi): 2006 yılında başlanan
vakıf bilgi sistemi kurma çalışmaların neticesinde hâlihazırda web tabanlı
olarak sözel verilerin yönetildiği bir e-devlet uygulamasıdır. Bu uygulamada diğer e-devlet uygulamaları olan MERNİS ve TAKBİS ile ilişkili olarak
çalışma imkânı mevcuttur 61.
MERNİS (Merkezî Nüfus İdare Sistemi): MERNİS Projesi tüm Ahvali
Şahsiye bilgilerini elektronik ortama aktaran ve Ahval-i Şahsiye bilgilerinde meydana gelen her tür değişikliğin ülkenin her tarafına dağılmış 957
merkezden anlık güncellenmesini ve bir ağ üzerinden güvenle paylaşımını
sağlayan bir projedir 62.
VAKBİS (Vakıf Kütük Bilgi Sistemi): EVOS içinde kayıtlı vakıf taşınmazların vakıf sicil bilgilerinin, TAKBİS’ten çekilen tapu bilgileri ile
harmanlandığı bir e-devlet uygulama modüldür 63.
VAYS (Vakıf Arşiv Yönetim Sistemi): Varlığının temelini teşkil eden
ecdat yadigarı vakıflarla ilgili Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemi kültür ve medeniyetine ait gerek Kurum içinde ve gerekse Kurum dışında56 Tuan T.H., and Navrud S., “Capturing the benefits of preserving cultural heritage”,
Journal of Cultural Heritage 9 (2008) 326e337
57 Vecco M., “A definition of cultural heritage: From the tangible to the intangible”, Journal
of Cultural Heritage 11 (2010) 321–324
58 Techera EJ., “Safeguarding cultural heritage: Law and policy in Fiji”, Journal of Cultural Heritage 12 (2011) 329–334
59 Báez A., and Herrero L.C., “Using contingent valuation and cost-benefit analysis to design a policy for restoring cultural heritage”, Journal of Cultural Heritage 13 (2012)
235–245.
60 Çoruhlu Y.E., Demir O., Murat M.Ö., «Registration Of Structured Immovable Properties:
3d Cadastre Implementation In Turkey», THE WORLD CADASTRE SUMMIT,
CONGRESS & EXHIBITION, İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-24 Nisan 2015, pp.1-13
61 Çoruhlu Y.E., 2013. Management Problems and Solution Approaches on Protection and
Development of Foundation Properties, PhD Thesis, Karadeniz Technical University,
Natural Science Institute, 2013.
62 URL-2, http://www.nvi.gov.tr/Hakkimizda/Projeler,Mernis_Genel.html. 07.05.2014
63 Çoruhlu Y.E., 2013. Management Problems and Solution Approaches on Protection and
Development of Foundation Properties, PhD Thesis, Karadeniz Technical University,
Natural Science Institute, 2013.
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ki arşivlerde bulunan her türlü belgenin orijinal görüntülerini muhafaza ederek; bizden sonraki nesillere bozulmadan intikalini sağlamak, bu
belgelerde yer alan bilgileri internet ortamında Türk ve Dünya kamuoyu
ile paylaşmak, ilim dünyasının istifadesine sunmak amacıyla “Vakıflarla
İlgili Belgelerin Derlenip Bilgisayar Ortamına Alınması Projesi (VAYS)” ni
tamamlamış bulunmaktadır 64.
TAKBİS (Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi): Ülke genelinde mülkiyet
bilgilerinin bilgisayar ortamına aktarılıp her türlü sorgulamanın yapılabilmesini amaçlayan en temel e-devlet uygulamalarındandır. Amacı, Türkiye
genelinde Tapu ve Kadastro kayıtlarının bilgisayar ortamına aktarılarak
tüm faaliyetlerin bilgisayar sistemi üzerinden yürütülmesi, böylece gerek
özel, gerekse kamu taşınmaz mallarının etkin biçimde takip ve kontrolünün sağlanmasıdır 65.
3. METODOLOJİ VE ARAŞTIRMA SÜRECİ
Trabzon gibi eski şehirlerde, özellikle Osmanlı Devleti döneminden
kalma birçok tarihi eser olduğu ve bu eserlerinde birçoğunun halk arasında bilinen/meşhur adları oldukları temel hareket noktasını oluşturmuştur. Şöyle ki; çizgisel kadastrodan önce ve hatta Türkiye Cumhuriyetinden önce, Osmanlı’da arazi kayıt sistemleri incelendiğinde “yazılı
kadastro” dönemi varlığı göze çarpmaktadır. Bu dönemde sınırlar ve bu
tip eserlerin adları tescile esas belge ve vakfiye niteliğindeki belgelerde
çokça zikredilmiştir 66;67;68;69. Yazılı kadastro veya tescil dönemi olarak adlandırılabilecek bu dönemden kalma ve halen daha halk arasında kullanılan bu tip isimler gerek tapu sicil verilerine dayanak belgelerde gerekse
vakfiye belgelerinde sıkça karşılaşılmaktadır.
Bilindiği gibi, ülkemizdeki kadastrosu sistemi Osmanlı’da gerçekleştirilen ilk kadastro çalışmalarına dayanır. Bazı istisnalar dışında Osmanlı
içindeki toprakların tümü devlet mülkiyeti altında idi. Bu toprakların temel mülkiyet ve denetim hakkı devlete ait iken, kullanım hakkı ise birey64 URL-4. http://www.vgm.gov.tr/sayfahtml.aspx?Id=5 24.04.2014
65 URL-5. http://www.tkgm.gov.tr/tr/TAKBIS 24.04.2014
66 Cin, H., 1985. Osmanlı Toprak Düzeni ve Bu Düzenin Bozulması 2, Baskı, İstanbul (in
Turkish).
67 Tüdeş, T. ve Bıyık, C., 1997. Kadastro Bilgisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Basımevi, 2.
Baskı, 518 Sayfa, Trabzon.
68 Demir, O., Uzun, B., Cete,M., Turkish cadastral system. Survey Review, 2008, 40 (307),
54–66.
69 Demir O. ve Çoruhlu YE., 2008, The Graphical Cadastre Problem in Turkey: The Case of
Trabzon Province, Sensors, 8, 5560-5575; DOI: 10.3390/s8095560
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lere aitti. Bu sistem ondokuzuncu yüzyıla kadar devam etti. 1858’deki
Toprak Hukuku ile özel mülkiyet sistemine geçiş başladı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan sonra özel mülkiyet politikası devam etti ve
batı ülkelerinden devredilen Medeni Kanun ve Kadastro Kanunuyla yasallaştırıldı. Osmanlı’da çoğu toprak devlet mülkiyeti altında olduğu için
yazılı kadastro verileri yeterli olarak görüldü 70;71;72;73;74;75.
Trabzon örneğinde olduğu gibi kentteki tarihi eserleri açıklayan bir
referans kaynak bu araştırmanın yapılmasında araştırılması düşünülen
eserlerin bir arada sunulması adına önemli bir eserdir 76. Ayrıca şehrin
eski Trabzon olarak da bilinen önemli ticaret akslarında kentsel sit alanı
içinde yer alan eski yapılar, bilinen bazı vakıf kültür varlıklarına yakın
olan eserler (vakıf kültür varlığı olan camiye yakın hamam gibi), vakıf
kültür varlıklarıyla mimari benzerlikler taşıyan eserler, adları bilinen yapılar, muhit isimleri eskiden beri aynı kalmış mahallelerdeki eserler, halk
arasında vakıf olarak bilinen bazı eserler başlıca araştırılmaktadır. Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nce taşınmazın Vakıflar Kanununun 30. Maddesi ve
Vakıflar Yönetmeliği’nin 178. Maddesi gereğince ilgili mazbut vakfı adına
tescil edilebilecek bir taşınmaz olup olmadığının araştırılmasına yönelik
iş akış şeması aşağıda şekil 377’de sunulmuştur.

70 Tüdeş, T. ve Bıyık, C., 1997. Kadastro Bilgisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Basımevi, 2.
Baskı, 518 Sayfa, Trabzon.
71 Demir O., and Çoruhlu Y.E. Investigation Of The Possibilities For Transformation Of The
Graphical Cadastre Map Into The Digital Format In Turkey. In “Modern Technologies,
Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields”, Sofia, Bulgaria,
November 9-10, 2006.
72 Demir, O., Uzun, B., Cete,M., Turkish cadastral system. Survey Review, 2008, 40 (307),
54–66.
73Demir O. ve Çoruhlu YE., 2008, The Graphical Cadastre Problem in Turkey: The Case of
Trabzon Province, Sensors, 8, 5560-5575; DOI: 10.3390/s8095560
74 Demir O. ve Çoruhlu YE., 2009, Determining the property ownership on cadastral works
in Turkey, Land Use Policy, 26 (2008) 112–120
75 Demir O. Uzun B. Çoruhlu YE., 2014. Progress of cost recovery on cadastre based on
land management implementation in Turkey, Survey Review, http://dx.doi.org/10.1179/
1752270614Y.0000000091, in press.
76 Trabzon Valiliği, 2010. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları, Trabzon Kent İçi Kültür
Varlıkları Envanteri, Edt. Özen H., Tuluk Öİ., Engin HE., Düzenli Hİ., Sümerkan MR.,
Tutkun M., Demirkaya FÜ., Keleş S.,
77 Çoruhlu Y.E., «Registration Of Foundation Properties – Cultural Asset On Behalf Of Their
Own Fused Foundations», SURVEY REVIEW, pp.1-11, 2015
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Şekil 3. Kültür varlığı ve vakıf ilişkisinin araştırılması

4. YAPILAN ÇALIŞMALAR
30.madde uygulaması altında Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen uygulamalardan dikkat çekici iki adet uygulama
örnek olarak alınarak detaylı bir şekilde sunulacaktır. Bu uygulamalardaki araştırma süreci ve hangi belgeler üzerinden hangi bilgilere dayanılarak
çalışmanın yürütüldüğü ortaya konulacaktır.
4.1. Örnek Uygulama 1
Tamamı Trabzon Belediyesi adına kayıtlı olan Trabzon, Merkez, Pazarkapı Mahallesi’nde 79 ada, 6 parsel sayılı “ taşınmaz kültür varlığı”
olarak tescilli “8 Direkli Hamam” olarak bilinen taşınmaz bu uygulamanın konusu olmuştur.
Sonrasında ise bazı tarihsel kaynaklara dayandırılması neticesinde
söz konusu eserin vakıf kültür varlığı olabileceği hususunun araştırılması gerektiğine karar verilmiştir. Yapılan araştırmalar neticesinde taşınmazın kültür varlığı olduğuna dair Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün taşra birimi olan
Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nden ilgili
karar temin edilmiştir. Bu tespit ışığında Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nce kültür varlığı eserin vakıf yoluyla vücuda gelen vakıf taşınmaz
kültür varlığı taşınmazlarından olup olmadığına dair tespitinin yapılması
istenmiştir.
Konu ile ilgili olarak; Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü mütercim ve uzmanı olan personellerin Trabzon Tapu Müdürlüğü birimleri ve
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arşivinde yaptıkları inceleme ve araştırma ile Vakıflar Genel Müdürlüğü
arşivleri üzerinde yaptıkları inceleme neticesinde, ilgili taşınmazın Trabzon’da bulunan ve Trabzon Belediyesi adına kayıtlı Hamam vasıflı taşınmazın “Tavaşi Mahmud Ağa Vakfı’ndan” olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca
Vakıf Kayıtları Arşivi’nde yapılan araştırma neticesinde anılan Hamam
vasıflı taşınmazın adı geçen vakfa ait olduğuna dair rapor Bölge Müdürlüğü’ne sunulmuştur.
Bu bilgiler ile geçerli tüm belgeler başta vakfiye kayıtları, kadastro tutanakları, kadastro pafta örneği, tapu kayıtları, raporlar, kültür varlığı
kararı kronolojik bir sırada, birbiri ile bağlantılı bir şekilde 30.madde ve
buna bağlı Vakıflar Yönetmeliğindeki 178.madde içeriğinde, taşınmazın
mazbut vakıf adına tescilini öngören bir yazı ile resmi bir şekilde ilgili
tapu müdürlüğüne iletilerek tescilin yapılması yönündeki idari süreç başlatılır.
Tapu Müdürlüğü’nün ilgili evrakları ve bilgileri inceleyip Tapu Kanunu
ve Medeni Kanununda belirtilen yetkiler çerçevesinde işlemi tescil ederek
süreci ilgililere tebliğ etmesi gerekmektedir. Bunun yanında bu tip bir
bağlantı kurmada yeterli bilgi ve belge olmadığı gibi gerekçelerle, ya da
mevzuatta tanımlı başka bir gerekçe ile işlemi reddetme yetkisi da bulunmaktadır. Ancak; bu çalışma kapsamında verilen iki uygulamada da
işlem tapu müdürlüğünce tescil edilmiştir.

4.2. Örnek Uygulama 2
Taşınmaza ait tapu senet örneği
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Hamamın taşınmaz durumu

8 Direkli Hamam fotoğrafı
Şekil 4. Mazbut Vakfı adına tescili sağlanan taşınmazın görselleri
Trabzon İli, Merkez, İskenderpaşa Mahallesi’nde bulunan 295 ada 56
parsel sayılı Kalepark olarak bilinen kültür varlığı tescilli taşınmaz mazbut Üçüncü Zade Ömer Paşa Vakfı adına kayıtlı iken 1981 yılında Vakıflar
İdare Meclisi’nin 25.10.1978 tarih ve 435-418 sayılı kararı uyarınca Maliye Hazinesi tarafından satın alınmıştır. Hazine bu taşınmazı Milli Savunma Bakanlığına tahsis etmiştir.
Onarım ve restorasyon projeleri hazırlatılarak bakımsız ve atıl halde olan eser onarılmıştır. Bahsi geçen eser Maliye Hazinesi adına kayıtlı
iken Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü Vakıflar Kanunun 30. Maddesi ve
Vakıflar Yönetmeliği’nin 178.maddesi gereğince ilgili mazbut vakfı adına
tescil edilebillecek bir taşınmaz olup olmadığı ilgili müdürlük tarafından
bildirilmesi istenmiştir.
Tapu Müdürlüğü birimleri ve arşivindeki tapulama tutanakları, zabıt
defterlerindeki ilgili sayfaları ve konuyla ilgili diğer belge ve dokümanlar
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ile Vakıflar Genel Müdürülüğü arşivlerindeki Osmanlıca evraklar ve diğer
tüm evrak-ı müsbiteler incelenmiştir. Bu incelemeler neticesinde; anılan
taşınmazın Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtllar Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 13.12.1974 tarih ve 251 nolu ve 14.12.1994 tarih 8195 nolu kararı ile kültür varlığı olarak tescil edildiği, Trabzon’da kurulu mazbut
“Üçüncüzade Ömer Paşa Vakfı” na ait olduğu belirlenmiş ve vakıf adına
tescili yapılmıştır. Bu tescil işlemine karşı Maliye Hazinesince tapu iptali
ve tescil davası Vakıflar İdare meclisi aleyhine açılmıştır.
Bahsi geçen dava neticesinde gerekçeli karar sunulmuştur. Vakıflar
Kanunun 30. Maddesine binaen dava konusu taşınmazın vakıflar yoluyla
meydana gelip sonradan Hazinenin mülkiyetine geçmiş kültür varlığı olduğu ve mazbut vakfı adına devrolunması gerektiği sonucu dikkate alınarak davanın reddine karar verilmiştir.

Taşınmaza ait tapu senet örneği

Kalepark’ın imar durumu
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Kalepark fotoğrafı
Şekil 5. Mazbut Vakfı adına tescili sağlanan taşınmazın görselleri
5737 sayılı Vakıflar Kanununun 30.maddesi ile Vakıflar Yönetmeliği’nin 178.maddesi uyarınca yürütülen metodolojik süreçteki çalışma planını gösteren Veritabanı ilişkisi aşağıda şekil 678 ile verilmiştir.

Şekil 6. Vakıf ve Tapu Sicil yönünden, araştırılacak olan belgeler ve veri tabanları
78 Çoruhlu Y.E., «Registration Of Foundation Properties – Cultural Asset On Behalf Of
Their Own Fused Foundations», SURVEY REVIEW, pp.1-11, 2015

52

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 90 • Sayı: 1 • Yıl: 2016
5. BULGULAR VE İRDELEME

VGM tarafından 30.madde kapsamında yapılacak olan araştırmalarda, başta kentin tarihi dokusu içinde vakıf olduğu rivayet edilen, mümkünse eski kaynaklarda belirtilmiş, kentin tarihi yapıları, sit alanı içinde
mevcut yapılar, eski han, hamam, kervansaray gibi eserlere dikkat edilmelidir. Kültür veya tabiat varlıkları ile bunların etkileşim alanlarında
yer alan eserler, sit alanlarındaki eski yapılar, bunların inşa dönemleri,
yörede bilinen vakıf taşınmaz olup olmadığı, eserin sanat tarihi açısından
değerlendirilmesi gibi tüm unsurlar bir arada tutulmalıdır. Özellikle, Osmanlı Devleti’nde devletin iç işleri dış işleri ve güvenlik dışındaki hemen
her alanda vakıf müesseseleri ile hizmet verilmiştir. Bu nedenle özellikle
Osmanlı’dan günümüze intikal etmiş çok sayıda vakıf eseri, günümüzde
vakıf envanterinde kayıtlı değildir. Başta, zabıt kayıtları, tapulama çalışmaları, kadastro çalışmaları ve kamulaştırmalarla birlikte vakıf mülkiyetinden çıkan çok çeşitli nitelikte kültür varlığı bulunmaktadır.
Vakıflar Kanunu’nun 30.maddesi ile yasa koyucu “her ne suretle olursa olsun” diyerek bu vakıf taşınmazlardan Devlet’in mülkiyetinde olanlarının tekrar mazbut vakfı adına tescilini emretmiştir. Bu nedenle, bu konularda araştırma yapılması ve tescil konusu edilen taşınmazın mazbut
vakfı adına tescilinin sağlanması kanuni zorunluluktur.
Yukarıda verilen örnekler dışında da gerek Trabzon Vakıflar Bölge
Müdürlüğü’nde gerekse diğer Bölge Müdürlüklerinde çeşitli uygulamalar
yapılmıştır. Ancak izlenecek işlem adımları kapsamında verilen iş akışları da göz önüne alındığında daha fazla örnek verilmesine gerek yoktur.
Ancak belirtilmelidir ki; bazı durumlarda tescil sürecinin uzaması veya
idarece göz önüne alınan başka sebeplerden dolayı 30.madde dayanak
konusu yapılarak tapu iptali ve tescil davaları açıldığı bilinmektedir. Mahkeme kararı ile yapılacak olan tescillerde veya idari işlemin iptalinde, ilgili yasalar uyarınca karar doğrultusunda işlem yapılmaktadır. Varsa üst
mahkemelere itirazlar yapılarak kesinleşmiş mahkeme kararı uyarınca
süreç tamamlanmaktadır. Ancak idari yoldan yapılan tescillerde de bazen yargı konusu yapılmakta ve bu durumlarda da yine ilgili mahkeme
kararların uyarınca süreçler tamamlanmaktadır. Burada; 30.madde kapsamında VGM’ ce idari yoldan tescili sağlanan bazı taşınmazlarla ilgili olarak konunun yargıya intikal ettirildiği ve VGM lehine kesinleşmiş kararlar
verildiği de belirtilmelidir.
6. TARTIŞMA
Vakıf kültür varlığı olan tescilli eserler, özellikle son 15 yıldaki yoğun
projelendirme ve onarım faaliyetleri ile yeniden hem yabancı turistlerin
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ve hem de ülke vatandaşlarının kullanımına kazandırılmıştır. Eserlerin
onarımları şüphesiz ki, hem bu tarihi yapıların gelecek nesillere aktarımını desteklemekte ve hem de halkın vakıf bilincini canlı tutmaya katkı
sağlamaktadır79.
Kültür varlıklarına olan ilginin hem turist ve hem de yöre sakinleri
bazında artırılması ve bu eserlerin korunması, sadece ülkemizde değil
aynı zamanda diğer toplumlarda da araştırılmaktadır80. 2008 yılında yürürlüğe giren Vakıflar Kanunu sayesinde vakıf imkânları ile tesis edilmiş
olan ve hâlihazırda da kültür varlığı niteliğindeki eserlerin yeniden vakıfları adına tesciline imkân tanınmıştır. Burada uluslararası ve ulusal
hukuk normları ve çalışmanın yukarıdaki bölümlerinde verilen mülkiyet
hakkı kavramında ele alınarak tüm taraflar nezdinde konu tartışılacaktır.
Vakıflar açısından değerlendirildiğinde; vakıf yoluyla vücuda gelen ve her
ne suretle olursa olsun 30.maddedeki tüzel kişilerin mülkiyetine geçen
kültür varlıklarının tespit edilerek vakıflarına tescil edilmesi çok büyük
bir avantaj sağlamaktadır. Böylece, belgeleri ile ispatlanabilen kültür varlıkları eğer vakıf yoluyla tesis olunmuşsa mutlak suretle yine aynı vakıflarına tescil edilecektir. VGM’de bu işlerin takip edilmesi ve fonksiyonel bir
şekilde ülkenin tüm sathında bu tip eserlerin tespit edilmesi şüphesiz ki
çok büyük araştırma yapmayı gerektirmektedir. VGM bazında kanunun
bu maddesinin uygulanması pratikte hem zor hem de kurum inisiyatifindedir. Osmanlıca ve Türkçe sicillerin birlikte okunması siciller arasında
bağlantı kurulması, konunu tapu, koruma kurulu ve vakıflar gibi birden
çok ayağının olması konuyu karmaşıklaştırmaktadır.
Kanunun 30.maddesinde zikrolunan tüzel kişiler açısından konuya
bakmak gerektiğinde, iki durum söz konusu olacaktır. Bunlardan birincisi, kanunun yürürlüğünden önce edinilmiş bu tip taşınmazlarla ilgili
olarak yapacak bir şey bulunmadığından bu tip taşınmazlarla ilgili olarak
özellikle bakım, onarım ve restorasyon gibi faaliyetlerde düşünüldüğünde, bu konuda da ülkede uzman kurum olarak otorite haline gelmiş olan
VGM’ye hakkını teslim etmek ve bu tip taşınmazların VGM yönetim ve
teşmili altında ilgili mazbut vakıflara adına devrine imkan verecek adımları atmak faydalı olacaktır. İkincisi ise, kanunun yürürlük tarihinden
sonraki uygulamalarda edinimi düşünülen taşınmazın kök kayıtlarının
incelenerek vakıf yoluyla vücuda gelen bir taşınmaz ise bu taşınmazın
79 Çoruhlu, Y.E. ve Demir, O., 2013, “Land Management Problems on Cultural Property of
Foundations”, Electronic Journal of Map Technologies, 5, 1, 47-60.
80 Báez A., and Herrero L.C., “Using contingent valuation and cost-benefit analysis to design a policy for restoring cultural heritage”, Journal of Cultural Heritage 13 (2012)
235–245.
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ediniminden vazgeçilmesi önerilmektedir. Eğer taşınmazın edinimi bir
zaruriyet gerektiriyorsa, bu durumda mülkiyeti vakıflara tescilden sonra
kiralama veya tahsis yöntemi ile taşınmaz kullanımının sağlanması bu
tüzel kişiler açısından daha faydalı olabilir.
Çalışmada ele alınması gereken diğer bir konu şudur. Ülkemizde mevcut 96000 kültür varlığının, yaklaşık 20000 inin vakıf kültür varlığı olduğu biliniyor. Ancak, geriye kalan 76000 içinde daha ne kadar vakıf kültür
varlığı var? İşte, bu makale için olmasa bile daha sonraki çalışmalar için
cevaplanması gereken soru belki de budur. Elbette ki 30.madde uygulamalarının ülkemizde yoğun bir şekilde işletilmesi ile bu sorunun cevabı
sayısal olarak da net bir şekilde oraya konulacaktır.
7. SONUÇ VE ÖNERİLER
Vakıf yoluyla vücuda gelip de, mülkiyeti hâlihazırda vakfın elinde olmayan kültür varlığı olarak tescili sağlanan veya potansiyel tescile konu
taşınmazların bir an evvel tespit edilmesi gerekmektedir. Bunun yapılması için yazılı kadastro döneminden kalan Osmanlıca evraklardan VAYS’da
mevcut olanlarının tespiti yapılmalıdır.
Vakıf Taşınmaz Mallar Sicilleri olarak bilinen ve vakıf taşınmazların
güncel ve eski kayıtlarının yapıldığı siciller iyice tetkik edilmelidir. Görüleceği üzere vakıf kültür varlığı olan bir taşınmaz, mahkeme kararı olmaksızın satılmış ya da kamulaştırılmış olsa bile 30.madde de belirtilen
kurumlardan birinin mülkiyetinde ise mazbut vakfı adına tescil edilmektedir. Bu nedenle vakıf taşınmaz mallar sicillerinde eskiden kayıtlı olan
ve şu anda terkin edilerek 30.madde kapsamındaki kurumlardan birinin
mülkiyetine geçmiş olan taşınmazların bile geri alınabileceği göz önüne
alındığında, bu sicillerin çok iyi araştırılması ve bu tip taşınmazların tespit edilerek tescillerinin sağlanması gerekmektedir.
Vakıf yoluyla vücuda gelen ancak 30.madde kapsamında kalmayan taşınmazların tespit edilerek ilgili vakıflarının vakıf şerhinden ötürü taviz
bedeli alınmasına imkân kılacak sahih vakıf olarak adlandırılan vakıflardan olduğunun raporlanması ile bu tür taşınmazların güncel maliklerinden taviz bedeli tahsilatına gidilmelidir. Bu tip taşınmazların maliklerinin
mirasçı bırakmadan ölmeleri kaybolmaları veya mübadil durumlara düşmeleri halinde yine taşınmazın vakıf şerhine konu vakfı adına tescilleri
sağlanmalıdır.
VGM’nin bazı birimlerince 30.madde kapsamında gerekli araştırmaların yapılması ardından ilgili tapu müdürlüğüne tescil talebinin yukarı-
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da zikrolunan mevzuat hükümleri iletilmesi sağlanmadan, direkt olarak
“tapu iptali ve tescil” davası açıldığı bilinmektedir. Bu durumda iki husus
ön plana çıkmaktadır. Bunlardan birincisi; ilgili tapu müdürlüğüne talepte bulunulması halinde taşınmazın tescilinin yapılması ve mahkeme
süreci ile tescilin sağlanması durumudur. İkinci yöntem olarak; tescil
için İdari yolların tüketilmesi ve tescilin sağlanamaması halinde konunun
VGM’ce yargıya intikal ettirilmelidir.
30.maddeye göre yapılacak olan tescillerde eserin vakıf yoluyla vücuda
gelmesinden bahseden yasa koyucu eserin akar veya hayrat olup olmadığını dikkate almaksızın hükmü tamamlarken mazbut vakfı adına tescil
olunur ibaresini kullanmıştır. Mülhak veya cemaat ve esnafa ait vakıfların
da bu tip taşınmazlara sahip olabileceğine hiç değinmemiştir. Oysa bir
mülhak vakfın kanunda belirtilen süreçler sonunda mazbut statüsüne alınabileceği göz ardı edilmiştir. Bilindiği gibi günümüzdeki mazbut vakıflar
Osmanlı Devleti döneminde mülhak vakıf işleyişi ile tesis edilmişlerdir.
Zamanla bu vasıflarını yitirdiklerinden mazbut statüsüne alınmışlardır.
Nitekim bu nedenden ötürü günümüzde de mülhak vakıfların kapatılması
sona erdirilmesi gibi bir seçenek olmamasına karşın bu vakıfların mazbut
statüsüne alınması seçeneği mevcuttur. Bu nedenlerden dolayı, mülhak
vakıfların taşınmazlarının da aynı şekilde 30.madde kapsamında tesciline imkan verecek bir yasa değişikliği yapılması vakıf yoluyla vücuda gelen
kültür varlığı niteliğindeki taşınmazların korunması ve gelecek nesiller
aktarılması adına faydalı olacaktır.
UNESCO ve ülkemiz yasaları ile güvence altına alınan ve tüm dünyanın
kültür mirası olabilecek nitelikte kültür varlıklarının ülkemizde bulunduğu yukarıda vurgulanmıştır. Bu tip kültür varlıkları özellikle son yıllarda
yoğun bir şekilde onarılarak hem ülke turizmine katkı sağlamakta ve hem
de gelecek nesillere aktarılmaktadırlar. Ülkemizde mevcut 96000 kültür
varlığının, yaklaşık 20000 inin vakıf kültür varlığı olduğu, geriye kalan
76000 içinde daha ne kadar vakıf kültür varlığı olduğu bilinmemektedir.
Bundan sonra bu konu ile ilgili olarak araştırma yapacaklara, bu sorunun cevabına katkı sağlayacak akademik çalışmaların yürütülmesi öneri
olarak iletilebilir.
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Deniz Yüzeyi Temizleme
Teknesinin Gemi Niteliği
Av. Hakan MURAN1
1- Giriş
Deniz yüzeyini temizleyen teknede çalışan işçinin hizmet alacakları
davasında, hangi iş kanunun uygulanacağı hakkında, Yargıtay, dikkat çekici bir hüküm vermiştir2. Hükümle varılmış olan hukuki sonuç, benzer
başka kararlarda da benimsenerek içtihat olarak tekrarlanmaktadır. Bu
kararın örnek olarak incelenmesi, Deniz İş Kanununda, “gemi” tanımı
unsurlarının belirlenmesi ve “gemiadamlarına” eşit haklar tanınmasının
teminibakımından faydalı olacağı öngörülmektedir.
Karara göre; deniz yüzeyinin temizlenmesi işi, bir “deniz taşımacılığı”
faaliyeti değildir ve taşıma yapma unsuru olmadan da, bir tekne, Deniz
İş Kanunu kapsamında, gemi sayılamaz. Gemi sayılmayan bu teknenin
çalışanı da, gemiadamı sıfatına haiz olamaz ve kendisine Deniz İş Kanunu
hükümleri uygulanamaz. Bugerekçelerle,yüksek mahkeme, ücret, yıllık
izin, genel tatil ücreti ve iaşe bedeli alacakları için talepte bulunan davacı
çalışanın, İş Kanunun hükümlerine göre değerlendirilmesi yönünde karar vermiştir. Kanaatimizce, Yargıtay, Deniz İş Kanunun kapsamına giren
gemileri belirlemekteve deniz taşıma işini, bir ön şart olarak aramakla,
deniz çalışanları arasında eşitsizliğeneden olmaktadır.
Öncelikle görülmektedir ki; Yargıtay, kendi yorumlamasına dayandırdığı bir“kabulden” hareket etmektedir. Şöyle ki; “bir kanunun istisnalarının dışında kalan her konuya mutlak olarak,istisnaları düzenleyen
kanun uygulanacaktır” yorumunubir ilke gibi kabulü, benzer kararlarda
görülmektedir. Buradan hareket ederekde, hukuk eşitliği ilkesine aykırı
neticelerevarılmaktadır.Olması beklenen; istisnaların dışında kalan konular hususunda, daha özel ve ayrı bir kanuni düzenlemenin mevcudiyetinin
1
2

İstanbul Barosu. Uzakyol Gemi Kaptanı, İTÜDF -Deniz Hukuku- Öğretim Görevlisi.
Y9HD, E. 2012/22568, K. 2014/23866, T. 09.07.2014; Belirtilmelidir ki, her ne kadar
konuyu bu 2012 yılına ait karar üzerinden inceleyecek olsak da; Yargıtay’ın benzer
hukuki neticeye bağladığı diğer kararları da mevcuttur; Örneğin; “…deniz taşıma işi
yapmadığı, turistik maksatla kullanılan yat olduğu ve yabancı bayrak taşıdığı anlaşıldığından mahkemenin de kabulünde olduğu üzere davacı 854 Sayılı Deniz İş Kanunu kapsamında değerlendirilemez”, bkz: Y9HD, E.2009/11460, K. 2009/12104, T.28.4.2009,
www.kazancı.com, (07.1.2016).
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olup olmadığının,re ‘sen araştırılmasıdır. Başka farklı bir norm bulunmadığı varsayımda dahi, bu kez,bu istisna hükmünün düzenleyen kanunun
özünün de incelenmesi gerekir. Eğer istisna dışı kalan hususlar(mefhumu
muhalif) kanunun ruhuna da uygun ise, ancak bu şartlarda, istisnaları düzenleyen kanun uygulanabilecektir. Yoksa“istisna sayılmayan her
konu, doğrudan bu kanuna tabidir”, şeklinde bir yaklaşım, hatalı hukuki
neticeler doğurabilir. Ayrıca daha da önemli nokta; bu içtihatta, hukukun
en temel ilkelerinden olduğu bilinen; “Kanunun lafızdan (sözünden) tam
bir sonuç alınamıyorsa,bu kez kanunun özüne (ruhuna- ratiolegis) başvurulacağı” ilkesiningöz ardıedilmekte olduğu anlaşılmaktadır. Aşağıda
detaylandıracağımız gerekçelerimiz ışığında,örnek olarak ele aldığımızYargıtay’ınilgilikararına katılmak mümkün görülmemektedir.
2- Karara Konu Davanın Özeti
Davada, üç davalı taraf vardır. İlk davalı, deniz temizliği işi için bir
ihale yapmış olan ve asıl işveren kabul edilen büyükşehir belediyesidir.
Belediyeden bu ihale işiniyüklenenbir firma ve bu firmanın başka bir ihale ile işi fiilen ifa etmesi için bıraktığı,özel bir şirket diğer davalılardır. Bu
son iki davalı taraf, alt işverenler olarak değerlendirilmiştir. Fiilen işi yapmayı üstlenen davalı özel şirket de, dava dışı başkaca bir şirket ile deniz
yüzeyinin temizlenmesi işi için –adi- ortaklık kurup, bu şirketle, “Tekne
Kiralama Sözleşmesi” imzalamıştır. Davacıtaraf ise; davalı alt işveren şirkette çalışmış işçidir.
Davacı, davalıların yürüttüğü deniz temizleme işinde çalıştığını ve genel
tatillerde çalışmasına rağmen ücretlerinin ödenmediğini, iaşe bedelinin
ise düşük ödendiğini, hâlbuki gemiadamları için iaşe tespit kurulunun
daha yüksek bedel öngördüğünü, bu gerekçelerle haklı olarak iş akdine
–kendisinin- son verdiğini ve ücret, yıllık ücretli izin, genel tatil ücreti ve
iaşe bedeli alacaklarının davalılardan tahsilini istediğini dava etmiştir.
Davalılar cevaben; alt işveren ilişkisi kapsamında husumet itirazında
bulunmuşlardır. Devamında; işçinin, dava dışı şirkette 11.06.2008’de
beri çalıştığı, 30.06.2010 tarihinden itibaren işe mazeretsiz gelmediğinden, 07.07.2010 tarihinde ihbarnameyle, iş akdine son verildiği, tüm izinlerinin kullandırıldığını, teknede çalışan personelin, teknede yatılı kalmadığını, akşamları eve döndüğünü ve bu nedenle iaşe bedeli ödenmediği,
fakat yemek bedelinin ödendiği ve davanın reddini talep etmişlerdir.
İlk derece iş mahkemesi kararında-özetle-; davalılar arasında üst-alt
işveren ilişkisi olduğunu, davacı işçinin, 12.07.2007-03.07.2010 tarihleri
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arasında davalı alt işveren şirkette çalışmış olduğunu, mevcut belgeler ve
tanık beyanlarından davacının ücret alacağının bulunduğu ve davacının
eylemli ve haklı olarak iş akdini fesih ettiğinden, tazminat ve alacaklarının, 854 sayılı Deniz İş Kanununa göre hesaplanmasını hüküm altına
almıştır.
Davalılar kararı temyize taşımışlardır. Temyiz gerekçesişu temel savunmaya dayandırılmıştır:“Gemiler aracılığıyla yapılan, deniztaşıma
işlerinde çalışanlar, 854 sayılı Deniz İş Kanununa tabidir”.Bu neticeye,Deniz İş Kanunu hükümlerinden varılmamıştır. Aksine, davalılar,
4857 sayılı İş Kanunuistisnalarını düzenleyen md 4/I-a içeriğindeki3, “…
deniz taşıma işlerinde çalışanlara bu kanun uygulanmaz…” lafzından
hareket etmişlerdir.
Yargıtay 9. Hukuk dairesi, temyiz başvurusu kapsamında vermiş olduğu bozma kararında, “Somut uyuşmazlıkta davacı deniz taşıma işinde
çalışmadığından Deniz İş Kanunu hükümlerine göre değil, 4857 sayılı
İş Kanunu hükümlerine göre tazminat ve alacakların hesaplanıp hüküm altına alınması gerekir” neticesine hükmetmiştir. Yüksek mahkeme
kararını, İş kanununun 4. maddesinin şu iki bendine dayandırmıştır:
(i) 4857 sayılı İş Kanunun 4. maddesinin I. fıkrası (a) bendi uyarınca,
“deniz ve hava taşıma işlerinde çalışanlar” hakkında bu kanun hükümleri uygulanmaz.
(ii) Aynı madde II fıkra (f) bendi uyarınca da; “Deniz İş Kanunu kapsamına girmeyen... işler”, bu Kanun hükümlerine tabidir.
Kararda görüldüğü üzere, Yargıtay İş Kanunundaki “istisnalar” düzenlenmesinden yola çıkarak,diğer bir kanun için–oldukça- genel şu sonuçlara ulaşmıştır: Yüksek mahkemeye göre;
(a) Deniz taşıma işlerinde çalışanlar, 854 sayılı Deniz İş Kanuna tabidir.
Bir gemiadamının Deniz İş Kanunu kapsamına girmesi için deniz taşıma işinde çalışması gerekir.
(b) Deniz taşıma işinin, Deniz İş Kanunu kapsamına alındığı sabittir.
3

4857 sayılı İş Kanunu (R.G. 10.06.2003/ 25134) madde 4’de İstisnalar düzenlenmiştir.
Özetle; “Madde 4 -Aşağıda belirtilen işlerde ve iş ilişkilerinde bu Kanun hükümleri uygulanmaz; a)Deniz ve hava taşıma işlerinde”. II. Fıkrada a’da –özetle-; “Şu kadar ki; a)
Kıyılarda veya liman ve iskelelerde gemilerden karaya ve karadan gemilere yapılan yükleme ve boşaltma işleri,… f) Deniz İş Kanunu kapsamına girmeyen ve tarım işlerinden
sayılmayan, denizlerde çalışan su ürünleri üreticileri ile ilgili işler, bu Kanun hükümlerine tabidir” denilmektedir.
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(c) Deniz yüzeyinin temizlenmesi işi deniz taşıma işi değildir.
(d) Deniz taşıması işinde çalışılmadığında, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanır.
Böylece,Yargıtay, Deniz İş Kanunun kapsamını, sadece taşıma işi yapan gemilerle sınırlamaktadır. Yargıtay’ın bu kabulüne göre; ancak taşıma işi yapan gemilerde çalışan işçiler (gemiadamları), Deniz İş kanunun,
denizcilere tanıdığı özel hükümlerden faydalanabilecektir. Taşıma işi yapmayan –diğer- gemilerde çalışan gemiadamları için ise, İş kanunu uygulanacaktır. Bu noktada ilginç bulduğumuz husus, Yargıtay’ın bu neticeye,
Deniz İş Kanununun amacı veya kapsamını inceleyerek değil, aksine başka bir kanunun (İş Kanunun) istisna hükmünden ulaşmakta olmasıdır.
Diğer bir ifadeyle; Yargıtay, istisna hükmüne dâhil olmadığından, dışarıda kalan her işin (deniz taşıma işi dışında, taşıma işi yapmayan gemilerde
çalışan her gemiadamı ihtilaflarının), mutlaka istisnayı düzenleyen kanuna (İş Kanununa) dâhil olduğu kabulünden hareket etmektedir. Kanaatimizce, taşıma işi yapmayan gemilerde çalışanlar için, ayrıca düzenlenmiş,
dahaözel ve aynı derecede bir pozitif hukuk normu (sözüyle ve özüyle)
mevcut ise (Deniz İş Kanunu gibi), öncelikle bu özel kanunu,istisna dışı
uyuşmazlığa uygulamak gerektir.
3- Davada incelenen hukuki sorun
Somut uyuşmazlıkta davacı işçi, hizmetlerinin karşılığı olan alacaklarını iddia ve talep ettiği bir hizmet sözleşmesinden doğan alacak davası
açmıştır. Davacı işçi (gemiadamı), deniz yüzeyini temizleyen bir gemide
çalıştığını ve alacakları hakkında, lehine olan Deniz İş Kanunun uygulanmasını talep etmiştir. Davalı işverenler, işçilerinin akşamları evine
döndüğünü4, bu sebeple Deniz İş Kanunun iaşe bedeli ve izin ücretlerini
kendisine uygulamadıklarını bildirmişlerdir.
İlk derece iş mahkemesi ile yüksek mahkeme arasında, davacının alacak talepleri hakkında hangi kanun hükümlerinin uygulanacağı tartışılmıştır. İlk derece mahkemesi, davacı işçi lehine karar verirken, Yargıtay,–
sadece- taşıma işi yapan gemilerin, Deniz İş Kanuna tabi olduğu içtihadını
tekrarlayarak, istisna hükmünü barındıran, İş Kanununa dâhil olunacağı
yönünde karara varmıştır.
4

Gemiadamının, belirli süreli sözleşmelerle, uzak yolda çalışan gemilerde olduğu gibi
sürekli gemi ortamında bulunmamış olması, gemiadamı sıfatını etkilememek gerekir.
Gemiadamı niteliği, gemide, hizmet sözleşmesi hükümlerince çalışmasına bağlı bir kavramdır.
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Davacının taleplerinin, İş Kanunu mu veya Deniz İş Kanunu mu ya da
Borçlar Kanunu gibi temel kanun çerçevesinde mi, çözümleneceği konusu, hukuki sorunu oluşturmaktadır. Bu sorunun cevabı araştırılırken,
araştırılması gereken somut hususların;
(a) Deniz yüzeyi temizleme teknesinin, Deniz İş Kanunu kapsamına giren
bir gemi olup-olmadığı,
(b) Bu teknede çalışan davacı işçinin Deniz İş Kanunu kapsamında bir
hizmet görüp görmediği,
(c) Deniz İş Kanunu kapsamı dışında kalan bir tekne ve hizmet ise, hangi
kanunun uygulanabileceğinin bulunması, olması gerekir.
Hukuki sorunun çözümünü oluşturacak bu hususları aşağıdaki bölümde inceleyip, farklı kararlarla değerlendirirken, gemi tanımları, kanunlardaki istisna hükümlerinin yorumlanması ve kanunların özünün
dikkate alınması gerekliliği üzerinde duracağız.
4- Kararın İncelenmesi ve Değerlendirilmesi
4.1 Deniz İş Kanunun Amacı
Yüksek mahkeme kararını, İş Kanunu madde 4’de düzenlenen “İstisnalar” içeriğine dayandırmıştır. Bu madde içeriğinden hareketle de; gene
aynı güçte bir norm olan Deniz İş Kanunun kapsama alanını –daraltarak- belirlemiştir. Böylece Deniz İş Kanununu uygulanacağı alanı, 4857
sayılı İş Kanunun kapsamı dışında kalan sadece deniz taşıma işleri olarak
kabul etmiştir. Aralarında alt norm-üst norm ilişkisi olmayan iki pozitif
hukuk düzenlemesi bakımından Yargıtay’ın bu kabulü her iki kanunun
da amaçlarının dışında, hatalı sonuç(lar) doğurmaktadır.
Aslında incelenmesi gereken husus; Deniz İş Kanunun kendi uygulama alanın ne olduğudur.Bu kapsam değerlendirilirken, kanun sözlerinin
yanında, İş Kanunundan farklı5, başka bir kanun yapılmasının amacı
-kanunun ruhu dikkate alınarak- göz ardı edilmemelidir. Kanun koyucu basın işlerinde çalışanlar ve gemilerde çalışanların, genel iş kanunundan farklı, özel düzenlemelere haiz olması amacını gütmüştür. İnceleme
konumuz olan Deniz İş Kanunu6hazırlanma amacına bakıldığında; işyeri
5

6

4857 sayılı İş Kanunu (R.G. 10.6.2003/25134) yanında, ayrıca özel iki farklı alan için
düzenlenmiş kanunlarımız vardır. Bunlardan ilki, 5953 sayılı, Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun (Basın İş
Kanunu) (R.G. 20.6.1952/8140) ve diğer özel alan gemiadamları için hazırlanmış olan,
854 sayılı Deniz İş Kanunu (R.G. 29.4.1967/12586)’dur.
1967 yılına ait Deniz İş Kanunu, günümüzde modern iş hukuku düşüncesinden, işçile-
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olan gemideki farklı çalışma koşulları,deniz ve hava durumudeğişkenliğini getirdiğigüçlükleri, can güvenliği tehlikesi olması yanında, ayrıca karadaki yaşamdan uzaklık, sürekli hareket halinde ve göreve hazır olma,
diğer gemilerle çatma riski, deniz çevresini kirletmeme sorumluluğu gibi
yükümlülükler dikkate alındığında, karada çalışmayı düzenleyen genel iş
kanunundan farklı deniz emekçilerinin ihtiyaçlarının karşılanmak üzere
kendine özgü (sui generis) bir alan için hazırlanmış olduğu görülecektir7.
4.2 Deniz İş Kanunun Kapsamı ve Uygulama Alanı
Gemilerde çalışma işinin, karadaki işlerden önemli farklılıklar arz etmesi, tehlike ve çalışma koşullarının kendine özgü olması nedeniyle, deniz çalışanları için, genel iş kanundan ayrı olarak farklı, Deniz İş Kanunu
düzenlenmiştir. Gemi çalışanları için farklı bir iş kanunu olması işin doğal niteliğinin getirdiği olumlu bir sonuçtur8. Hemen vurgulamak gerekir
ki; Deniz İş Kanunu güncel işçi haklarından gemiadamlarının da faydalanabilmesi için en kısa sürede yenilenmeyeihtiyacı vardır. Böylece İş Kanuna kıyasen, zamanaşımı, ücret, kıdem tazminatı alacaklarına uygulanan
faiz oranları, iş güvencesi, alt-üst işveren ilişkisi gibi konular bakımından
deniz ve kara işçilerininhak eşitliğini, gemiadamları aleyhine,olumsuz
etkileyen hukuki sonuçlar önlenebilir.
Gemilerde, yazılı bir hizmet sözleşmesi yaparak,fiilen çalışan;kaptan,
zabit, tayfa ve diğer hizmet verenler gibi gemiadamlarına ve bunların
işverenleri olarak gemi maliki veya işleteni olan, donatanlara uygulanacak hukuk, 854 sayılı Deniz İş Kanununda düzenlenmiştir, (md. 1).
Böylece kişilerbakımından kanunun kapsamı; (i) Bir hizmet sözleşmesi
yaparak (yazılı, md. 5 ve 6), (ii) fiilen, gemilerde hizmet verenler ve (iii)
onların işverenleri, donatanlardır9. Kanun kapsamını nitelik bakımından

7

8
9

rin yeni ihtiyaçlarından, işçi aleyhine uzak kalmış bir kanun olduğunu kabul etmekle
beraber, sui generis bir alan olan gemi ve gemiadamlarının haklarını düzenlemiş bir
kanun olarak, temel çerçevede, gemide çalışan gemiadamları için daha uygun hükümler
barındırmaktadır.Kanunun acil yenilenmesi gerekliliği ise bariz gerçektir. Fakat deniz
çalışanlarının (ve sendikalarının) bu yönde taleplerinin yeterli seviyede olduğu ileri sürülemez.
Aynı yönde görüş için; DÜNDAR Esra, Uluslararası Düzenlemeler ve Avrupa Birliği
Çerçevesinde, Deniz İş Hukukunda Gemi Adamlarının Çalışma Süreleri, Ankara 2010,
s. 13-14.
Aynı doğrultuda yorumlama için bkz: KAR, Bektaş, Deniz İş Hukuku (Ders Kitabı),
Ankara 2012, s.22-vd.
Geminin sevki, yükleme-boşaltma işleri dışında, farklı hizmetler veren gemiadamları
hakkında detaylı incelemeler için bkz; AKTEN, Necmettin, Dolaylı Gemiadamı: Vapur
Çaycıları ve Büfeciler, İstanbul Barosu Dergisi, S.2011-1, İstanbul 2011, s.123-133;
AKTEN, Necmettin, Kılavuz Kaptan Gemiadamı mıdır? İstanbul Barosu Dergisi, İş
Hukuku Özel sayı -5, İstanbul 2007, s.123-132.
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incelediğimizde, işyeri olan, gemi kavramının açıklığa kavuşturulması
gerekir. Öncelikle Deniz İş Kanunu, gemilerin çalışacağı suları, sadece
denizlerle sınırlamayarak; “denizlerde, göllerde ve akarsularda” faaliyet
gösteren gemilere (md. 1) uygulanacağını açıkça belirtmiştir10. Böylece,
iç sular, karasuları, nehirler, göller ve açık denizlerde, faaliyet gösteren
her gemi bu kanun kapsamındadır. Burada dava konusuna ve Yargıtay’ın
yerleşik içtihadına getirdiğimiz eleştirilere temel olacak husus; “gemi”
olarak, sadece “yük gemilerinin” anlaşılarak, Deniz İş Kanunu kapsamının daraltılmasıdır. Gemiadamı ve işveren donatanı bakımından, işin
görüldüğü işyerinin gemi olması, “ Deniz İş Kanunda, gemi nedir?”, sorusunun, unsurları ile cevaplanması gerekli kılmaktadır.
4.2.1 Genel Olarak Türk Deniz Hukukunda Gemi Kavramı
Geminin, taşıma ve ulaşımda kullanılan, deniz taşıtı olması, gemiyi
deniz hukukunun merkez öğesi yapmaktadır. Farklı hukuki metinlerde
sıklıkla yer alan; “gemi” teriminin ve bu terimin anlam karşılığının açıklığa kavuşturulması önemlidir11. Çünkü gemiyi tanımlama ihtiyacı ve çabaları, -özünde; tartışılan hukuk meselesine hangi hukukun uygulanacağını bulabilmek arayışından kaynaklanmaktadır. Özel deniz hukuku veya
kamu deniz hukuku alanlarındaki çoğu mevzuat, kendi ihtiyacına yönelik
sınırlamalarla, kendi metni içerisinde farklı bir gemi tanımı aktarma çabası içindedir12.Klasik örnekler dikkate alınarak, her iki hukuk dalındaki
gemi kavramının temelleri açıklanabilir.
10 Böylece 6102 sayılı (yeni) Türk Ticaret Kanunumuz, gemi tanımında kullanılmış olan
“suda….”, ibaresi ile Deniz İş Kanunu gemilerinin hareket edeceği sular paralellik göstermiştir. Her türlü sularda çalışan gemiler bakımında, gemiadamları hizmetleri için
kapsamı genişletmek düşüncesi isabetlidir. Bununla beraber,Ticaret Kanunumuzun
gemi tanımının önceki “deniz…” ibaresi yerinde “suda…” olarak (bu yöntemle) değiştirilmiş olması, aynı ölçüde kanunun özüne uygunluk göstermemiştir. Benzer şekilde
öğretimiz,Türk Ticaret Kanunundaki “suda” ifadesinin kullanılmış olmasını –haklı- olarak eleştirmektedir, bkz: ÇETİNGİL Ergon A. / KENDER Rayegân / ÜNAN Samim /
YAZICIOĞLU Emine, “TTK Tasarısı’nın “Deniz Ticareti” Başlıklı 5. Kitabında Yer Alan
Hükümler Hakkında”, Deniz Hukuku Dergisi Özel sayı, İstanbul 2006, s. 8; KOYUNCU
İbrahim Serdar, “ Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın “Deniz Ticareti” Kitabındaki Bazı
Hükümler Hakkında Değerlendirmeler”, , Deniz Hukuku Dergisi Özel sayı, İstanbul
2006, s. 351.
11 İngiliz hâkimi Scrutton’ın deyimiyle; “Gemi, bir fil (an elephant) gibidir. Bir gemiyi tarif
etmek,bir fili tarif edemeyen ama gördüğünde ne olduğu bilen bir kişinin konumunda
olmak gibidir”, bkz; Merchants Marine Insurance Company Ltd v North of England P
& I Association (1926) Li L Rep. 201, 203; bkz; MANDARAKA – SHEPPARD Aleka, Modern Maritime Law, Volume 1, Jurisdiction and Risks, Oxon 2013, s.15 ve 16, dipnot:
61.
12 Deniz hukuku mevzuatımızdaki gemi tanımlarına ilişkin ayrıntılı güncel incelemeler
için bkz; SÖZER Bülent, Deniz Ticareti Hukuku, (Gemi-Donatan-Taşıyan ve Deniz Ticareti Hukukunda Sorumluluk Rejimi), İstanbul 2012, s.15-42; SÜZEL Cüneyt, “Türk
Mevzuatında Gemi Tanımı”, Prof. Dr. Rona Erozan’a Armağan, İstanbul 2010, s.16151644.
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Türk Kamu hukuku düzenlemelerimizde bulunan ve sayıları oldukça
fazla olan gemi tanımlamalarımız vardır.Tanımlamalardaki farklılık ve
nesne terimi çokluğu bir karmaşa yaratacak düzeydedir. Kamu Hukukunda -özellikle son yıllarda yürürlüğe giren- düzenlemelerine (tüzükler
ve çoğunluğu yönetmelikler) bakıldığındagemi dışında, farklı nesneleri
tanımlama çabalarındaki, gereksiz yoğunluk dikkat çekmektedir13. Her
gemi tanımının hemen ardından, gemi olmayan; “Deniz Aracı”14, “Su Aracı”15, “Küçük Deniz Aracı, Küçük Tekne”16, “Kişisel Deniz Taşıtı”17gibi
farklı isimlendirmeler altında diğer nesneleri tanımlama denemelerinin
yapıldığı görülmektedir. Gemi olmak dışında bir niteliğe haiz olduğu düşünülen nesnelerin neler olabileceklerini, gemi tanımının geniş kapsamı
karşısında, belirlemek zorlaşmaktadır. Çünkü gemi ifadesinin sonu genellikle her türlü araç ve yapı olarak verildiğinden, lâfza bağlı kalındığında sadece kürekli teknelerdışarıda kalmaktadır. Uygulamaları kolaylaştırmaya yönelik –olması beklenen- bu düzenlemelerin tüm iyi niyetli
çabalarına karşın, tanımlamalarında terminoloji birliği sağladıkları ve
birbirleriyle uyum içinde olduklarını18 savunmak zordur.
13 Özellikle Denizcilik Müsteşarlığı tarafından, milletlerarası konvansiyonların, bir kanunla kabul edilmesini takiben, o kanunların uygulamasına yönelik birçok tüzük ve yönetmeliklerde, farklı gemi tanımları ve nesne adlandırmaları yapılmaktadır.
14 Gemi ve Deniz Araçlarının İnşa, Tadilat, Bakım, Onarım ve Söküm İşlemlerinde Gazdan Arındırma Yönetmeliği madde 4’ düzenlenen, Deniz Aracı: “Gemi, yat ve tekne dışında, suda yüzebilen ve tahsis edildiği gayeye uygun olarak kullanılan, tahrikli veya
tahriksiz tek parça halinde hareket imkânına sahip her türlü araç ve yapıyı, ifade eder”
denilirken, diğer yandan Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliği, madde 4/e ye göre ise
Deniz Aracı; “Gemi dışında, denizde yüzebilen ve tahsis edildiği gayeye uygun olarak
kullanılan her türlü araç ve yapıyı” ifade etmektedir.
15 Gemi İnşa Yönetmeliği, madde 4/k’ya göre, Su Aracı; “Gemi dışında, suda yüzebilen ve
tahsis edildiği gayeye uygun olarak kullanılan, her türlü araç ve yapıyı” ifade etmektedir.
Madde 4/ç’ye göre de; Gemi “Adı, tonilatosu ve kullanma amacı ne olursa olsun suda
kürekten başka sevk sistemiyle hareket edebilen her türlü tekne” olduğundan hareketle, denilebilir ki; bu yönetmelik kapsamında gemi dışında kalan su aracı, kürekli
teknelerdir.
16 Küçük Tekne;Geleneksel kanolar ve herhangi bir uzunlukta sair güvertesiz kayıklar
dâhil, su üzerinde taşıma aracı olarak kullanılan veya kullanılması mümkün olan,
herhangi bir çeşit veya türden, en fazla 24 metre uzunlukta bir tekneyi”, ifade etmektedir, Gemilerin Genel Denetimi ve Belgelendirilmesi Hakkında Yönetmelik, (R.G.
10.11.2006/26342) md. 4/o.
17 Kişisel Deniz Taşıtı: “Tahrik kaynağı olarak su jeti pompasına sahip içten yanmalı bir
motorun kullanıldığı ve tekne gövdesinin sınırladığı bölge içinde değil de üzerinde oturan, ayakta duran veya diz çökmüş vaziyetteki bir kişi veya kişiler tarafından kullanılan,
boyu 4 metreden küçük tekneyi”, ifade eder, bkz: Gezi Tekneleri Yönetmeliği, (R.G.
28.12.2006/26390), md. 4/ç.
18 Gemi kavramı üzerine oldukça detaylı çalışmış olan, Sözer, bu uyumsuzluğu bir “kargaşa” olarak görmekte TTK md. 931(1)’de bu kargaşaya katkıda bulunduğunu… …
Bunların çoğunun, bir birleri ile çelişki içinde olduğunu -haklı olarak - aktarmaktadır,
SÖZER, s. 24 ve 26.
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Kamu Hukuku gemi tanımlarına klasik örnek olarak, deniz kazaları,
yük zararı tazminatı gibi davalara sıklıkla dayanak teşkil eden, 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma HakkındaKanun verilebilir19. Kanunda
geminin tanımı şu şekildedir;
“Adı, tonilatosu ve kullanma amacı ne olursa olsun, denizde kürekten başka aletle yola çıkabilen her aracı”’dır.
Böylece, denizde can ve mal güvenliğinin temini için milletlerarası konvansiyonları döneminin başlamasından öncesinde iç hukukumuzda hazırlanmış olan ve günümüze kadar hukuki önemi koruyan, 4922 sayılı
kanunda gemi olmanın şartlarını iki ana unsurda toplamıştır; (i) Bir araç
olmak ve (ii) Denizde yola çıkabilmek ( kürek gücü hariç 20).
Özel hukuk kapsamında, temel örnek; Türk Ticaret Kanunda, deniz
ticareti beşinci kitapta yer almaktadır. Faydalanacağımız bu önemli gemi
tanımı, 6762 sayılı bir önceki ticaret kanunumuzda, 816. maddede düzenlenmişti21. Önceki bu gemi tanımı, hukuk içtihatlarına dayanak22ve-tabi ki-tartışmalara neden olmuştur. Bir şekilde deniz ticaretiyle ilgisi olan
farklı nesnelerin, gemi olup olmadığını ihtilaflarında, tartışmalar bu tanım üzerinden yapılmıştır. Mahkeme kararları ve hukuk eserlerinin ortaya koyduğu tartışmaların neticesi olarak; 2013 yılı yeni Alman deniz ticareti hukuk23 reform düzenlemesinin hemen öncesinde 2012 yıl ve 6102
19 R.G. 14.6.1946/6333 sayıda yayınlanan kanun (kabul tarihi:10.6.1946), 2008 yılında,
5790 sayılı değişiklik kanunu kapsamından önemli yeniliklerle karşılaşmıştır, 5790
sayılı, Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun ve Limanlar Kanununda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun,( R.G. 29.7.2008/26951).
20 Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanununda kullanılan; “kürekle hareket etmemek” ölçütü klasik tanım, yüz yirmi yıl öncesinin İngiliz hukuku mevzuatında da görülmektedir. 01.01.1895’de yürürlüğe giren, Merchant Shipping Act (MSA) 1894 madde
742’de gemi ve tekne tanımları yapılmıştır; tanımaların İngilizce metinleri; Tekne için;
“VESSEL” includes any ship or boat, or any other description of vessel used in navigation; ve gemi için; “SHIP” includes every description of vessel used in navigation not
propelled by oars” şeklindedir; (Boat olarak;-craft’da olduğu gibi-küçük tekneler anlaşılabilir), (bkz: http://www. legislation.gov.uk, (7.1.2016).
21 6762 sayılı TTK md 816/I’de yer verilmiş tanım şu şekilde idi; “Tahsis edildiği gayeye
uygun olarak kullanılması, denizde hareket etmesi imkânına bağlı bulunan ve pek küçük olmayan her türlü tekne, gemi sayılır.
22 Diğer Türk Kamu Hukuku düzenlemelerinden farklı olarak 6762 sayılı kanundaki bu
tanımın tercih edildiği yönetmelikler de vardır; bkz: Gemi Sağlık Resmi Kanunu Uygulama Yönetmeliği (R.G. 09.05.2008/26871) md 4/c ve Gemi Söküm Yönetmeliği (R.G.
08.03.2004/25396) md. 3.
23 Alman hukuku, deniz ticareti hukukumuz bakımından önemli bir kaynaktır. Hem 1929
yılı, hem de 1956 yılı deniz ticareti kanunlarımız, Alman mevzuatından tercüme yolu ile
iktibas edilerek veya ilgili madde ve içtihatları ilham alınarak, iç hukukumuzda düzenlenmiştir. Öncelikle belirtmek gerekir ki; me’haz 1897 yılı Alman Ticaret Kanunu (HGB)
maddelerinde bir gemi tanımlaması yapılmamış, bunun yerine konu mahkeme karar-
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sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) madde 931/1’de yeni bir gemi tanımı
düzenlemiştir. Makul beklenti olarak mevcut tartışmaları dikkate alan ve
bunların çözümlerine yönelik kaleme alındığı düşünülen24, ticaret hukukumuzda md. 931’de yer alan, yeni gemi tanımı tam metni şu şekildedir;
“Tahsis edildiği amaç, suda hareket etmesini gerektiren, yüzme
özelliği bulunan ve pek küçük olmayan her araç, kendiliğinden hareket
etmesi imkânı bulunmasa da, bu Kanun bakımından “gemi” sayılır.”
Yeni tanımda, özetle; denizlere iç sular katılarak, denizalanı genişletilmiş ve tekne kelimesini kullanmak yerine kelimenin anlam karşılığı
verilerek, yüzme özellikli araç denilmiş ve suya uygun tekneler (iç su tekneleri)kanun kapsamına katılmıştır. Ayrıca tanımın başlangıcındaki, tekne yapısına dayanıklılık hissi veren;“gerektiren”kelimesi, cümle sonunda
“kendiliğinden hareket etmese de”, ifadesiyle, şaşırtıcı bir dönüşümle
gemitanımı tamamlanmıştır. Böylece, ticaret hukuku gemi tanımının unsurları25-özetle-; (i) denizde hareketi gerektiren bir amaca, sürekli olarak
özgülenmiş olmak, (ii) faydalanılacağı denizlerin (suların) tehlikelerine
dayanacak yapıda, pek küçük olmamak ve (iii) önceki kanundaki tekne
kavramının karşılığı anlamında, suda hareket edecek fiziki yapıda olmak,
(iv) yeni unsur olarak da, kendi hareketini sağlayacak donanımı, makinesi olması da gerek şart olmamaktır.
Kanun maddelerinin, anlaşılabilir, sade ve öz ifadelere içermesi beklenir. Diğer yandan uzun uzun açıklamalar ve tekrarlar yapmamış olması,
larına ve öğretiye bırakılmıştır. Güncel olduğundan vurgulamak gerekir ki; 20.04.2013
tarihinde yürürlüğe giren yeni Alman Deniz Ticareti Kanununda da, öncekinde olduğu
gibi gemi tanımına yer verilmemiştir. Alman hukukunda, gemi tanımına, halen 1951
yılına ait mahkeme hükmündeki hukuki tanım kaynak oluşturmaktadır. Alman Federal
mahkemesinin (Bundesgerichtshof) 14.12.1951 tarihli bir kararında;bakımsız ve denetimsiz olarak liman sahasında bulunan bir yüzer vinçin, çürüme nedeniyle batması ve
bu yarı batık yüzer vinçe limanda bir geminin çarpıp, oluşan zarara; çatma ya da haksız
fiil hükümlerinin uygulanması tartışılmıştır. Kararın tam Almanca metni için bkz: https://www.jurion.de/Urteile/BGH/1951-12-14/I-ZR-84_51, (10.7.2015).
24 Gerçekten, 6102 sayılı kanunun gerekçesinde; ““6762 sayılı kanundaki “gemi” tanımının eksiklikleri ve hataları dikkate alınarak yeni bir tanım verilmiştir”, açıklaması
vardır, bkz: http://www2.tbmm.gov.tr/d22/1/1-1138.pdf, (20.07.2015).
25 Ticaret Kanunlarındaki, gemi tanımı unsurlarını inceleyen eserlerde, tanımının içeriğindeki cümleler tek tek ele alarak ayrıntılı incelemeler yapılmıştır. Okay; “(a) Tekne,
(b) Hareket imkânı, (c) Hareketi gerektiren gaye, (d) Denizde seyrüsefere tahsisine”,
olarak, OKAY Sami (Ticaret), Deniz Ticareti Hukuku II, İstanbul 1971, s.73-83; Çağa ve
Kender; “(1) Tekne, (2) Hareket maksadına tahsis, (3) Pek küçük olmama”, olarak, ÇAĞATahir / KENDER Rayegân, Deniz Ticareti Hukuku I, İstanbul 2002, s.46-47; Sözer;
6102 sayılı kanunu ışığında; “(I) Tekne, (II) Denizde hareket yeteneğine sahip olması,
(III) Denizde hareketi gerektiren bir amaca tahsis edilmesi, (IV) Pek küçük olmaması”
kapsamında incelemektedir, SÖZER, s. 69-115.
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kanun yapma tekniği bakımından gereklidir. Geniş açıklamalar ve güncel
yorumlamalar, -kanunda yer verilmiş temel kelime ve ifadeler kapsamında- öğreti ve içtihatlarca zaten yapılacaktır. Ticaret Kanunumuzun
gemi tanımında tekrar (hareket etme ve yüzme özelliği) ve somut olayların geliştirmesi gereken kesin saptamalar (kendiliğinden hareket etmese
de) gibi aşırı açıklayıcı, fazla ifadeler vardır. Kamu hukukutanımlamalarında da bariz bir kavram karışıklığı (nesne yoğunluğu) ve yetersizlikler
(kürekle hareket), nedeniyle bir karmaşa vardır.
Kanaatimizce; özel ve kamu hukukumuzdaki temel gemi tanımını ve
unsurları, iki ana başlık altında toplanabilir; (i) Tahsis amacının denizde hareketi gerektirmesi ve (ii) Kifâyetlibir tekne yapısında olması.Bu
iki temel unsurdan ortak ve temelve standart bir gemi tanımı verilebilir.
Kamu hukuku mevzuatının iki mutlak şartlarını dikkate alınıp, ticaret hukukunun geminin hareket etme mutlakşartıyla kıyasladığımızda,
tanımların ortak kesişme alanlarını oluştuğu izlenmektedir. Buradan hareket edildiğinde, mevcut tanımların sadeleştirilmesi ve anlam bütünlüğü
sağlanmasını temin kolaylaşmaktadır. Yorumumuza göre; Türk mevzuatında kullanılan gemi kelimesinin temel hukuki anlamışu bütünleştiriciifadeyle tanımlanabilir26;
“Denizde hareket etmeye kifâyetli ve bu amaca tahsis edilmiş her
tekne, gemidir”27.
Bu tanım,Türk Deniz Mevzuatına yönelik olarak, sıklıkla sorulan; “gemi
nedir?”sorusunun, temel unsurlarına cevap veren ve belli bir standart getiren ifade olarak değerlendirilebilir28. Denizcilik mevzuatımız, kendi özel
26 “Gemi nedir?” sorusuna tüm denizle ilgili nesneleri kapsayıcı tam bir tanım sunabilmek zorlayıcı bir iddia olacaktır. Aynı düşüncede olan, Amerikan temyiz mahkemesi
hâkimiWisdom; “…“gemiadamı”, “gemi” ve “gemi personeli” terimleri için değişmez hukuki tanımlama yapma denemeleri gerçekler karşısında başarısız kalacaktır, demiştir, bkz; OffshoreCo. v. Robison, 266 F.2d, (1959), p. 779, C.A. 5, (www.westlaw.com)
(7.1.2016).
27 Farklı bir Türkçe kullanımı tercih edilecek olursa; tahsis edilme, yerine Türk Medeni
Kanunumuza sıklıkla kullanılmış olan; “özgülemek (toallocate)” ve kifâyetli, yerine de;
“sağlam, güçlü, yeterli, (sufficent)” ifadeleri kullanılabilir. Böylece; geminin temel hukuk
tanımı; “Denizde harekete özgülenmiş ve bu amaç için yeterli her tekne, gemidir”, şeklinde de ifade edilebilir.
28 2015 yılında İstanbul toplantısında Uluslararası Deniz Hukuku Derneği (Comite Maritime International -CMI), “Gemi Kavramı – “Ship” Nomenclature” adı altında özellikle
milletlerarası deniz ticareti hukuku ve konvansiyonları bakımından, ortak bir gemi kavramı oluşturulması için çalışma grubu kurmuştur ve grup faaliyetlerine devam etmektedir. Görüldüğü üzere, temel bir gemi tanımı kavramına ulaşmak günümüz yabancı
hukukunda da, hala bir araştırma ve çalışma konusudur.
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amacı doğrultusunda gemi kapsamı belirleme ihtiyacı duyduğunda29, bu
temel gemi tanımına,teknik ölçüt, özel kullanım amacı gibi benzer özel
şart eklemeleri yaparak serbestçe hareket edebilecektir30. Örneğin, iç su
gemisi, ticaret gemisi, balıkçı gemisi, tanker gibi kullanım amaçları farklı
gemi tanımları veya belli bir konveksiyonun sınırlamasının şartları eklenmiş özel gemi tanımlarına –temel gemi kavramından ayrılmadan-ulaşılabilir.Böylece, farklı hukuk alanlarının, kendi düzenlenme amaçları
doğrultusunda –yapıldığına inanılan- ayrı ayrı birçok gemi tanımının yarattığı uyumsuzluk ve karışıklık giderilip, temel bir gemi anlamına kavuşulacaktır. Aşağıda açıklanacağı üzere, Deniz İş Kanunu açısından da ayrı
bir tanım yapma ihtiyacı kalmayacaktır.
4.2.2 Deniz İş Kanunu Bakımından Gemi Kavramı
854 sayılı Deniz İş Kanunu metninde “gemi” tanımı mevcut değildir.
Gemi tanımının yapılması yerine, isabetli olarak gemi kavramının temel
anlamı olduğu zımnen kabul edilmiştir. Kanun kapsamını belirlerken,
diğer pozitif hukuk kapsamında ve öğretide gemi sayılmasına şüpheyle
yaklaşılabilecek taşıtlar, nesneler, örnek bağlamında, kanunkoyucu tarafından ismen sayılmıştır. Buna göre Deniz İş Kanunu; “sandal, mavna,
şat, salapurya “ gibi nesneler de gemi olarak kabul etmektedir, (md. 1)31.
Diğer bir ifadeyle, kürekle hareket ettiği için Denizde Can ve Mal Koruma
HakkındaKanun kapsamına dahi giremeyen “sandal” dahi, yapı olarak,
diğer şartları sağlarsa, Deniz İş Kanunu bakımından gemidir. Öğretide
baskın görüşün kesinlikle gemi olarak kabul görmediği, “sal”32 da,Deniz
29 Özel hukuk ve kamu hukuku mevzuatında kullanılan “gemi” kavramının, temel hukuki
karşılığının ne olduğunu anlayışında bir birliktelik sağlama niyetinize rağmen, özellikle
teknik ihtiyaçtan doğacak özel gemi tanımları olacağı malumdur. Örneğin, milletlerarası konvansiyonlarda, tonaj sınırlaması getirilerek 500 veya 1000 gros tondan küçük
gemileri, kendi kapsamları dışında tutabilirler. Kullanım amacı bakımından da, sınıflandırma yapmak ihtiyacıyla; yolcu gemisi, tanker, tarak gemisi ya da dökme yük gemisinin ilave nitelik veya nicelik şartları –temel- gemi anlamına eklenebilir. Bu şartlar,
kolaylıkla, temel gemi tanımı özelleştiren ve tanımlayıcı ilave şartların tanıma eklenmesi
ile yapılabilir.
30 İç sularda kullanılan tekneler için; İç su teknesi, “Sürekli olarak, iç sularda harekete
tahsis edilmiş, teknedir.” , şeklinde ifadeye yer verilebilir.
31 Deniz İş Kanunu md 1/III; “Bu kanunun uygulanmasında; sandal, mavna, şat, salapurya gibi olanlar da (gemi) sayılır”. Şat (Fr: Chatte) sığ sularda kullanılan altı düz tekne;
Mavna (İng. Barge), gemilere veya yakın kıyılar yük taşıyan güvertesi olmayan, çekilerek
hareket eden, büyük tekne; Salapurya (İt. Scialuppa) Üçgen biçimde yelkeni olan, 10-15
tonluk ticaret gemisi. Bu nesneler, ya kendine başına hareket etme kabiliyetleri olmadıklarından veya oldukça basit yapılı olup, pek küçük oldukları düşünüldüklerinden,
tedbir olarak örnek verilerek, Deniz İş Kanunun gemi kapsamı genişletilmiştir; Tanımlar için bkz; Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, Ankara 2005.
32 Öğretinin bu yaklaşımı, Alman Federal mahkemesinin (Bundesgerichtshof) 14.12.1951
tarihli bir kararındaki tanımda yer verilen, “Hohlraum” (oyukluk- İng: cavity) kelime-
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İş Kanunu bakımından gemidir. Açıkça görülmektedir ki, Deniz İş Kanunu, kendi amacı doğrultusunda, gemi tanımında yapısal bir sınırlama
yapmaktan ziyade, gemiadamı (insan) faktörünü –haklı olarak- öne çıkartmakta ve gemi kapsamını sandaldan, sala kadar oldukça genişletmektedir.
Deniz İş kanunun gemi kavramına getirdiği sınırlamalar ise oldukça
basittir. Öncelikle Türk Bayrağı çekme hakkına haiz, bir Türk gemisi33
olması gereklidir. Ayrıca Bakanlar Kurulu ekonomik veya sosyal gereklilik saptarsa, kanun kapsamı dışında kalan gemileri dahi kapsama alabilecektir34.
Diğer bir ölçüt olarak, bir tonaj sınırlamasına yer verilmiş gibi ilk izlenim oluşsa dahi, nispi bir yaklaşım vardır. Şöyle ki; kanun; “…yüz ve
daha yukarı grostonilatoluk gemilerde uygulanır”, hükmüne ilk bentte
yer verilmiş olsa da, bu sınır üçüncü bentte; “Aynı işverene ait gemilerin
grostonilatoları toplamı yüz veya daha fazla olduğu veyahut işverenin
çalıştırdığı gemiadamı sayısı beş (5) veya daha fazla bulunduğu takdirde birinci bent hükmü uygulanır” denilerek bu tonaj sınırı dahi mutlak olarak amaçlanmamıştır35. Aynı donatanın, çalıştırılan gemiadamı
sayısı ölçütü söz konusu olduğunda, eğer donatan beş gemiadamı çalıştırılıyorsa, geminin grostonilatosuna –ve sayısına- bakılmaksızın, Deniz İş
Kanunu uygulanacaktır36.
Görülmektedir ki, Deniz İş Kanunu gemi kapsamını oldukça geniş
tutmuştur. Denizde Can ve Mal Koruma HakkındaKanundışında kalan,

33
34

35

36

sinin etkisiyledir. Sal; kalın direklerin yan yana bağlanmasıyla yapılan düz su taşıtı
olduğundan, içi boş olmadığı yaklaşımıyla, gemi olarak görülmemiştir. Aslında Alman
tanımında yer verilen oyukluk/boşluk, nesnenin, suda batmadan satıhta veya denizin
içinde dengede kalabilme (yüzme kabiliyeti - schwimmfähig –floatable) vasfını sağlayacak bir fizik kuralının sonucudur. Varsayım olarak yüzme kabiliyeti boşluk olmadan
sağlanabilirse, gemi vasfını etkilememek gerekir. Tanımlar için bkz; Türk Dil Kurumu,
Türkçe Sözlük, Ankara 2005.
İnceleme konumuz dışında kalan, Türk gemisi olma şartları TTK md. 940-vd. uyarınca
sağlanacaktır.
Deniz İş Kanunu md. 1 bentler 4 ve 5; “Bakanlar Kurulu, ekonomik ve sosyal gerekler
bakımından bu kanun hükümlerini yukardaki bentlerin kapsamı dışında kalan gemilerle gemiadamlarına ve bunların işverenlerine kısmen veya tamamen teşmile yetkilidir.
Yukardaki bentlerde yazılı gemilerin bu kanun kapsamına alınmaları sebebiyle yapılabilecek itirazlar Çalışma Bakanlığı tarafından incelenerek karara bağlanır. Bu itirazlar
kanunun uygulanmasını durduramaz.”.
Böylece aynı donatanın ikisi de elli gros tonluk (Gros ton; denizcilikle kullanılan bir
ölçüt olup, birimizdir. Geminin kapalı alanların hacimlerini, 2.83 m3 sabit değerine
bölünmesiyle bulunur) veya biri doksan beş, diğeri beş gros tonluk her iki gemisinde
çalışan gemiadamları da, -100 gros limitine rağmen-Deniz İş Kanuna tabidir.
Y9HD, E.2012/17285, K. 2014/22306, T.30.6.2014, www.kazancı.com, (07.1.2016).
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sandal, sal ve benzeri gibi olan (nesneleri) dahi kendi kapsamına almıştır.
Bu netice Deniz İş Kanunun yapılma amacının doğal bir sonucudur. Gemiadamı, denizlerde, sularda çalışan bir işçidir. İşyeri ise –taşıma yapsın
veya yapmasın- gemidir. Amaç tüm gemilerde çalışan deniz işlerini uygulama alanı içine dâhil etmektir.
Görülmektedir ki; Deniz İş Kanunun amacı, sadece, deniz ticaretinde
kullanılan ve navlun sözleşmesi ve yolcu taşıma sözleşmesi neticesinde,taşıma işi yapan gemileri kapsamak değildir. Bu yönde Deniz İş Kanunda bir kısıtlayıcı düzenleme de mevcut değildir. Aksine, Deniz İş Kanunu;
Türk Ticaret Kanunuve Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun
kapsamı dışında kalan ve dolayısıyla deniz ticareti hukuku kapsamında,
deniz yolu ile taşıma yapma imkânı (ticaret hukuku bakımından) bulunmayan ve/fakat fiilen taşıma işi de yapabilecek (sandal, sal..vs) büyük –
küçük, her türlü (Türk) deniz nesnesini kapsamaktadır. Kanun koyucunun burada öne çıkarttığısaik; işçi-işveren arasındaki denize mahsus özel
çalışma şartlarını düzenlemektir. Yoksa daraltıcı bir gemi tanımının yapılması veya yukarıda detaylandırdığımız Deniz Ticareti Kanundaki gemi
ve ticaret gemisi tanımında bile yer verilmemiş “taşımada kullanılma–
usedas a means oftransportation” unsurunu, dolaylı olarak getirerek,
kanunun uygulama alanını daraltmak değildir.Bu nedenle, kararda katılmadığımız netice; Deniz İş Kanunu, gemiadamına uygulamak için, deniz
taşıma işinin bir ön şart olduğunun kabulüdür.
4.2.3 Yargıtay’ın İş Kanunu ve Deniz İş Kanunu Bakımından GemiKavramı Yorumu
Yargıtay incelediğimiz ve benzer kararlarında, öncelikle 4857 sayılı İş
Kanunu istisnalarını düzenleyen md 4/I-a içeriğindeki, “…deniz taşıma
işlerinde çalışanlara bu kanun uygulanmaz…” lafzından hareket etmektedir. Böylece, ancak deniz taşıma işlerinde çalışanlar, 854 sayılı Deniz
İş Kanuna tabi olmaktadır. Belirtilmelidir ki, deniz taşıma işinde çalıştığı
hususunda çekişme olmayan bir gemi içinde, ayrıca Deniz İş Kanunun
kapsamına girip girmediği, md. 1 içeriğinde incelenecektir.
Ayrıca aynı 4. maddenin ikinci fıkrasında/a’da yer olan “…Kıyılarda
veya liman ve iskelelerde gemilerden karaya ve karadan gemilere yapılan yükleme ve boşaltma işleri…” ne bu (İş) Kanunu uygulanır”, istisnanın, istisnası olan içeriğe de kararında yer vermektedir37. Görüldüğü
37 Deniz İş Kanununda md. 4/II f’de deniz ve su ürünleri yetiştirenler hakkında ayrı bir
istisnanın, istisnasına yer verilmektedir. Buna göre; “Deniz İş Kanunu kapsamına girmeyen ve tarım işlerinden sayılmayan, denizlerde çalışan su ürünleri üreticileri ile ilgili
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üzere, İş Kanunu, gemilerdeki çalışmayı kendi kapsamı dışında tutmak
isterken,yükleme ve boşaltma işlerini yapan işçilerin, her kadar kısmen
işyeri olarak gemilerde çalışsalar dahi, hizmet sözleşmelerinin donatanla
olmayacağını, yapılan işin denizden çok, kıyı tarafının hâkimiyet alanında
olduğunu da öngörerek, kendi istisnası olan (md. 4/I a’ya (deniz taşıma
işlerine)), tekrar bir istisna getirerek (md 4/II-a (rıhtımdan yapılan yükleme-boşaltma işleri)), istisnanın istisnasını, bilinçli ve açık olarak düzenlemiştir.
Böylece, İş kanunu, bir ayağı rıhtım (kara) olması nedeniyle gemilere
yükleme yapan rıhtım-liman işçilerin durumunu dahi açıklığa kavuşturan
bir düzenleme yapmıştır. Sadece bu gerçek bile, İş Kanunun, deniz taşıma
işleri yapan gemiler dışındaki, diğer bütün gemi işlerinde çalışanları kendi kapsamında –zımni olarak- tuttuğu savını zayıflatmaktadır. İstisnanın,
istisnasının kapsamı, hukukun genel ilkeleri çerçevesinde dar yorumlanmalıdır38.Böylece, taşıma işi yapmayan, tarak gemileri, deniz çevresi
temizleme ve atık toplama gemileri, eğitim gemileri, eğlence –gezinti gemileri, romörkaj hizmeti gemileri, kıyı güvenliği gemileri, dalgıç gemileri,
açık platform koruma römorkörleri, balıkçılık yapan gemilerde, hizmet
sözleşmesi ile çalışanlar, Deniz İş Kanunu md. 1 şartları dâhilinde (Türk
gemisi olma, 100 gros ton... vs. olma gibi), İş Kanuna değil, Deniz İş Kanuna dâhil olmalıdırlar.
Bu düşüncenin aksine Yargıtay birçok emsal kararında, geminin taşıma işi yapmaması halinde, deniz işçileri olan gemiadamlarını İş Kanunu hükümlerine tabi kılmaktadır. Deniz taşıması yapmak incelemesini
de, mahkemenin görevi kapsamında, kamu düzenine ait olduğundan re
’sen dikkate almaktadır. Örneğin 8.6.1998-30.8.2006 tarihleri arasında
yat tipi teknede çalıştığında çekişme olmayan bir gemiadamı için, yüksek mahkeme; “4857 Sayılı İş Kanunu’nun 4. maddesinin 1. fıkrası anlamında deniz taşıma işi yapmadığı, turistik maksatla kullanılan
yat olduğu ve yabancı bayrak taşıdığı anlaşıldığından mahkemenin
de kabulünde olduğu üzere davacı 854 Sayılı Deniz İş Yasası kapsamında değerlendirilemez” yönünde hüküm vermiştir39. Diğer bir kararda vurgu daha net olarak yapılmıştır; “Deniz taşıma işinin Deniz İş
işler, Bu Kanun hükümlerine tabidir.”; bu istisna hakkında detaylı inceleme için bkz;
YÜREKLİ, Sabahattin, “Deniz İş Kanunu’nun Yer İtibarıyla Kapsamı”, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, Erzincan 2005, C. IX, S. 1-2, (S. 613-631),
s.629 –vd.
38 Aynı görüş için bkz: TUNCAY Can A., “931 Sayılı İş Kanunun Uygulama Alanı”, İstanbul
Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt XXXIV, İstanbul 1969, (s.400-414), s.402-403,
39 Y9HD, E.2009/11460, K. 2009/12104, T.28.4.2009 ve Y9HD, E.2009/31285, K.
2012/3117, T.13.2.2012 www.kazancı.com, (07.1.2016).
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Kanunu kapsamına alındığı sabittir. Deniz taşıma işlerinin açıkça İş
Kanunu’nun kapsamı dışında bırakılması nedeni ile römorkaj40, kurtarma-yardım, dalgıçlık gibi işlerde nitelikleri itibarıyla deniz taşıma işi niteliğinde olmadığından, bu işler ve bu işlerde çalışanlara
4857 sayılı İş Kanunu’nun uygulanması yerinde olacaktır. Keza
turistik maksatla faaliyet gösteren yatta çalışma deniz taşıma işi
olmadığından, çalışan hakkında 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanacaktır”41.
Benzer yönde başka bir kararında Yargıtay; “Ancak salt gemiadamı
olmak Deniz İş Kanunu kapsamında olmayı gerektirmez. Gemiadamı
olma koşulu yanında 854 Sayılı Deniz İş Kanunu’nun 1. maddesi kapsamında işleten veya gemi sahibi olan işverene ait bir gemi işyerinde ve deniz taşıma işinde çalışması gerekir”, kararıyla, deniz taşıma
işinde çalışmayı –olmadığı halde- Deniz İş Kanunu uygulamanın ön şartı
haline getirmiş bulunmaktadır42. Belirttiğimiz üzere, bu ön şart uygulamasının pozitif hukuk dayanağı ise mevcut değildir. Bir kanunun istisna
hükmü, diğer bir kanunun özü dikkate alınmadan, onun ön şartı olarak
uygulanması (somut olayda olduğu gibi) kanunkoyucunun amacına zıt
neticeler doğurabilir.
Çalışmamızdaki bu fikrimizi destekleyebilecek şekilde, Yüksek Mahkemenin farklı daireleri doğrudan aynı konuyu incelememiş olsalar dahi,
taşıma yapma işini, Deniz İş Kanunun uygulanması için –en azından doğ40 Yargıtay, römorkaj hizmeti veren gemilerin (römorkörler- tugboats) açıkça deniz taşıma
işi yapmadığı yönde birçok kez karar vermiş olsa da, somut bir davada; “Davacı, davalı
işveren M... Marine Kılavuzluk ve Römorkaj Hizmetleri ...’nin Dilovası’ndaki işyerinde
Palamar Römorköründe, palamarcı usta gemici olarak çalıştığını, … dosya içerisindeki fesih bildiriminde davacının Deniz İş Kanuna tabi olarak çalıştığı açıkça belirtilmiş
olduğunu ve yine dosya içindeki iş sözleşmesi ile gemi adamı belgesine göre davacının
usta gemici olarak çalıştığı tartışmasız olduğunu. … somut bu hukuki ve maddi olgulara göre davacı gemiadamının davalıya ait gemide deniz taşıma işinde çalıştığı, bu
nedenle 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında kalmadığından talep edilen ve hüküm altına alınan tazminat ve işçilik alacaklarının 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uyarınca
belirlenmesinin hatalı olduğunu...”, hükmetmiştir. Kanaatimizce, palamar römorkörü
(veya botu) ile gemide deniz taşıması yapılmasının nasıl mümkün olduğu, ancak somut davanın tüm detaylarına ulaşılarak, yorumlanabilecek bir durumdur!, bkz: Y9HD,
E.2012/32889, K.2014/26028, T.10.9.2014 www.kazancı.com, (07.1.2016).
41 Y9HD, E.2010/38298, K. 2013/3161, T.28.1.2013 ve Y9HD, E.2011/35563, K.
2013/29504, T.18.11.2013 www.kazancı.com, (07.1.2016). Yargıtay’ı destekleyen görüşler; KAR, s. 89 ve YÜREKLİ, s.6287; Yargıtay’la aksi görüş olan Ulucan, katıldığımız
doğrultuda; “Römorkör, motorbot, duba yat gibi araçları da Deniz İş Kanunu anlamında gemi saymak gerekecektir” demektedir, ULUCAN Devrim, Deniz İş Hukukuna
İlişkin Temel Bilgiler, Türkiye Denizciler Sendikası İstanbul 1986, s.20 ve “Römorkaj,
kurtarma ve yardım, dalgıçlık gibi işler.. İş Kanunu Kapsamı dışında kalmaktadır…”,
bkz: ÇENBERCİ Mustafa, İş Kanunu Şerhi, Ankara 1986, s.177.
42 Y9HD, E.2014/27838, K. 2014/38232, T.12.12.2014 www.kazancı.com, (07.1.2016).
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rudan- ön şartı olarak zikretmedikleri kararları da görülebilmektedir43.
Örneğin “kılavuzluk görevini tamamladıktan sonra bu gemiden inerken
çarmıhtan denize düşerek hayatını kaybeden kılavuz kaptanın, davacı
murisi ile davalı TDİ arasında hizmet ilişkisinin ve Deniz İş Kanunu
kapsamında çalıştığı” kararında, geminin deniz taşıma işi yapıp yapmadığı bir unsur olarak dikkate alınmamıştır44.
4.2.4 Yargıtay’ın Deniz Taşıma İşi Kavramı Yorumu
Deniz yoluyla taşıma yapmak, Deniz İş Kanunun (veTürk Ticaret Kanunun) gemi tanımında yer alan birunsur değildir.Daha net bir ifadeyle;
“deniz yoluyla taşımada kullanma”, gemi tanımı yapan mevzuatımızın
unsuru değildir.
Yabancı hukuk alanına bakıldığında, “taşımada kullanma” unsurunun,özellikle, Amerikan Hukukunda tartışıldığı görülecektir. Birleşik
Devletler Kanununda (U.S. Code), genel bir gemi tanımının yapıldığı görülmektedir. Buna göre gemi (vessel);“Suda, bir taşıma vasıtası olarak
kullanılan veya kullanılma kabiliyeti olan her tür yapıdaki su teknesi
veya diğer yapılmış araçlardır, (1 U.S.C. § 3)45, Hemen belirtilmelidir ki;
Amerikan Yüksek Mahkemeleri, gemiadamları hizmet sözleşmeleri hukuku ve deniz yoluyla taşıma hukuku sorunları ile karşılaştığında, gemi tanımı hakkında mutlak kabulleroluşturulmamaktadır.Hukuk sistemlerinin
özelliği içinde somut olayları ayrı ayrı tartışmaktadır. Taşıma yapma veya
seyirde kullanma terimlerine tek ve nihai sonuçlar bağlanmamaktadır46.
43 Y21HD, E.2010/14401, K. 2010/13390, T.29.12.2010, www.kazancı.com, (07.1.2016).
44 Y21HD, E.2010/50, K. 2010/1600, T.24.2.2011, www.kazancı.com, (07.1.2016).
45 The United States Code, 1 U.S.Code, (Rules of Construction)/ § 3; . ‘‘Vessel’’ as including all means of water transportation; The word ‘‘vessel; “includes every description of
watercraft or other artificial contrivance used, or capable of being used, as a means of
transportation on water”. (July 30, 1947, ch. 388, 61 Stat. 633.)”, http://uscode.house.
gov/, (7.1.2016).
46 Amerikan mahkemelerin kumarhane gemileri hakkında verdiği farklı karar örnekleri için, bkz: GRANT Stephen W., “Calling All Bets on Gaming Boat Vessel Status: An
Analysis of How The Fifth Circuit is Consistent with Stewart v. Dutra Construction
Co.”, Tulane Maritime Law Journal (34 TLNMLJ 331), New Orleans 2009, s. 331-367;
Milletlerarası deniz ticareti hukukunda, “gemi” tanımı üzerinde tartışmalar günümüzde
de, tüm yoğunluğu ile izlenmektedir. Özellikle İngiliz ve Amerikan hukukun başı çektiği
tartışmalarda, Alman hukukunun da katkısı görülmektedir. Uluslararası deniz ticaretine ve sorumluluk hukukuna ilişkin konvansiyonlar bakımında da gemi tanımında standart bir ifadeye ulaşılması önem arz etmektedir. Bu uluslararası düzenlemeler için gemi
tanımında dört farklı unsur üzerinde durulmaktadır: (1) Yüzme Kabiliyeti (floating), (2)
Amaç veya tahsis olarak, denizde kontrollü hareket etme /seyirde kullanma (controlled
movement at sea as a purpose or vocation / used in navigation), (3) Yolcu veya yük taşıma kabiliyeti (The ability to carry goods or persons), (4) Deniz aşırı / Açık deniz seyir
kabiliyeti olma (the capacity to be sea-going), detalar için bkz: GAHLEN, Sarah Fiona,
“Ships revisited: a comparative study”, JIML, 20, Oxford 2014, s.252-265.
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Amerikan hukukunda, nesnelerin gemi olup olmadığı incelemesi (ve/veya
bunlarda çalışan işçilerin, gemiadamı-seamen sayılıp sayılmayacakları) gemiadamlarının ihmal sonucu yaralanmaları durumlarında, dava
hakkı ve kabotaj hakkı tanıyan yasası Merchant Marine Act (yaygın adı
ile the Jones Act –Jones Kanunu)47 kapsamında, konu edilmektedir. Dava
konusu taşıtlara tipik örnekler; yüzer havuz, platform, yüzer kumarhane,
yüzer müze gibi farklı yapıdaki nesnelerdir.
İncelememizin dar kapsamında kalarak, Yüksek Temyiz Mahkemesinin, yüzer konuttun (the floating home) gemi olup olmadığı hakkında verilmiş olan güncel ve tartışmalı bir karar, örnek verilebilir. İçtihatta yeni
bir ölçüt getirdiğinden dolayı tartışma yaratan Lozmankararı48, 2013 yılı
Yüksek Temyiz Mahkemesinin (U.S. Supreme Court), kararıdır. Yüksek
Temyiz Mahkemesi, Bölge Mahkemesinin, kullanılma kabiliyetini, geniş
yorumladığını aktarmaktadır. Mahkeme aksi yönde karar vermişolan,
On Birinci Bölge Mahkemesinin kararını49 bozarak, hükmünde; “Yüzer
konutun, kullanma kabiliyetinin olması” ifadesi, sadece teorik değil,
uygulamaya yönelik anlamdadır. Makul bakış açısına sahip bir gözlemcinin (a reasonable observer), yüzer konutun yapısal özelliklerine
ve faaliyetine bakarak, hiçbir uygulama seviyesinde, suda, kişi veya
mal taşımak için tasarlanmış olduğunu, düşünmeyeceğine, inanıyoruz.
Yüzer konut (the floating home) gemi değildir”, demektedir.Çoğunluğa
katılmayan iki hâkim, yüzer konutun kesin gemi olduğu iddiasından daha
çok, teknenin taşıma yapabilme kapasitesinin gözden kaçırılmış olduğuna ve Yüksek Mahkemenin, getirmiş olduğu makul bakış açısına
sahip bir gözlemci ölçütün; alışılmamış, gereksiz ve sübjektif bir ölçüt
olmasını eleştirmektedirler.
Görüldüğü üzere, bir yüzer evin dahi taşıma yapma kapasitesi üzerinden dava incelenmektedir. Yabancı hukukta somut olayların bu şekilde
derin incelenmesi adalete hizmet eden bir yöntemdir. Türk yargısının,
farklı tip gemilerde çalışan gemiadamlarıarasında yarattığı eşitsizliğin,
ancak benzer derinlikte eleştirel çalışmalarla giderilebileceği düşünülmektedir.
47 The Landmark Merchant Marine Act (the Jones Act), 46 U.S. Code, sec. 688 (46. U.S.C.
§ 50101 et seq. (2006)); http://uscode.house.gov/ download/download.shtml, (7.1.2016).
48 Lozman v. City of Riviera Beach, Fla. (2013), 133 S. Ct. p. 737-vd.,(www.westlaw.com)
(7.1.2016).
49 Yüzer konutun; yüzme kabiliyetini, çeki suretiyle hareketini ve sahil bağlantılarının
(enerji, su ve halatlar) taşıma veya hareket yeteneğini uygulamada engellemediğini gerekçe gösteren On birinci Bölge Temyiz Mahkemesi, yüzer konutun, genel tanım kapsamında “gemi” olduğuna karar vermiştir, Riviera Beach v. that Certain Unnamed Gray
Vessel (2011), Cite as 649 F.3d 1259, (www.westlaw.com) (7.1.2016).
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İncelediğimiz somut davada,Yargıtay “deniz taşıma işinin” ne olduğunu kararında açıklamıştır.Yargıtay’a göre; “yolcu, hayvan veya eşyanın
deniz veya iç sular üzerinden bir noktadan diğer bir noktaya50 taşıması
faaliyeti, deniz taşıma işidir”. Bu tanım deniz yoluyla taşıma yapma faaliyetini vurgulamaktadır. Bu halde –genellikle-bir navlun sözleşmesinin
veya bir yolcu taşıma sözleşmesinin ifası söz konusu olacaktır. Diğer yandan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, navlun sözleşmelerinin ifasını “sular”da mümkün kılarken, yolcu taşıma sözleşmesi için sadece “deniz yoluyla” yapılacağı, bilinçli ayrımını yapmıştır. Yargıtay tanımı ve İş Kanunu
–sadece- lafzıyla hareket edildiği durumlarda; (a) İçsularda taşıma yapan
gemiler,Deniz İş Kanuna dâhil olmayacaktır (deniz işi değil), (b) Navlun
ve yolcu taşıma sözleşmesine konu olamayacak gemilerle yapılan yük ve
yolcu taşımaları da Deniz İş Kanuna dâhil sayılmayacaktır (deniz ticareti
gemisi değil)51. Görüldüğü üzere, sadece kelime anlamlarına bağlı kalındığında, kanunların amacına aykırı, zorlama sonuçlara kolayca ulaşılabilir.
Öğreti ve Yargıtay, “gemiadamının,aslî işinin, deniz taşımacılığı”
olduğuna dair görüşleri vardır52. Bu düşünceye göre, gemiadamı ancak
deniz taşıması yapan bir gemide çalışıyorlar ise, Deniz İş Kanuna tabi olacaktır. Bu düşünce tam doğru değildir53. Gemiadamları çoğunlukla, yük
gemilerinde ve yolcu gemilerinde hizmet vermektedirler. Bunun sebebi
deniz yoluyla yük taşınmasının, taşıma sektöründeki yüksek payıdır. Diğer yandan, yük gemileri ile aynı zor ve tehlikeli deniz hayatı koşullarında
olan diğer tip gemilerde çalışanlar da mevcuttur. Örneğin, buz kıran römorkörler (ice breaker tugboats), açık deniz yüzer vinç dubaları (open
sea floating Crane barges), açık deniz platform römorkörleri, araştırma
50 Gezinti teknelerinin günü birlik yolculuklarında olduğu gibi, bir noktadan aynı noktaya
da “taşıma” yapılabilir. Hayvan taşıması eşya (yük) kapsamı içindedir. Deniz yoluyla
taşıma işi olduğundan, “iç sular” ve bu kapsamda, akarsu, göl taşımları da tanım içinde
yer vermemek gerekir. Nitekim6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, katılmadığımız şekilde, navlun sözleşmeleri bakımında “suda” ibaresini tercih etmiş olduğu halde, yolcu taşıma sözleşmeleri bakımında “deniz yoluyla yolcu taşıma sözleşmesi” ibaresi ile bilinçli
bir ayrım yapmıştır, bkz: TTK md. 931 ve md. 1247.
51 Türk Ticaret Kanunu gemi tanımı -Deniz İş Kanunun aksine-,sal, sandal gibi pek küçük
tekneleri kapsamamaktadır. Örneğin sandalla yapılan eşya taşıması, (denizde yapılmış
olsa bile), sandal, Türk Ticaret Kanunu uyarınca pek küçük tekne olduğundan, navlun
sözleşmesine konu olmayacak veyapılan iş,genel hukuka tabi bir sözleşme olacaktır.
Böylece yapılan iş, deniz taşıma hukukuna değil, genel hukuka tabi olurken, Deniz İş
Kanununca, o sandalda çalışan gemiadamları,(md. 1’in şartlarıyla) kendi kapsama alanı içindedir.
52 KAR, s.88; Y9HD, E.2014/27838, K. 2014/38232, T.12.12.2014 www.kazancı.com,
(07.1.2016).
53 Gemiadamlarının mutlaka bir aslî işi belirlenecekse, bunun geminin emniyetli ve güvenli olarak, denizde hareket ettirilmesi, sevk ve idare edilmesi olduğu, düşüncesindeyiz.
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gemileri54, kurtarma gemileri,gibi gemilerde (teknelerde) gemiadamları
hizmet vermektedir. Bu deniz çalışanlarına da aynı haklar tanınmalıdır.
Aksi durumda çalışanlar arasında eşitsizlik doğacaktır. Bu tür gemilerin
deniz çalışanları da tıpkı, yük gemileri personeli gibi kendilerini koruyacak, Deniz İş Kanunu düzenlemelerine ihtiyaç duymaktadır. Deniz İş
Kanunun, denizde taşıma işi yapmayan (yük-yolcu taşıma gemisinde olmayan) diğer tipteki gemi çalışanlarına uygulanmasını önleyen herhangi
pozitif hukuk düzenlemesi de mevcut değildir. Aksine, çalışma saatleri,
fazla çalışma saatleri, sözleşme süreleri, sözleşmenin feshi gibi, karada
çalışanlara kıyasen, farklılık gerektiren iş ortamında –gemide- çalışanları,
İş Kanunu hükümlerine dâhil etmemek için engel pozitif mevzuat hükümleri vardır (İş Kanunu md. 4/II-a, Deniz İş Kanunu md.1, Türk Ticaret
Kanunu md. 931... gibi).
Çalışma Bakanlığının 1951 yılı genelgesinde de, yüzer vinç, römorkör gibi araçlarda çalışanların, Deniz İş kanunu tabii olacakları açıkça
belirtilmektedir55. Burada yüzer vinç ve römorkörün, yük taşımacılığına
yardımcı faaliyetler de bulunmuş olması halinde bile, sürekli deniz taşımacılığı işlerinde oldukları ileri sürülemez. Batık bir geminin çıkartılması, hasarlı bir geminin yedeklenmesin de de aynı araçlar (yüzer vinç,
römorkör) kullanılabilir. Bu işlerde gemiadamlarına başka kanun, yükle
ilgili olduğunda başka kanun mu uygulanacaktır? Aynı gemideki hizmete
farklı kanunlar uygulanması kabul edilemeyeceğine göre, deniz çalışanları arasındaki eşitlik gemi türüne veya faaliyet türüne göre değil, Deniz İş
Kanunun md. 1 kapsamına göre belirlenmesi, âdil olacaktır56.
54 Örneğin, “RV Barbaros Hayreddin Paşa” ve “RV TÜBİTAK Marmara”, gibi Türk araştırma gemileri, araştırma projeleri kapsamında, aylarca denizlerde araştırma yapmaktadır. Tıpkı yük gemileri personeli gibi, bu bilim araştırma gemilerinin personeli de, deniz
zorlukları içinde çalışmaktadır.
55 “kıyılarda veya liman ve iskelelerde gemilerden karaya ve karadan gemilere yapılan
yükleme ve boşaltma işleri” İş Kanunu kapsamına alınmasına rağmen; liman dâhilinde
veya limanın muhtelif iskeleleri arasında tahmil ve tahliye işlerinde römorkör, motorbot, duba, sal, şat, yüzen vinç vb. Deniz araçlarında makinist, ateşçi, çımacı, kürekçi,
tayfa gibi araçlarda, deniz personeli unvanıyla çalışan kimseler arasında, münhasıran
bu unvanın gerektirdiği işleri yürütenlere ve bu vasıtaların sevk ve idaresi işinde çalışan
kimseler, deniz işçisi sayılırlar ve kendilerine İş Kanunu uygulanmayacaktır”, bkz: Çalışma V. 26.9.1951, Ç. G. Müd. 1041-1, 26-6758-9 nolu Tamim, naklen; ÖZBEK Oğuz,
Yorumları ve Yargı Kararları ile Deniz İş Kanunu, İstanbul 2003, s. 46.
56 Aynı denizlerde ve/fakat farklı gemi tiplerinde çalışan gemiadamları arasında, Yargıtay’ın yorumu ve bu yorumla aynı düşünceyi taşıyan öğretinin yaratmış olduğu hukuk
eşitsizliği karşısında, İş Kanunundaki “deniz taşıma işi” ifadesini mantıki yorumlamak,
alternatif ve en kısa çözüm yolunu gösterebilir. Düşüncemize göre kanunkoyucunun
saikı; hem hava hem de denizle ilgili olmak üzere, uçak ve gemilerle ilgili hizmet sözleşmelerini İş Kanunun uygulama alanının dışına çıkartmaktır. Tercih edilmiş olan,
“deniz taşıma işi” karşılığı olarak; “gemide çalışma işi” içeriğinde anlaşılması, kanunun
amacına oldukça uygundur. Böylece kural, akla uygun ve gereksinimleri karşılayan hareketliliğe kavuşacaktır.
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Sonuç

Deniz yüzeyini temizleyen teknede çalışan işçi (deniz çalışanı, gemiadamı) hakkında, teknenin taşıma yapmak işine tahsisli bir gemi olmadığından bahisle57, İş Kanunu uygulanır yönündeki, Yargıtay içtihadının, deniz
çalışanları arasında eşitsizlik yarattığı düşüncesindeyiz.
İş Kanunu ile Deniz İş Kanunun ortak bir kapsama alanına haiz olduğu, teorik açıdan düşünülecek olsa bile, bu durumda dahi, Yargıtay’ın “işçi
lehine yorum ilkesini” dikkate alması beklenir58. İş hukuku temel kuralları, yorum yöntemiyle kesin bir sonuca varılamadığı ve hangi hukukun
uygulanacağı şüphesi mevcut ise, işçi lehine olan hükümlerin uygulanmasını ilke edinmiş bir hukuk dalıdır59.1957 yılı içtihadı birleştirme kararı
ile yargının ve öğretinin, işçi lehine yorum ilkesini benimsemiş olmasına
rağmen, incelediğimiz kararda, bu ilke hakkında görüş belirtmemektedir.
İş kanunda, denizde çalışanlar bakımından bir kanun boşluğu olduğu
düşünülmemektedir60. Aksine kanunkoyucu detaylı düzenleme yaparak,
kıyıdan yükleme-boşaltma yapan ve hâkimiyet alanı daha çok karada (kıyıda) olan liman işçilerini, İş Kanunaistisnasın istisnası olarak dâhil etmiştir. Denizyoluyla taşıma işi yapmayan gemi çalışanlarının, İş Kanuna
dâhil olacağı yönünde ise hiçbir pozitif hukuk düzenlemesi mevcut değil57 Deniz yüzeyini temizleyen tekneler, ihtiyaç duyulması halinde, -donanımlarına bağlı olarak- diğer gemi ve teknelerden sintine, atık su ve pis su gibi atıklar alıp depolamakta ve
bunları kıyıya taşımaktadırlar.
58 “Kanun koyucuya İş Kanunlarını kabul ettiren tarihî sebepler ve bunlar arasında iktisadi durumca zayıf olan işçiyi iktisadi durumu daha kuvvetli olan işverene karşı özel
şekilde koruyarak içtimai muvazeneyi ve cemiyetin sükûnunu sağlama hedefi ve hukuk
hükümlerinin tefsirine lafzın gayenin ışığı altında manalandırılmasının gerektiği göz
önünde tutulunca iş hukukuna ait hükümlerini tefsirine tereddüt halinde işçinin lehine
olan hal şeklinin kabul edilmesi iş hukukunun ana kaidelerinden olduğu neticesine
varılır. Zaten mahkemelerin iş hukuku tatbikatı da bu esas benimsenmiş bulunmaktadır. Hâdiseye tatbiki gerekli metinler incelenince hemen hemen tereddüde yer olmamakla beraber, bir tereddüdün söz konusu olabileceği kabul edilse dahi, heyetçe varılan netice burada hatırlatılan tefsir esasına da uygun bulunmaktadır”, Yargıtay İçtihadı
Birleştirme Genel Kurulu E. 1957/15 K. 1958/5 T. 27.5.1958; bkz:www.kazancı.com,
(07.1.2016).
59 ÇELİK Nuri, İş Hukuku Dersleri, İstanbul 2015, s. 21-vd; SÜZEK Sarper, İş Hukuku,
İstanbul 2015, s.22-vd.
60 Tuncay, 1969 yılındaki makalesinde, 28.7.1967 tarihinde kabul edilen 931 sayılı İş
Kanunun uygulama alanını incelerek, İş Kanunu bakımından bir “kanun boşluğundan”
bahsetmektedir, TUNCAY, s.401; Bu yaklaşım “hüküm içi boşluk” olarak kabul edilse
dahi, sadece İş Kanunu bakımından bir boşluktan bahsedilmiş olmaktadır ki, bu boşluk hâkim tarafından diğer pozitif hukuk düzenlemelerinden, özüne en uygun olanı ile
(Deniz İş Kanunuyla) doldurulmalıdır. Hüküm içi-Kanun boşluğu ayırımı için bkz; DURAL Mustafa / SARI Suat, Türk Özel Hukuku Cilt I, Temel kavramlar, Medeni Hukukun
Başlangıç Hükümleri, İstanbul 2014, s.137-vd.
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dir. Bu durumda istisnanın, istisnasında dahi yer almayan bir kapsamı
(taşıma işi yapmayan gemiadamlarının hizmet sözleşmesi düzenlemelerini), İş Kanuna dâhil etmenin pozitif hukuk dayanağı mevcut değildir.
Hem de, bu konuda yürürlüğe girmiş bir başka kanun, Deniz İş Kanunu
düzenlemesi mevcut iken, bu içtihat adaletsiz sonuçlar doğuracaktır.
Deniz İş Kanununda hangi gemilerin gemi vasfına dâhil olacağı konusundakanunkoyucu, yerinde olarak,bilinçli bir boşluk(hüküm içi boşluk)
bırakmıştır. Mevcut durumda, Deniz İş Kanununda yer verilen gemi ifadesi için, kendisinin kanun yaratması hâkimdenbeklenmez. Kolaylıkla,
Deniz İş Kanunun özüne sadık kalarak deniz hukukundaki temel gemi
tanımlarından faydalanabilir. Örnekseme yoluyla tamamlayıcı hüküm
olarak diğer kanunlardaki gemi tanımını esas kabul edebilir61. Deniz İş
Kanunun güncellenmesi durumunda dahi, özel bir gemi tanımının yapılmamasını önermekteyiz. Her kanunda ayrı bir gemi tanımı yapmak
karmaşıklık yaratmaktadır. Yukarıda önerdiğimiz şekilde, temel bir gemi
tanımına, Ticaret Kanunumuz gibi ana bir kanunda yer verilmiş olması
yeterli olacaktır. Bu düzenlemenin yapılması durumunda, Deniz İş Kanunun, sadece kendi uygulama alanını genişletecek ifadelere yer vermesi,
hukuk terimlerimizdeki yeknesaklık bakımından fayda yaratacaktır62.
Açıklandığı üzere, Deniz İş Kanunu uygulama alanını, gemi vasfı bakımından oldukça geniş tutulmuştur. Türk Ticaret Kanunu ve Denizde Can
ve Mal Koruma Hakkında Kanun kapsamı dışında kalan sandal, sal gibi
tekneleri dahi kendi kapsamında saymaktadır. Deniz İş Kanunu, gemiye
değil, deniz (sular) üzerinde bir işyerindeki, deniz çalışanlarınaodaklanmış bir kanundur. Gemiadamının deniz hayatının zorluk ve tehlikelere
katlandığını görerek, kıyıda çalışan işçilere kıyasen, , adalet ve eşitlik temin etmek amacıyla düzenlemiş, özellikli bir kanundur. Yoksa genel İş
Kanunun, özel kanunu niteliğindealt kanun niteliğinde değildir. Nitekim
Yargıtay’da diğer kararlarında, gemiadamlarına, Deniz İş Kanununda hü61 Koyuncu, Deniz İş Kanunda, gemi vasfına haiz gemiler bakımından bir “kanun boşluğu”
olduğunu ve bunun kanuna “suda hareket etme amacına tahsis edilen her türlü araç”
tanımı getirilerek giderilmesi fikrindedir, KOYUNCU Serdar, “Deniz İş Kanununa Göre
Hizmet Sözleşmesini sona Erdiren Haller”, Deniz Hukuku Dergisi, Yıl:8, S. 1-4 , (s. 7597), s.76 ve 77;
62 Varsayım olarak, önerdiğimiz temel “gemi” tanımı olan; “Denizde hareket etmeye kifâyetli ve bu amaca tahsis edilmiş her tekne, gemidir” ifadesine Türk Ticaret Kanunda
ve benzer temel denizcilik mevzuatında benimsenmiş olması halinde, güncellenecek
olan Deniz İş Kanunun gemi tanımı yeni kapsamı; “Türkiye’de, yerleşik veya temsilciliği
bulunan kişilerinin işlettiği, gemilerde ve iç su taşıtlarında, iş sözleşmesine dayanarak,
hizmet veren gemiadamlarına …uygulanır”, şeklinde ifade edilebilir. Gemiadamları tanımı ise; “gemi ve iç su taşıtlarında, iş sözleşmesiyle çalışanlardır”, olarak kapsayıcı bir
yaklaşımla yeniden düzenlenebilir.
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küm olmayan hallerde, genel kanun olan Türk Borçlar Kanunu hükümlerini veya diğer genel hükümleri uygulamaktadır63.Aynı doğrultuda, Yargıtay 22. Hukuk dairesi de kararında “… 4857 sayılı İş Kanun’daki 270
saat sınırlamasının Deniz İş Kanunu kapsamında çalışanlar için uygulanması, ikisi de özel kanun olduğundan mümkün değildir”, ifadesi ile
açıkça iki kanunun farklı ve özel olduğunu, aralarında genel-özel kanun
ilişkisinin olmadığı ifade etmiştir”64.
Bu doğrultuda, kanun hükümlerinin zıt anlamı (mefhumu muhalif) itibarıyla bir sonuca varıldığı da ileri sürülemez. Çünkü hükümlerin zıt anlamlarının uygulanması, hukuk genel kuralları çerçevesinde yapılmalıdır.
Öncelikle zıt anlamın uygulanması, kanunun diğer hükümleriyle çelişki
yaratmamalıdır. Diğer önemli husus, zıt anlam ile varılan sonucun, başka
bir hükümle (veya kanunla) sınırlandırılmamış olmasıdır65. Buradan hareketle, somut karara (ve süregelen içtihat uygulamasına) bakıldığında,
İş Kanunu md. 4/I-a içeriğindeki, “…deniz taşıma işlerinde çalışanlara
bu kanun uygulanmaz…” lafzından66, Yargıtay,“ deniz taşıma işinde çalışmayan –gemiadamlarına- mutlak İş Kanunu uygulanır”, zıt anlamını
peşinen kabul etmektedir. Bu doğrudan kabul uygun değildir. Şöyle ki;
63 Örneğin; “4857 sayılı İş Kanununda da bu kanun hükümlerinin kıyas yolu ile Deniz İş
Kanununa uygulanacağına dair bir hüküm de mevcut değildir. Bu nedenle hüküm altına
alınan ücret alacağına yasal faiz yerine en yüksek banka mevduat faizinin uygulanması hatalıdır.”, Y9HD, E.2005/19799, K.2006/2211, T.6.2.2006; “Gemi adamının işçilik
haklarından doğan ve İş Mahkemesinde açtığı davada talep ettiği alacaklarına Borçlar Kanununda belirlenen genel zamanaşımı süreleri uygulanır”.Y9HD, E.2006/32496,
K.2006/31783, T.4.12.2006; “Hüküm altına alman kıdem tazminatı için fesih tarihinden
itibaren mevduata fiilen uygulanan en yüksek faiz 1475 sayılı İş Kanununda öngörülmüştür. 854 sayılı Deniz İş Kanunu kapsamında gemi adamının hak ettiği kıdem tazminatı için bu faiz kuralının uygulanması olanağı yoktur. Bu itibarla hüküm altına alınan
kıdem tazminatı için dava dilekçesinde istenilen miktar için dava ve ıslah ile arttırılan
miktar için ıslah tarihinden itibaren 3095 sayılı yasa uyarınca yasal faiz uygulanmalıdır.
(Hukuk Genel Kurulu 2003/9-80 E, 2003/130 K),Y9HD, E.2007/30707, K.2009/1788
T.9.2.2009 ve Y22HD, E.2013/20636, K.2014/30758 T.10.11.2014; “4857 sayılı İş Kanununda kurala bağlanan alt işveren uygulamasının Deniz İş Hukukunda bire bir ve kıyasen uygulanması olanağı yoktur”, Y9HD, E.2009/32970, K.2011/49316 T.26.12.2011,
“854 sayılı Deniz İş Kanunu kapsamında çalışanlar açısından ise iş güvencesi hükümleri uygulanmamaktadır”. Y22HD, E.2014/230, K.2014/41064 T.28.1.2014, bkz:www.
kazancı.com, (07.1.2016).
64 Y22HD, E.2012/11492, K.2013/1161 T.29.1.2013, bkz:www.kazancı.com, (07.1.2016).
65 DURAL / SARI, s. 122.
66 Belirttiğimiz üzere, istisna düzenlemesinde kanunkoyucunun saikı; hem hava hem de
denizle ilgili olmak üzere, uçak ve gemilerle ilgili hizmet sözleşmelerini İş Kanunun
uygulama alanının dışına çıkartmak olarak düşünmek daha uygundur. Madde 4/I-a
içeriğindeki; “deniz taşıma işi” lâfzının karşılığını; “gemide çalışma işi” olarak yorumlamak ve uygulamak, kanunun amacına ulaştıracaktır. Mecelle md. 12, bu vurgumuza
uygun bir ifadedir: “Kelamda asıl olan ma’nayı hakikidir” (Sözde asıl olan gerçek anlamıdır), detaylı açıklama için bkz: İLHAN Cengiz, Hukukun Doksan Dokuz İlkesi, İstanbul 2003, s.16.
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öncelikle İş Kanunu md 4/II-a, kendi istisnası içinde, bir istisna göstererek, zıt anlamı daraltmaktadır. Diğer bir ifadeyle, gemilerde yapılan yükleme-boşaltma işlerini –sadece- kendi uygulama alanına dâhil ederken,
deniz taşıma işinde çalışmayan, deniz işçileri hakkında sessiz kalmaktadır. Ayrıca ve daha da önemlisi, Yargıtay’ın vardığı zıt anlam olan; “deniz
taşıma işinde çalışmayanlar İş kanunu uygulanır” kabulü, açıkça Deniz
İş Kanunu tarafından sınırlandırılmıştır. Temel amacı gemilerde iş hukukunu düzenleyen bukanun, denizde taşıma yapanlar dâhil, her türlü gemi
bordasındaki, işçi hizmetini kendi kapsama alanında kabul ederken, zorlama bir yaklaşımla, diğer bir kanun uygulanacağının ısrarının hukuki
dayanağı yoktur.
Özetlediğimiz Yargıtay örnek kararları ışığında, sonuç olarak denilebilir ki; Yargıtay, İş Kanunun, “İstisnalar” maddesinden hareketle, aynı derece kuvvetli bir norm olan, Deniz İş Kanunun gemiadamlarına uygulanmasına, “denizde taşıma yapmak işini” bir ön şart olarakbenimsemiştir.
Bu süregelen içtihatta, iki temel gerekçeyle katılmak mümkün değildir:
(i) Yargıtay’ın “taşıma işi yapmak” ön şartınıuygulaması, hukuk yorumlama genel ilkelerine aykırıdır. Şöyle ki; “bir kanunun istisnalarının
dışında kalan her konuya mutlak olarak, istisnaları düzenleyen kanun
uygulanacaktır” kabulünden hareket ederek hatalı hukuki sonuca varılmaktadır.Çünkü öncelikle istisnalar dışında kalan konuları düzenleyen
başka bir düzenlemenin olup olmadığının araştırılması gerekir. İstisnaları düzenleyen başka bir norm varsa, önceliklebu normun kapsamı, amacı
dikkate alınarak uygulanmalıdır. Doğrudan istisnayı barındıran kanunun
hükümlerinin uygulanması, uygulanması beklenen normun amacına aykırılık yaratabilir.
(ii) İkinci olarak, Yargıtay, Deniz İş Kanunun, yapılış amacını ve kanunun özünü (ratio legis)67 gözardı etmektedir. Hâlbuki iş hayatının çok
farklı bir dalı olan deniz çalışanları için, zorluk ve emek arasında adil bir
denge kurmayı amaçlamış bu kanun, sal-sandal gibi pek küçük nesne
çalışanlarını bile kapsamak isterken, içeriğinde yer verilmemiş bir kısıtlamayı varmış gibi kabul etmemek gerekir. Asıl ve adil olan; kanunun
ruhundan çıkan manaya uygun karar verilmesi olmalıdır.
67 Yorumlama yapılırken, kanunkoyucunun o hükmü (kanunu) hangi amaçla koyduğunu
bulup ona göre uygulamak gerekir. Aksi halde kanunkoyucunun istemediği sonuçlar
ortaya çıkar, benzer yaklaşım için bkz; DURAL / SARI, s.124-vd. Benzer düşünce; “Kanunun, yaşantının bir olayına uygulanabilecek bir hükmü içerip içermediği onun sadece
lâfzından değil, ruhundan da anlaşılır”, bkz: ÖNEN Mesut, Hukukun Temel Kavramları,
İstanbul 1999, s.150.
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Gerekçelerimizle incelediğimiz somut kararda, ilk derece iş mahkemesini kararına katılmaktayız. Deniz yüzeyini temizleyen teknede çalışan
davacı işçinin alacaklarının, 854 sayılı Deniz İş Kanununa göre hesaplanmasını, savunmaktayız. Dava konusu, atık toplayan, deniz yüzeyini temizleyen tekne, Deniz İş Kanuna tabii bir gemidir. Deniz İş Kanunu md.
1 içeriğindeki, 100 gros ton ve Türk Bayrağı’nda olmakölçütleri çekişme
konusu olmadığından, davacı gemiadamı alacaklarına Deniz İş Kanunu
hükümleri uygulanmalıdır.
Deniz İş Kanununda “deniz taşıması yapmak” unsuru veya şartı düzenlememiştir. İş Kanundaki, istisnalar hükmü, -sadece- İş Kanunun kapsamını bağlayıcı birdüzenlemedir. Diğer bir kanunun uygulama alanını
doğrudan belirlemesi beklenmez. Asıl incelenmesi gereken husus; Deniz
İş Kanunun kendi uygulama alanın ne olduğudur.Deniz İş Kanunun uygulama alanının dolaylı hukuki yorumlarla daraltılması, Deniz İş Kanunun
özüne ve amacına aykırılık teşkil etmektedir.Hatırlanmalıdır ki; “…bir
kanun hükmü ilk bakışta ne kadar açık görünürse görünsün, o hükmün
bir de konuluş amacım, yani ruhunu araştırmak ve buna göre anlamını
tespit edip uygulamak, çağdaş hukuk anlayışının bir gereğidir68.”
Yargıtay’ın deniz çalışanları arasında eşitsizlik doğmasına neden olan
bu içtihadını yeniden değerlendirip, işçi lehine değiştirerek, adaleti tahsis
edeceği umulmaktadır.

68 Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu E. 1983/10, K. 1984/4 T. 14.5.1984;
bkz:www.kazancı.com, (07.1.2016).Mecelle aynı yönde hüküm barındırmıştır: md 2
“Bir işten maksat ne ise hüküm ona göredir”, yorumun bir hükmün amacına göre yapılmasına dair çeşitli örnek yargı kararları için bkz: İLHAN, s.5-6; Ayrıca bakınız: bu
çalışmamızın dipnotları: 55, 57, 61 ve 65.

Gider Pusulası İle Sigortasız İşçi
Çalıştırma ve İşveren Açısından
Taşıdığı Riskler
B.Kerem GÖKTAŞ1
Çalışma hayatında uygulamada sıkça karşılaşılan ancak gerekli özen
ve dikkat gösterilmeyen konulardan bir tanesi de; işveren ile işçi arasında
kurulan ilişkinin 4857 sayılı İş Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalarve
Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri dikkate alınmadan gerçekleştirilmesi ve buna bağlı olarak ödemelerin (ücret) gider makbuzu ile yapılmasıdır.Yazımızda iş sözleşmesine tabi çalışanlara gider makbuzu ile
yapılan ödemeler ve bunlara bağlı olarak işverenin karşı karşıya olduğu
riskler incelenecektir.
İş İlişkisi, İş Sözleşmesi Unsurları ve Sigortalılık Başlangıcı
4857 sayılı İş Kanun hükümleri çerçevesindeişçi ile işveren arasında
kurulan ilişki iş ilişkisiolarak tanımlanmakta olup yazılı olarak yapılan iş
sözleşmesi ise, bir tarafın ( işçi ) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın
( işveren ) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan bir sözleşme olarak
karşımıza çıkmaktadır.
İş Hukuku mevzuatında iş sözleşmesinin unsurları şu şekilde ifade
edilebilir :

• Yapılacak bir işin olması,
• Yapılan bu iş karşılığında işi yapana (işçi) maddi bir bedel (ücret)
ödenmesi,

• İşin yapanın işverenin emir ve talimatına uyma (bağımlılık) zorunluluğunun bulunmasıdır.
İşçinin, işverenin belirlediği koşullarda çalışırken, kendi yaratıcı gücünü kullanması, işverenin isteği doğrultusunda işin yapılması için serbest
hareket etmesi bağımlılıkilişkisini ortadan kaldırmaz. Bunun yanında
özellikle bağımsız çalışanı, işçiden ayıran ilk kriter, çalışan kişinin yaptığı
işin yönetimi ve gerçek denetiminin kime ait olduğudur. Çalışan kişi işin
yürütümünü kendi organize etse de, üzerinde işsahibinin belirli ölçüde
1

S.M. Mali Müşavir
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kontrol ve denetimi söz konusuysa, iş sahibine bilgi ve hesap verme yükümlülüğü varsa, doğrudan iş sahibinin otoritesi altında olmasa da bağımlı çalışan olduğu kabul edilebilir. Bu bağlamda çalışanın işini kaybetme riski olmaksızın verilen görevi reddetme hakkına sahip olması (ki bu
iş görme borcunun bir ifadesidir) önemli bir olgudur. Böyle bir durumda
çalışan kişinin bağımsız çalışan olduğu kabul edilmelidir2.
Diğer bir ifadeyle çalışanın, kendisine mi yoksa başkasına mı ait iş
yada hizmet organizasyonu kapsamında iş yaptığıdır, işçinin işveren tarafından önceden belirlenen amaca uyma yükümlülüğü var iken, bağımsız
çalışanın böyle bir yükümlülüğü yoktur, işçinin önceden iş koşullarını
belirleme yetkisi, işim yapılması sırasında kullanılacak araçları seçmesi,
işin yapılacağı yer ve zamanı belirleme serbestisi yoktur3 .
İş Kanunu yanında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Sigortalı Bildirimi ve Tescili başlıklı 8. maddesinde işverenlerin, 4 (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri, sigortalılık başlangıç tarihinden önce, sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirmekle
yükümlü oldukları belirtilmiştir. Belirtilen yükümlülüğü yerine getirmeyen ilgililer hakkında, 102. madde hükümlerine göre idarî para cezası
uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.
İşveren, çalıştırdığı sigortalıların hizmetler ve kazançlarını örneği Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenen asıl veya ek aylık prim
ve hizmet belgesini, ait olduğu ayı takip eden ayda Kurumca belirlenecek
günün sonuna kadar Kuruma vermekle yükümlüdür.
Gider Pusulası (makbuzu)
Vergi Usul Kanunu 234. maddesi gereği gider pusulası; birinci ve ikinci
sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin, vergiden muaf
esnafa; yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia içinde tanzim edip işi yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulası
vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmünde bir belgedir.
Bu belge birinci ve ikinci sınıf tüccarların, zati eşyalarını satan kimselerden satın aldıkları altın, mücevher gibi kıymetli eşya için de tanzim edilir.
Faturada olduğu gibi gider pusulası, işin mahiyeti, emtianın cins ve nev’i
ile miktar ve bedelini ve iş ücretini ve işi yaptıran ile yapanın veya emtiayı
2
3

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2015/2903 Karar Numarası: 2015/8612
Karar Tarihi: 02.03.2015
YARGITAY9. HUKUK DAİRESİEsas Numarası: 2008/10530Karar Numarası:
2010/4617Karar Tarihi: 22.02.2010
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satın alan ile satanın adlarıyla soyadlarını (Tüzel kişilerde unvanlarını) ve
adreslerini ve tarihi ihtiva eder ve iki nüsha olarak tanzim ve bir nüshası
işi yapana veya malı satana tevdi olunur.
İş İlişkisi Kurulan Kişiye Gider Pusulası İle Ödeme Yapılmasının
Riskleri
Yukarıda yapılan tanımlar çerçevesinde özünde iş ilişki olan ancak işveren tarafından İş Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre kurulan ilişkinin iş ilişkisi olduğu dikkate
alınmadan, yaptırılan iş karşılığı ödedikleri ücretleri gider pusulası ile
ödemeleri bazı olumsuz sonuçları ortaya çıkarmaktadır.
Şöyle ki; gider pusulası ile çalıştırılan kişi ile işveren arasında olası
mahkeme durumlarında veya Sosyal Güvenlik Kurumu denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlerde ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarının kendi mevzuatları gereğince yapacakları
soruşturma, denetim ve incelemelerde; 4857 ve 5510 sayılı Kanunlarda
işçi/sigortalılara ilişkin hükümlere uyulmadığının tespiti durumunda uygulanacak başlıca cezai yaptırımlar sayısal örnek ile aşağıdaki şekilde işverenin karşı karşıya kalabileceği risklerdir.
5510 sayılı Kanun yönünden gider pusulası ile çalışan işçinin sigortalı
olması kanaatine varılması durumda;
Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin mahkeme kararından,
denetimle görevli yetkililerinin tespitlerinden, kamu idareleri ile kanunla
kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması
halinde bildirgeyi vermekle yükümlü olanlar hakkında her bir sigortasız
çalıştırılan kişi için için asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası
(Temmuz-Aralık /2015 dönemi için 2.547,00 TL) uygulanır. Bunun yanında hizmetleri ve kazançları Sosyal Güvenlik Kurumuna aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılara
ilişkin belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip
düzenlenmediği dikkate alınmaksızın, aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası (Temmuz-Aralık /2015 dönemi için 2.547,00 TL)
uygulanır.
Tabi ki gider pusulasında belirtilen bedel üzerine sigorta primi ve gecikme zammı uygulanacağı unutulmamalıdır.
İşveren için önemli bir maliyet avantajı sağlayan ve uygulamada 5 puanlık indirim olarak bilenen teşvik ile Sosyal Güvenlik Kurumunca sağ-
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lanan diğer tüm teşviklerden; işverenin 1 yıl boyunca yararlanamayacağı
ayrı bir risk unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Kanunda belirtilen
yasaklılık durumu şu şekilde açıklanmıştır:
Konuya İlişkin Örnek Uygulama
50 sigortalının istidam edildiği ve brüt ücretlerinin toplamı (sigorta
primine esas kazanç toplamı) 65.000,00 TL olan orta ölçekli bir işyerinde; Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim (2015) aylarında sigorta girişi yapılmadan brüt 1.500 TL ücret karşılığında gider pusulası ile bir kişiden
hizmet alındığı/çalıştırıldığı tespit edilmiştir. İşveren için yaklaşık olarak
risk aşağıdaki gibidir:
5510 sayılı kanun yönünden adına gider pusulası düzenlenen kişi için ;
işe giriş bildirgesine ilişkin ceza tutarı 2.547,00 TL (Asgari Ücret x 2 )
aylık prim ve hizmet belgesine ilişkin ceza tutarı 2.547,00 TL x 4 ay =
10.188,00 TL (Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim dönemleri)
prime esas kazanca ilişkin sigorta primi (1.500 x 4 ay) x %37,5 =
2.250,00 TL (gecikme zammı hariç)
5 puanlık teşvike ilişkin 1 yıl boyunca yasaklı kalınacak tutar (65.000 x
12 ay) x % 5 =39.000 TL (işverenin yararlanamayacağı tutar toplamı)
Tüm bunlar yanında 4857 sayılı İş Kanun’unda bulunan iş sözleşmesinin içeriğini belirtir yazılı belgeyi vermeme, personel özlük dosyası ile ücret hesap pusulasının düzenlenmesi gibi yükümlülüklere uyulmamasına
ilişkin cezaların da işverene uygulanma riski mevcuttur.
Sonuç
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası ve 4857 sayılı
İş Kanunu ile çalışanların sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası bakımından haklarını güvence altına alınmakta ve çalışanların çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumlulukları düzenlenmektedir.
Çalışanların iş hayatında maruz kalabileceği iş kazası, meslek hastalığı,
maluliyet, ölüm gibi ve/veya yaşlılık dönemlerinde geçimlerini sağlayabilecekleri emekli maaşı alabilmeleri bakımından sosyal güvenliklerinin sağlanması önem arz etmektedir.
Bu bakımdan çalışanların ve buna bağlı olarak sağlık, ölüm aylığı,
tazminat gibi hizmetlerden bakmakla yükümlü oldukları kişilerin de yararlandığı düşünüldüğünde, kişilerin sosyal güvenlikleri yasalarda belirtildiği şekilde sağlanması; işverenler için hem vicdani hem de yasal bir
zorunluluktur.

Türk Hukuk Sisteminde Düzenlenen
Taksir Üzerine Bir İnceleme
Ersin ŞARE1
Teknik gelişmeler, insan hayatı için kolaylıklar sağladığı gibi aynı zamanda yeni tehlikeleri de ortaya çıkarmıştır. Teknik gelişmeler neticesinde ortaya çıkan bu faaliyetleri yasaklamak mümkün olmadığından tehlikeleri önlemek için cezai yaptırımlar ile bu faaliyet alanlarına müdahale
etmek zorunluluğu doğmuştur. Trafik, tıbbi faliyetler, sanayi faliyetleri,
spor faaliyetleri başta olmak üzere riskli faaliyet alanlarında tehlikeli neticeleri önleme yönünden kişilerin dikkat ve özen yükümlülüğüne uygun
davranması için cezai yaptırımlar öngörülmüştür. Türk Hukuk Sisteminde esas sorumluluk şekli kast olmakla birlikte hayata karşı veya vücut
dokunulmazlığının ihlali gibi bireyin varlığına yönelik suçların taksirli işlenen halleri kanunda cezalandırılmıştır. TCK‘nın 22. maddesinde taksir
düzenlemesine yer verilmiştir. Kanundaki bu düzenlemeye göre taksirin
unsurları, fiilin taksirle işlenebilen bir suç olması, hareketin iradi olması,
neticenin istenmemiş olması, hareket ile netice arasında illiyet bağının
bulunması, neticenin öngörülebilir olması, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket edilmesidir. Bilinçli taksir hallerinde faile verilecek
ceza TCK‘nın 22/3. maddesi uyarınca arttırılmaktadır. Taksirli hareket
sonucu neden olunan netice, münhasıran failin kişisel ve ailevi durumu
bakımından, artık bir cezanın hükmedilmesini gerekesiz kılacak derecede mağdur olmasına yol açmışsa ceza verilmeyecektir. Bilinçli taksirin
varlığı halinde ise verilecek cezadan indirim yapılabilecektir.
Taksir, bir işi eksik yapma, bir işi yapabilirken çekinip yapmama; kusur etme, kabahat, suç anlamlarına, gelmektedir.2 Hukuki anlamda taksir
ise, failin öngörülebilir neticeyi öngörmemesi ya da öngörmesine rağmen
istememesi olarak tanımlanabilir.3
5237 sayılı TCK‘nın 22/2. maddesinde taksirin tanımı yapılmıştır.
Buna göre, taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir
davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek
gerçekleştirilmesidir.
1
2
3

Şarkışla (Sivas) Hakimi
Ferit Develioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat, Aydın Kitabevi, 26. Baskı,
2010, s. 1199 ‚taksirat olarak da kullanılmaktadır‘
Kayıhan İçel, Ceza Hukukunda Taksirden Doğan Subjektif Sorumluluk, İstanbul, 1967
s. 23 (Bilinçli taksiri de içine alan tanım)
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Teknik gelişmeler insan hayatı için bir çok kolaylık sağladığı gibi aynı
zamanda yeni tehlikeleri de ortaya çıkarmıştır. Teknik gelişmeler neticesinde ortaya çıkan bu faaliyetleri yasaklamak mümkün olmadığından tehlikeleri önlemek için cezai yaptırımlar ile bu faaliyet alanlarına müdahale
etmek zorunluluğu doğmuştur. Taksirli suçların cezalandırılması ya da
cezalandırılmaması gerektiği hususundaki tartışmaları bir kenara bırakırsak bir çok ülkenin kanunlarında kişileri daha özenli davranmaya zorlayan hükümler konulduğunu görmekteyiz. Trafik, tıbbi faaliyetler, sanayi
faaliyetleri, spor faaliyetleri başta olmak üzere riskli faaliyet alanlarında
tehlikeli neticelerin önlenmesi ve kişilerin dikkat ve özen yükümlülüğüne
uygun davranması için cezai yaptırımlar öngörülmüştür.4
Taksirli suçta, kasıtlı suça göre, kusurluluk daha az ise de, failin sosyal tehlikeliliğinin her zaman daha az olduğu söylenemez.5 Bu nedenle
taksirli suçlar cezalandırılmıştır. Ancak kusurluluğun daha az olması nedeniyle taksirli suçlar için öngörülen cezalar, kasıtlı suçlar için öngörülen
cezalardan farklıdır.6
Taksir, suçun manevi unsuru içerisinde incelenmektedir. Esas kusurluluk şekli kast olmakla birlikte taksir, istisnai bir sorumluluk şekli olarak kanunda düzenlenmiştir. Makalede ilk olarak taksirin kanunda suç
olarak düzenlenmesi ve cezalandırılmasına ilişkin teoriler ele alınacak,
sonrasında taksirin unsurları ayrı başlıklar altında incelenecektir. Taksirin bir türü olarak kabul edilen bilinçli taksir ayrı bir başlık altında ele
alınacaktır. Taksirli suçlara özgü kanunda düzenlenen şahsi cezasızlık
nedeni incelenecek, en sonda ise temel ceza belirlenirken göz önünde tutulan taksirin derecesi değerlendirilecektir.
a. Taksirin Hukuki Esası
Taksirin kanunda suç olarak düzenlenmesi ve cezalandırılmasına ilişkin olarak çeşitli teoriler ileri sürülmüştür.
Bu teoriler içerisinde yer alan öngörülebilirlik teorisine göre, taksirin
cezalandırımasının nedeni, failin, istemeden de olsa hareketi ile öngörülebilir zararlı neticeyi meydana getirmesidir. Neticenin öngörülebilir ol4
5
6

Tullio Delogu, ‚Modern Hukukta Taksirli Suçun Önemi‘, Çev: Yüksel Ersoy, AÜHFD, Y
1982-1987, S 1-4, s. 116
Nevzat Toroslu, Ceza Hukuku Genel Kısım, Savaş Yayınevi, 18. Baskı Ekim/2012 s. 212
Nevzat Toroslu, ‚Suçların Tasnifi Sorunu ve Taksirli Suçlar ile Kabahatler Konusunda
Bazı Eğilimler‘, Değişen Toplum ve Ceza Hukuku Karşısında Türk Ceza Kanunu‘nun 50
Yılı ve Geleceği Sempozyumu, s. 137
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masını aramak taksiri kaza ve tesadüften ayırmak imkanı sağlar.7 Ancak
bilinçli taksir adı verilen durumda fail neticeyi istememekte ise de öngörmektedir. Bu nedenle öngörülebilirlik teorisi, bilinçli taksiri açıklayamadığı gerekçesiyle eleştirilmiştir. Oysa tehlikeli olmakla birlikte sosyal
yönden yararlı kabul edildiği için faaliyetlerine izin verilen teşebbüslerde,
teşebbüs sahibi kişinin, iş güvenliği açısından yükümlü olduğu tedbirleri
almasına rağmen kaza meydana gelmişse, tehlikeli faaliyet alanı olması
nedeniyle zararlı netice öngörülebilir ise de cezai sorumluluğu olmayacaktır.8
Taksirli hareketin cezalandırılmasının nedenini, toplumun kişiye yüklediği dikkat ve özen yükümlülüğünün ihlal edilmesinde aramak gerekir.
Dikkat ve özen yükümlülüğüne ilişkin kurallar ister kanun ile belirlensin
ister ortak tecrübenin neticesi olarak ortaya çıksın, bu yükümlülüğün yerine getirilmesi yönünden bir imkanın varlığı gerekmektedir. Bu imkan
ise neticenin öngörülebilir olmasıdır ve kanun koyucu böyle bir imkan
mevcut olduğundan, neticeyi öngörmeyerek gerçekleşmesine neden olan
kişiyi cezalandırmıştır.9
b. Taksirin Unsurları
Taksirin unsurları10, fiilin taksirle işlenebilen bir suç olması, hareketin iradi olması, neticenin istenmemiş olması, hareket ile netice arasında
illiyet bağının bulunması, neticenin öngörülebilir olması, dikkat ve özen
yükümlülüğüne aykırı hareket edilmesidir.
ba. Fiilin Taksirle İşlenebilen Bir Suç Olması
Ceza hukukunda taksir istisnai sorumluluk türüdür. Suçlar, kural olarak kasten işlenebilir. (TCK 21/1) Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde cezalandırılacaktır. (TCK 22/1) Yani taksirle işlenen
fiilin cezalandırılacağına ilişkin kanunda açık bir hüküm bulunmadıkça,
failin cezalandırılmasına imkan yoktur.11
7

İçel s. 76

8

Toroslu s. 213

9

İçel s. 106

10 Bkz. Yargıtay Ceza Genel Kurulu‘nun 2007/9-275 E 2008/49 K sayılı kararında taksirin
unusurları belirtilmiştir.
11 İçel s. 137, İçel‘e göre, taksirin istisnai bir kusurluluk türü olarak kabul edilmesinin
nedenini, failin iradesinin suç teşkil eden neticeye yönelmemiş olmasında aramak gerekir. Taksirde netice istenmediği için, kanun, ancak dikkat ve ihtimam vazifesinin
bulunabileceği hallerde taksirli fiilleri cezalandırmıştır.
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Taksirin sorumluluğu genişletici etkisinin neticesi olarak, failin taksirli fiili kanununda cezalandırılmıyorsa, fail, yapmış olduğu fiilden sorumlu
olmayacaktır. Zira failin fiili, herhangi bir suç tipine girmemektedir. Bu
niteliği nedeniyle, manevi unsur şekli olan taksir, bazı yazarlarca suçun
özel görünüş şekli olarak kabul edilmektedir.12
Taksirli suçların cezalandırılması, o ülkedeki ceza siyaseti ile yakından ilgilidir.13 Sanayi faaliyetlerinde işçilerin maruz kaldıkları tehlikeler,
trafiğe çıkan araç sayısının artması ile yaşanan ölümlü kazalar bu alanda
önlem almayı gerektirmiştir.14 Yasa koyucu taksirli ölüme ya da yaralanmaya neden olma fiillerini suç kabul ederek, toplumdaki kişilerin bu neticelerin meydana gelmemesi için dikkatli ve özenli davranmasını istemektedir. Taksirin kasta göre daha az kusurlu irade olması ve taksirli suçlarda neticenin istenmemiş olmasına rağmen failin iradi hareketiyle ortaya
çıkan neticenin ağırlığı ya da tehlikenin yoğunluğu göz önünde tutularak
bazı suçların taksirli hali kanunda cezalandırılmıştır. Ancak kanun koyucu bazı suçlar yönünden de diğer yaptırımların ve zararın tazmininin
yeterli olduğu, cezaya başvurmanın gerekli olmadığını değerlendirerek,
bu suçların taksirli hallerine herhangi bir cezai yaptırım öngörmemiştir.15
TCK‘nın 85. maddesinde taksirli ölüme neden olma, TCK‘nın 89. maddesinde ise taksirli yaralamaya neden olma suçları düzenlenmiş, mala zarar
verme suçunun taksirle işlenebilen haline kanunda yer verilmemiştir. Bu
nedenle taksirle bir başkasının malına zarar veren kişi hakkında cezai
yaptırım uygulanmayacaktır.16
Benzer durum Alman ve İtalyan Ceza Kanunları için de geçerlidir.
Alman Ceza Kanunu‘nun (StGB) 15. maddesine göre, eğer kanun taksirli
bir hareketi açıkça ceza tehdidi altına almamış ise, sadece kasıtlı olan
hareketler cezalandırılır.17 Kanunun (StGB) 222. maddesinde, taksirli öldürme, 229. maddesinde taksirli yaralama suçlarına yer verilmiş ancak
12 Hamide Zafer, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Beta Yayınevi TCK m. 1-75, s. 235, Öztürk/Erdem s. 278
13 Hamdi Öner, Türk ‚Ceza Kanununda hata ve taksirli suçlar‘, Ad. Der. Y 36 S 8 Ağustos/1945 s. 763 ‚taksirde ceza kanunu, kötü olayları önlemek gayesi güder, kasti hareketlerde ise asıl gaye ıslahtır‘
14 Delogu s. 116
15 Toroslu (Taksirli Suçlar) s. 137, İçel (Genel Hükümler) s. 207, ‚İçel‘e göre, taksirde
sonuç istenmediği için, kanun ancak dikkat ve özen yükümlülüğünün bulunabileceği
hallerde taksirli eylemleri cezalandırmıştır. Başkasının malına zarar verilmesi halinde
söz konusu dikkat yükümlülüğünün bireylerden istenemeyeceği göz önünde tutularak
bu gibi suçların taksirle işlenebilen hali kanunda düzenlenmemiştir.
16 Timur Demirbaş, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Seçkin Yayınevi, 8. Baskı s. 369
17 Feridun Yenisey/Gottfried Plagemann, Strafgesetzbuch/Alman Ceza Kanunu, Beta Yayınevi, İstanbul/2009 s. 17
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mala zarar verme suçunun taksirle işlenebilen hali kanunda düzenlenmemiştir. İtalyan Ceza Kanunu‘nun 42/2. maddesine göre, hiç bir kimse,
kanunun suç olarak düzenlediği bir fiilden dolayı, eğer onu kastla işlememiş ise, kanunun açık bir şekilde düzenlediği kastı aşan veya taksirli
haller hariç olmak üzere, cezalandırılmaz. Bu hükme göre, esas sorumluluk şekli kasttır. Fiilin taksirli ya da kastı aşan şekli kanunda açıkça
düzenlenmişse fail, fiilinden dolayı sorumlu tutulacaktır.18
Fail, yaralamak kastıyla başka bir kişiye taş fırlatsa, attığı taş
mağdura değil orada bulunan arabanın camına isabet etse ve cam kırılsa
suçta sapmadan (inhiraf) bahsedilecektir. Fail bu durumda mağdura yönelik fiili nedeniyle teşebbüsten sorumlu olacaktır. Kırdığı cam nedeniyle
neticeyi istememiş ve taksirli hareket etmiş ise cezalandırılmayacaktır.
Zira mala zarar verme suçu ancak kastla işlenebileceğinden ve taksirle
işlenebilen hali kanunda düzenlenmediğinden failin cezai sorumluluğu
yoktur. Ancak fail, vermiş olduğu zarardan hukuki olarak sorumlu olup,
zararın fail tarafından tazmin edilmesi istenebilecektir.19
bb. Hareketin İradi Olması
Taksirin oluşması için, failin neticeyi meydana getiren fiilinin iradi olması gerekir. Failin yaptığı hareketi iradi olmaktan çıkaran mücbir sebep gibi nedenler, taksirin oluşumunu önler. Hareket iradi değilse, faili
kusurlu saymak mümkün olmayacaktır.20 Hukuk alanında değer taşıyan
hareket, kişiye yüklenilmiş dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık nedeniyle suç sayılan ve neticeye neden olan hareketlerdir. Hareketin bu
anlayış şekli gerek icrai gerekse ihmali hareketler yönünden aynıdır. Her
iki hareket şeklinde de, mevcut dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık
söz konusudur. Fertlere yüklenen dikkat ve özen yükümlülüğü, müspet
bir hareketi gerektirdiği hallerde, bu hareket yapılmamışsa, yükümlülüğü
ihlal eden hareket ihmali harekettir. Buna karşılık menfi hareket gerek18 Gian Domenico Pisapia, İtalyan Ceza Hukuku Müesseseleri, Çev. Atıf Akgüç, Ankara/1971 s. 76
19 Yargıtay 9. CD 2008/16443 E 2008/14064 K sayılı kararında, 765 sayılı TCK‘nın 455/1.
maddesinde, taksirle bir kimsenin ölümüne sebebiyet verilmesi eyleminin suç olarak
düzenlendiği, ‚kimse sıfatının, çocuğun sağ olarak tamamıyla doğduğu anda kazanabileceğinden bebeğin doğum sırasında ana karnından tam olarak doğmadan ölmesi sebebiyle kimse sayılamayacağı, bu nedenle de eylemin bu madde kapsamında değerlendirilmesine olanak bulunmadığı, ancak sanık doktorun fiilinin başka bir suçu oluşturup
oluşturmadığı tartışılıp sonucuna göre hukuki durumun takdir ve tayini gerektiğine
hükmetmiştir. Taksirle ölüme neden olma suçunun düzenlendiği 5237 sayılı TCK‘nın
85/1. maddesinde ‚bir insanın‘ ifadesi yer almaktadır. Bu kararda cenin insan olarak
kabul edilmediğinden doktorun fiili suç tipine uymamaktadır.
20 Uğur Alacakaptan, Suçun Unsurları, Sevinç Matbaası, 1970/Ankara s. 146
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tiren hallerde, fail bu hususa riayet etmemişse icrai hareketle dikkat ve
özen yükümlülüğüne aykırı hareket ediyor demektir.21 Bu nedenle dikkat
ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak, sokakta çukur açıp da gereken işaretleri koymayı unutan belediye görevlisinin, uyuduğu için tren kazasına
neden olan demiryolu geçit bekçisinin iradeleri ile yapmış oldukları ihmali hareketleri22 ile acemiliği yüzünden ameliyat sırasında bir atardamarı
keserek hastanın ölümüne neden olan operatörün iradesiyle yapmış olduğu icrai hareket arasında taksirin oluşumu yönünden fark bulunmamaktadır.23
Taksirli hareketten bahsedebilmek için hereketin hem bilinmesi hem
de istenmesi gerekmektedir. Bu yönüyle kast ve taksir arasında bir fark
yoktur.24 Ancak kasttaki bilme ve isteme unsuru hem hareketi hem de
neticeyi kapsarken, aynı unsurlar taksirde yalnızca hareketi içine alır.25
Taksiri, kasttan ayıran en önemli unsur hareketin iradi olmasına rağmen
neticenin istenmemiş olmasıdır.
bc. Neticenin İstenmemiş Olması
Neticenin istenmemiş olması unsuru, taksiri kasttan ayırmaktadır.
Taksirli suçlarda hareket iradi olarak yapılmıştır ancak netice istenmemektedir. Kasıtlı hareket, taksiri belirleyici unsurların tamamını içerir.26
Bu yönüyle taksirin bir sınırını kast, diğerini ise kaza ve tesadüf oluşturmaktadır.27
Taksirin türü olan bilinçli taksirde, netice öngörülmüştür ancak istenmemiştir. Failde neticenin gerçekleşmeyeceğine dair kesin inanç bulun21 İçel s. 156
22 Mehmet Emin Artuk/Ahmet Gökçen/A. Caner Yenidünya, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Adalet Yayınevi, 7. Baskı Ankara/2013 s. 334, ‚Kendilerine dikkat ve özen gösterme vazifesi yüklenen belediye görevlisi ve demiryolu geçit bekçisi, bu vazifelerini ihmal
ederek dikkatli davranmak, unutmamak, uyumamak gibi gereken özeni göstermemişlerdir. İnsanlar dikkatli davranmak, bir şeyi unutmamak, gerekli hallerde uyumamak
yeteneğine sahiptir, o halde bunların irade dışı olduğu kabul edilemez.‘
23 Alacakaptan s. 146
24 Hakan Hakeri, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Seçkin Yayınevi, 8. Baskı s. 197, ‚harekette bulunması gereken nitelikler taksirli suçlarda da kasti suçlarda olduğu gibi olmalı, hareket iradi olmalıdır. Hareket ile netice arasında illiyet bağı bulunmalıdır. Taksirli
ve kasti suç tiplerinde hukuka aykırılık aynıdır.‘
25 Kayıhan İçel, Genel Hükümler II, Beta Yayınevi, 5. Bası, 2013/İstanbul s. 210, Turgut
Sengir, ‚Ceza Hukuku Yönünden Taksir‘, Ad. Der. Y 42 S 5 Mayıs/1951 s. 715
26 Bahri Öztürk/ Mustafa Ruhan Erdem, Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri
Hukuku, Seçkin Yayınevi, 13. Baskı, s. 280
27 Faruk Erem/Ahmet Danışman/Mehmet Emin Artuk, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Seçkin Yayınevi, Ondördüncü Baskı, s. 457
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maktadır. Bu yönüyle bilinçli taksir, olası kasttan ayrılmaktadır. Olası
kastta fail, neticeyi öngörmekte ancak istememekle birlikte neticenin oluşumuna rıza göstermektedir. Failin neticeyi öngörmesi, neticenin gerçekleşmesini istemiş olduğu anlamına gelmemelidir. Taksirden söz edebilmek için, öngörülmüş olsun veya olmasın neticenin istenmemiş olması
yeterlidir.28 Ancak neticenin gerçekleşeceğinin büyük bir olasılık olarak
öngörüldüğü durumlarda, failde var olan böyle bir düşüncenin hiçbir değeri bulunmayacağı için, öngörme ile birlikte istemenin de varlığı sonucuna gidilebilir. Burada fail, olası kasttan sorumlu olacaktır.29
Failin taksirli hareketinden sorumlu olması için neticenin gerçekleşmesi gerekmektedir. Hareketi nedeniyle netice gerçekleşmemiş ise failin
cezalandırılması mümkün değildir. Zira taksirli suçlarda teşebbüs cezalandırılmamaktadır.30
Taksirle yangına neden olma suçunun düzenlendiği TCK‘nın 171/1-a
maddesinde fiilin başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından
tehlikeli olması halinde fail cezalandırılacaktır. Kanunda yer alan tarife
uygun hareketi nedeniyle fail sorumlu olacaktır. Burada tabii anlamda
netice gerçekleşmese de, kanuni tipte yer alan ve fail cezalandırılması için
yeterli olan değişiklik gerçekleştiğinden fail, hareketi nedeniyle sorumlu
tutulacaktır.31
Fiil üzerinde esaslı hata, kastı ortadan kaldırır ancak her türlü sorumluluğu ortadan kaldırmaz. TCK‘nın 30/1. maddesinde fiil üzerinde
hata düzenlenmiştir.32 Buna göre, fiilin icrası sırasında kanuni tanımdaki maddi unsurları bilmeyen bir kimse, kasten hareket etmiş olmaz. Bu
hata dolayısıyla taksirli sorumluluk hali saklıdır. Failin hataya düşmesinde kusuru bulunuyorsa suçun taksirli halinden sorumlu tutulacaktır.33
Karanlıkta av hayvanı zannederek karaltıya ateş eden avcı bir kimseyi
28 İçel (Genel Hükümler) s. 211, Hakeri s. 202
29 İçel s. 166
30 İçel s. 162, Artuk/Gökçen/Yenidünya s. 337, Demirbaş s. 370, ‚zararlı neticeyi doğurabilecek bazı hareketler, netice gerçekleşmese dahi cezalandırılmaktadır. TCK‘nın 179.
maddesinde düzenlenen ve kastla işlenebilen trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunun oluşması için somut tehlikenin gerçekleşmesi aranmayacaktır. Burada fail tehlikeli
olabilecek şekilde araç sevk ve idare ediyorsa taksirle yaralama ya da ölüme neden
olmaya teşebbüs suçundan sorumlu olmayacaktır.
31 İçel s. 164
32 Benzer düzenleme Alman Ceza Kanunu‘nun (StGB) 16/1. maddesinde yer almaktadır.
Buna göre, fiilin icrası sırasında kanundaki suç tipindeki bir durumu (maddi unsuru)
bilmeyen kişi, kasten hareket etmiş olmaz. Taksirli davranış sebebiyle cezalandırabilme saklıdır.
33 Devrim Güngör, Ceza Hukukunda Fiil Üzerinde Hata, Yetkin Yayınevi, Ankara/2007 s. 83
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vurmuşsa meydana gelen neticeden taksiri nedeniyle sorumlu olacaktır.
Fail, iradi olarak ateş etmiş ancak neticeyi istememiştir. Kastı olmamakla
birlikte dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davrandığından meydana
gelen neticeden taksiri nedeniyle sorumludur.34
bd. Hareket ile Netice Arasında Nedensellik Bağının Bulunması
Taksirli suçlarda da hareket ile netice arasında nedensellik bağının olması aranır. Taksirli suçlar yönünden nedensellik bağı bazı özellikler taşır. Taksirin unsuru olan öngörebilme araştırması ile nedensellik bağının
tespiti aynı zamanda yapılacaktır. Karşılıklı kusur hallerinde neticeye kimin hareketinin neden olduğunun tespiti önemlidir.35 Bazı hallerde failin
taksirli hareketi ile üçüncü kişinin veya mağdurun hareketinin birleşmesi
neticeyi meydana getirebilir. Bu durumda nedensellik bağının kesilip kesilmediğinin belirlenmesi gerekecektir.36
Nedensellik bağını açıklamak için şart, etkin neden, uygun neden, hukuki önem, beşeri neden, karma uygun neden teorileri ileri sürülmüştür.37 Karma uygunluk teorisinde nedensellik bağı saptanırken objektif
ve subjektif olarak ikili bir değerlendirme yapılmaktadır. Objektif açıdan
yapılan değerlendirmede, zihnen hareketin yapıldığı ana gidilir ve o anın
şartları içinde üçüncü kişinin bilgi ve tecrübesi irdelenerek, hareketin
gerçekleşen neticenin doğmasına elverişli ve uygun olup olmadığı saptanacaktır. Daha sonra fail ele alınarak subjektif değerlendirme aşamasına
geçilecektir. Bu aşamada failin kişisel durumu, akıl ve zihin faaliyetlerinin yoğunluğu, onun tarafından olay anında bilinen şartlara göre üçüncü
kişi tarafından öngörülen, meydana gelmesine ihtimal verilen neticenin,
fail tarafından da aynı surette öngörülüp öngörülmediği incelenir. Yapılan
objektif ve subjektif değerledirmeler bu noktada birbirlerine uyuyorsa nedensellik bağı ile kusurluluğun var olduğu neticesine ulaşılacaktır.38
34 Ahmet Erdoğdu, ‚Ceza Hukukunda Taksir (1)‘, Ad. Der. Y. 42 S.11 Kasım/1951 s. 1681
35 Alacakaptan s. 147
36 Özlem Yenerer Çakmut/Alp Çakmut, ‚Taksir Kavramı‘, İst. Ba. Der. C. 76 S. 2 Y. 2002
s. 433
37 Nedensellik bağı teorileri için bkz. Nurullah Kunter, Suçun Maddi Unsurları Nazariyesi,
1954, İstanbul, 141 vd.
38 İçel (Genel Hükümler) s. 75, Dönmezer/Erman s. 516, Alacakaptan s. 75, Taksirin unsurları arasında suçun maddi unsuru olan nedensellik bağını göstermek eleştirilebilir.
Alacakaptan‘a göre, nedensellik bağı sorununu uygun neden kuramı gibi, kusurluluk
kavramının yardımı ile çözmeye çalışılmasına itiraz edilebilir. Ancak, suç unsurlarını
soyut olarak birbirlerinden ayrı ayrı incelemek, kendi aralarında bölümlere ayırmak
her ne kadar mümkün ise de, bu unsurların bir bütün teşkil ettikleri ve bütününe suç
denildiği unutulmamalıdır. Bir suçun her unsurunun teker teker olduğu kadar birlikte
ele alınmalarının eksiklik olduğu düşünülmemelidir.
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Faili hareketin yapılmasından önceki koşulları göz önüne alarak üçüncü kişinin öngörmediği neticeyi öngörmüş ve neticeyi gerçekleştirecek hareketi yapıp meydana getirmişse nedensellik bağının olduğu kabul edilmelidir. Failin, sonucu öngörmüş olması, üçüncü kişinin sonucu öngöremeyeceği şeklinde verilen objektif değer yargısının geçerli olmadığının
gösterecektir.39
Objektif olarak neticeyi meydana getirmeye elverişli ve uygun sayılan nedeni fail öngörmemişse ikili bir ayrıma gidilecektir.
Objektif sorumluluğu gerektiren bir durum söz konusu ise failin neticeyi
öngörüp öngörmediğine bakılmadan nedensellik bağının olduğu neticesine varılacaktır. Subjektif sorumluluğu gerektiren durumda ise, üçüncü
kişi tarafından öngörülebilen neticenin failin içinde bulunduğu koşullara
göre olanaklı olup olmadığı araştırılacak, neticeyi öngörebilme olanağını
failden beklemenin haklılık göstermediği durumlarda nedensellik bağlantısının gerçekleşmediği neticesine varılacaktır.40
İlliyet bağının tespitinin subjektif değerlendirilmesinde, sanığın öngörülebilecek neticeyi öngermeyerek hareket ettiği belirlenince hem nedensellik bağının varlığı, hem de sanığın taksiri nedeniyle cezai sorumluluğu
olduğu tespit edilecektir.
Kapıların kapandığını kontrol etmeyen otobüs şöförü aracı hareket ettirse, kapıya dayanan bir çocuk düşerek yaralansa ya da ölse, araç şöförünü taksirle adam öldürmeden veya yaralamadan sorumlu tutmak mümkün ise de, çocuğu kurtarmak için müdahale ettiği sırada düşerek ölen
ikinci yolcu yönünden nedensellik bağı ve taksirin varlığı kabul edilmeyecektir. Zira düşen çocuğu kurtarırken ölen ikinci yolcu yönünden failin
neticeyi öngörebilme imkanı bulunmamaktadır.41
Üçüncü bir kişinin veya mağdurun hareketinin failin taksirli hareke39 Alacakaptan s. 74
40 İçel (Genel Hükümler) s. 75
41 Toroslu s. 147, ‚İnsani nedensellik anlayışına göre, hareketin ortaya çıkan neticenin
nedeni sayılabilmesi için, bu hareketin o neticenin zorunlu şartı olması gerekir. Ayrıca
neticenin istisnai etkenlerden ileri gelmemiş olması, yani davranışın gerçekleştirildiği
anda, dönemin en ileri bilim ve tecrübesine göre, o neticenin hareketin olağan neticesi
olarak öngörülebilir olması aranır.‘ Toroslu s. 145, İçel s. 180, ‚iyi kapanmayan kapıya
dayanıp düşen çocuğu kurtarmak için kendini trenden atan babanın ölümünden tren
memurunun sorumlu olmaması gerekir. Ancak, İtalyan Yargıtay‘ı farklı şekilde karar
vermiş ve babanın ölümünden tren memurunu sorumlu tutmuştur.‘ Georges Vidal/Josephe Magnol, Ceza Hukuku, Çev: Şinasi Devrin, Adalet Bakanlığı Yayınları,1946, s.
143 ‚memurun vagonun kapısını kapamayı ihmal etmesi yüzünden bir çocuğun yere
düşerek yaralandığı ve çocuğunu kurtarmak isteyen babanın trenden atlayıp öldüğü
olayda, memur, çocuğun maruz kaldığı kazadan mesuldur ancak kendi tedbirsizliğinden kazaya uğrayan babanın ölümünden mesul değildir.‘
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tine eklenmesi42 durumunda nedensellik ilişkisinin ortadan kalkıp kalkmadığını araştırılması gerekmektedir.43 Üçüncü kişinin hareketi failin
taksirli hareketine eklenebilir. Bu durumda üçüncü kişinin hereketinin
kusurlu olup olmadığına bakılır ve kusurlu değilse neticeden yalnızca taksirli hareketin faili sorumlu olur.44 Araba tamircisi, kendisine tamir için
getirilen arabanın balatalarını değiştirse ve frenleri kontrol etmeden arabayı sahibine teslim etse, araba sahibi üçüncü kişi ise seyir halindeyken
frenden kaynaklanan sorun nedeniyle aracını durduramayıp bir kişinin
ölümüne neden olsa araba tamircisi fail, taksirli adam öldürmeden sorumlu olacak, araba sahibi sürücünün ise kusuru olmadığından cezai sorumluluğu bulunmayacaktır. Kırmızı ışıkta geçen fail ile yeşil ışıkta geçen
bir başka aracın sürücüsü çarpışsa ve kaza neticesinde her iki araçtan
fırlayan parçalar, oradan geçen mağdura isabet edip yaralasa, fail, taksirli
yaralamadan sorumlu olacaktır. Zira yeşil ışıkta geçen araç sürücüsünün
hareketi kusurusuzdur ve failin hareketi ile ortaya çıkan zararlı netice
arasındaki illiyet bağını ortadan kaldırmamıştır.
Üçüncü kişinin hareketi kusurlu olabilir. Gerçekleşen neticeden fail
taksiri, üçüncü kişi ise kastı ya da taksiri nedeniyle sorumlu olacaktır.45
Eczane sahibinin zehirli maddeyi açıkta unutmasından faydalanan üçüncü kişinin zehirli maddeyle başka birini zehirlemesi durumunda, eczane sahibi taksirli adam öldürmeden, zehirli maddeyi kullanan üçüncü
kişi ise kasten adam öldürmeden sorumlu olacaktır.46 Bakıcının dikkat
ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi nedeniyle evden dışarıya
çıkan çocuğa tehlikeli şekilde araba kullanan araç sürücüsünün çarpması
durumunda ise, bakıcı ile araç sürücüsü taksirleri nedeniyle sorumlu olacaktır. Bakıcının gözetimindeki çocuğa arabanın çarpması, bakıcı yönünden öngörülebilir niteliktedir ve araba sürücüsünün hareketi bakıcının
ihmali hareketi ile netice arasındaki illiyet bağını kesmemiştir.
42 Yargıtay 12. CD 2012/33320 E 2013/21495 K sayılı kararı, Yüksek mahkeme vermiş
olduğu kararda, sanığın bir yakınının düğününe gittiği, aracını düğün evinin yakınına
parkederek kapılarını açık ve anahtarı üzerinde bıraktığı, diğer sanığın arkadaşı ile
birlikte izinsizce araca binerek harekete geçtiği, yolda seyir halindeyken karşı şeride
geçerek karşı yönden gelen motorsikletle çarpışması sonucu motorsiklet sürücüsünün
öldüğü olayda, sanığın aracın kapılarını kilitlemeyip kapılarını açık bırakması eylemi ile
ölüm olayı arasında illiyet bağının bulunmadığına hükmetmiştir.
43 Nur Centel/Hamide Zafer/Özlem Çakmut, Türk Ceza Hukukuna Giriş, Beta Yayınevi, 7.
Bası s. 403
44 Sulhi Dönmezer/Sahir Erman, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku Genel Kısım C II, Beta
Yayınevi, Onbirinci Bası, s. 258
45 Demirbaş s. 373
46 Dönmezer/Erman s. 259
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Üçüncü kişinin kusurlu hareketi nedeniyle illiyet bağı kesilmiş olabilir.
Bu durumda neticeden üçüncü kişi kusuru nedeniyle sorumlu olacaktır.
Failin taksirli hareketi nedeniyle meydana gelen trafik kazasında, mağdur
hafif yaralansa, hastaneye sevki sırasında mağduru taşıyan araç kaza yapsa ve mağdur bu kaza neticesinde ölse, faili, taksirli yaralamadan sorumlu tutmak mümkün ise de, ölüm neticesinden sorumlu tutmak mümkün
değildir. Zira mağdurun sevki sırasında yaşanan kaza failin hareketi ile
ölüm neticesi arasındaki illiyet bağını kesmiştir.
Failin taksirli hareketine mağdurun hareketi eklenebilir ve bu durumda mağdurun hareketinin kusurlu olup olmadığına bakılır. Neticenin
meydana gelmesinde mağdur, tamamen normal sayılabilecek bir harekette bulunmuşsa, failin hareketi ile zararlı netice arasında nedensellik
bağı kesilmiş olmaz.47 Mağdurun hareketi normal değilse, failin neticeyi
öngörme imkanı yoksa, mağdurun normal olmayan hareketi illiyet bağını kesecektir. Mağdurun intihara meyli olduğunu bilmeyen kişinin,
mağdura evdeki ilacın kutusunu istediği ölçüde kullanması için ödünç
vermesi ve mağdurun bu kişinin verdiği ilaçların tümünü içerek intihar
etmesi durumunda, kişinin yapmış olduğu hareketle ölüm neticesi arasında illiyet bağı bulunmadığından fail neticeden sorumlu olmayacaktır.48
Bu durumda netice kişi tarafından öngörülebilir nitelikte değildir. Ancak
kişi, ilaç verdiği kişinin intihara meyilli olduğunu biliyorsa, mağdurun
intihara kalkışabileceğini öngörebileceğinden ve ölüm neticesi ile failin
hareketi arasında illiyet bağı kesilmiş olmayacağından fail taksiri nedeniyle sorumlu olacaktır.49 Yaptığı hareketlerle ölüme neden olma50 ya da
intihara yönledirme kastı bulunmayan ancak karısına fena muamelede
47 Alacakaptan s. 147
48 Erem/Danışman/Artuk s. 490, ‚kendisini öldürmek isteyen kişi eczacıdan yalnızca reçete ile satılan zehiri istese ve eczacı amacını bilmemekle beraber reçete aramaksızın
zehiri verecek olursa, nizamlara aykırı hareketi ile ölüme neden olmaktan dolayı taksirli adam öldürmeden sorumlu olacaktır.‘ Dönmezer/Erman s. 260, Yargıtay 12. CD
2012/33927 E 2013/21272 K sayılı kararı, Yüksek mahkeme vermiş olduğu kararda,
mağdurun toprak dolu kova ile soğan ekmek için işyerinin çatısına çıktığı, çatı kaplama örtüsünün kırılması neticesinde bulunduğu yerden zemine düştüğü ve akabininde
hayatını kaybettiği olayda, ölenin işle ilgisi olmayan bir sebeple ve tamamen kendi insiyatifiyle gerçekleştirdiği eylem sonucunda yaşamını yitirdiği, ölenin kusurlu eyleminin
çatının mukem şekilde yaptırılmaması şeklindeki kusurlu eylem ile netice arasındaki
illiyet bağını kestiğine hükmetmiştir.
49 Fail, mağdurun intihara meyilli olduğunu biliyorsa ve buna rağmen ilaçları dikkatsiz ve
özensiz davranarak mağdura veriyorsa intihar neticesinden taksiri nedeniyle sorumlu
olacaktır. Fail, mağdurun intihar edeceğini biliyorsa, ilaçları kendini öldürmesi için
mağdura veriyorsa burada TCK‘nın 84. maddesinde düzenlenen intihara yönlendirme
suçu oluşacaktır.
50 TCK‘nın 37/2. maddesinde suç işlenmesinde başkasını araç olarak kullanan kişi de fail
olarak sorumlu tutulur. İntihar etmesi için karısına fena muamelede bulunan kişi, intiharın gerçekleşmesinde karısını araç olarak kullandığı için kasten adam öldürmenin
faili olarak sorumlu olacaktır.
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bulunmakta ısrar eden kocanın hareketleri, karısının intiharına neden
olursa, fena muamelede bulunan koca taksirli adam öldürmeden sorumlu tutulmalıdır.51
Mağdurun hareketinin kusurlu olması durumunda gerçekleşen olayın
niteliğine göre illiyet bağının kesilip kesilmediğine bakmak gerekecektir.
İnşaatta çalışan bareti olmayan işçinin kendini yüksekten atması durumunda, iş güvenliğini almadığı gerekçesiyle iş sahibi taksiri nedeniyle
sorumlu olmayacaktır. Ancak emniyet ipi olmayan işçi, çalıştığı sırada
yüksekten düşse ve hayatını kaybetse, inşaat sahibi gerekli güvenlik tedbirlerini almadığından taksirle ölüme neden olmadan sorumlu olacaktır.
Ancak belirtmek gerekir ki, inşaat sahibinin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak belirlenen iş güvenliği kurallarının gereği olan tedbirleri
almaması, neticenin fail tarafından öngörülebilir olduğu anlamına gelmemelidir. Emir ve nizamlara riayetsizlik hallerinde de neticenin fail tarafından öngörülebilir olup olmadığı araştırılmalıdır. Neticenin meydana
gelmesinde mağdurun ortak kusurunun olması, failin sorumluğunu etkilememekle birlikte temel cezanın belirlenmesinde dikkate alınabilecektir.52 Kırmızı ışıkta geçen failin kullandığı araç ile yeşil ışıkta geçen kaskı
olmayan mağdurun kullandığı motorsikletin çarpışması ve kaza neticesinde mağdurun ölmesi durumunda, meydana gelen neticede hem kırmızı
ışıkta geçen failin, hem de kaskı olmadığından neticenin ağırlaşmasına
neden olan mağdurun ortak kusuru bulunmaktadır. Ancak ölüm neticesi
halihazırda fail tarafından öngörülebilir olduğundan fail taksirli adam öldürmeden sorumlu olacak, mağdurun kusuru ise temel cezanın belirlenmesinde dikkate alınabilecektir. TCK‘nın 22/4. maddesine göre, taksirle
işlenen suçtan dolayı verilecek olan ceza failin kusuruna göre belirlenir.
Taksirli suçlarda iştirak mümkün değildir.53 Birden fazla kişi birleşen
fiilleri ile neticeye neden oldukları hallerde her biri fail olarak kusurları
oranında sorumlu olacaktır. TCK‘nın 22/5 maddesinde bu durum düzenlenmiştir. Buna göre, birden fazla kişinin taksirle işlediği suçlarda, herkes kendi kusurundan dolayı sorumlu olur. Her failin cezası kusuruna
göre ayrı ayrı belirlenir.
Birden fazla kişinin faaliyet göstermesini gerektiren işlerde, taksir,
başkalarının doğru biçimde davranacağına güven ilkesine göre belirlecek51 Erem/Danışman/Artuk s. 490
52 Zafer s. 244, Demirbaş s. 375, Dönmezer/Erman s. 262, ‚taksirler arasında takas olmayacağına göre, mağdurun taksirli hareketinin de neticeye sebebiyet vermiş olması, fail
bakımından sadece hafifletici sebep olabilir.‘
53 Necdet Yalkut, ‚Mukayeseli Hukuk Açısından Taksirli Ölüme Sebebiyet Suçu‘, Ad. Der.
Y. 57 S. 2 Şubat/1966 s. 145 ‚kasıtlı suçlarda düşünülebilen iştirak hali taksirli suçlar
için söz konusu edilemez‘
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tir.54 Ameliyatta yer alan doktorlardan her biri kendi faaliyet alanına ilişkin meslek kurallarına aykırı hareket etmesi nedeniyle sorumlu olacaktır.
Ancak bu faaliyeti gerçekleştirenlerden birine grup içindeki özel konumu
nedeniyle diğer kişilerin yanlışlıklarını kontrol etme ve kişiler arasında
koordinasyonu sağlama yükümlülüğü yüklenmiş, kişi, bu yükümlülüğe
aykırı davranmış ise taksirli suçtan sorumlu olacaktır.55
be. Neticenin Öngörülebilir Olması
Taksirin diğer bir unsuru neticenin öngörülebilir56 olmasıdır. Neticenin öngörülebilir olması taksiri, kaza ve tesadüften ayırır.57 Netice öngörülebilir değilse, zararlı neticeyi meydana getiren harekette bulunmayı
ya da bulunmamayı makul olarak kimseden istenemeyeceğinden ortada
kişinin kusuru yoktur ve artık bir kaza ve tesadüfün bulunduğundan söz
edilir.58 Öngörebilme ile neticenin öngörülmesi farklı kavramlardır. Öngörebilme, failin hareketinin neticelerini tahmin edebilme imkanını ifade
eder. Neticenin öngörülmesi ise, gerçekleşen olayda neticenin fail tarafından fiilen tahmin edilmesidir.59
Öngörebilmenin tayininde subjektif kriter uygulanacaktır.60 Her olayda
failin bütün kişisel özelliklerini üzerinde toplamış şahsa göre neticenin
öngörülüp öngörülemeyeceği tespit edilecektir.61 Buna ilave olarak failin
54 Toroslu s. 220
55Zafer s. 244, Centel/Zafer/Çakmut s. 401
56 Öztürk/Erdem s. 282, ‚taksirli suçlar genelde neticeli suçlardır. Ancak, taksirli suçun
sırf hareket suçu olması mümkündür. Bu nedenle taksirli sorumluluk için neticenin
öngörülebilir olması, neticeli taksirli suçlar yönünden bulunması gereken koşuldur.‘
57 İçel s. 147, Dönmezer/Erman s. 263, Demirbaş s. 371
58 Dönmezer/Erman s. 263
59 Artuk/Gökçen/Yenidünya s. 344
60 Kayıhan İçel, ‚Taksirde Öngörme İmkanının Tayini‘, İÜHFD, C 33, 1967, s. 331 İçel,
öngörme imkanının tayini hususundaki teorideki görüşleri üçe ayırmaktadır. Fail tarafından öngörülebilme de, taksir bir kusurluluk şekli olduğu için, öngörülebilmenin
tespitinde ancak failin bu husustaki yetenekleri göz önünde tutulmaktadır. Failin dışındaki orta yetenekteki kişiyi ele alarak öngörülebilmenin tespit edilmesi taksiri kusurluluk şekli olmaktan çıkaracaktır. Fail yönünden öngörülebilmenin tespitinde kişisel
nitelikler, yaş, cinsiyet, zeka derecesi ve failin bulunduğu sosyal sınıf esas alınmaktadır.
Orta yetenekteki bir kişi yönünden öngörülebilme de, failin kişisel niteliklerine önem
verilmemekte, taksirin cezalandırılmasının nedeni herkesçe öngörülebilen bir neticeyi
failin öngörememesi olarak kabul edilmektedir. Failin bulunduğu sosyal sınıfın orta yetenekteki kişisi yönünden öngörebilmede ise, öngörmenin tespitinde, herhangi bir kişinin değil, fakat failin içinde bulunduğu sosyal sınıfın orta yetenekteki kişisinin bilgileri
esas alınmaktadır. Bir köylü çocuğunun gerçekleşen neticeyi öngörebilip öngöremeyeceğini tayin ederken, o köylü çocuğun yaşında olan ve aynı sosyal çeverede yaşayanların
o neticeyi öngörme imkanlarının araştırılması yoluna gidilir.
61 İçel s. 152, Yalkut, Mukayeseli Hukuk Açısından Taksirle Ölüme Sebebiyet Suçu, s.
145 ‚öngörebilme kabiliyeti yaşa, yaradılışa, kültür seviyesine, muhit görgüsüne, mali
ve iktisadi kudrete, mesleki ehliyet derecesine, örf ve adete göre değerlendirilir.‘
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özel bilgisi ve yetenekleri öngörülebilirliğin tespitinde ayrıca göz önünde
bulundurulur62 Taksirin varlığı için neticenin bütün incelikleri öngörülmeyip yalnızca genel olarak öngörülebilmesi taksirin varlığı için yeterlidir.
Başka bir ifadeyle bir hareketin yalnızca normal neticeleri değil fakat gerçekleşmesi mümkün neticeleri de öngörülebilir kabul edilmelidir.63 Dikkat ve özen yükümlülüğünün ihlali ile öngörülebilirlik koşulu birbiriyle
ilişkilidir. Dikkat ve özen yükümlülüğüne ilişkin konulan hukuki normlar
ve ortak tecrübe kuralları fail tarafından öngörülebilecek zararlı neticelerin gerçekleşmemesi için vardır. Dikkat ve özen yükümlüğü yönünden
konulan kurallara aykırılık halinde, neticenin öngörülebilir olduğu karine
olarak kabul edileceği, ayrıca illiyet bağının da araştırılmasının gerektiği, illiyet bağı aranınca neticenin öngörülebilir olmasının da aranacağı ve
kurallara aykırılığın olmasına rağmen netice öngörülebilir değilse failin
sorumluluğun kabul edilmeyeceği savunulmuştur.64
Kişiye zarar verme ihtimali olan her türlü teşebbüs ve faaliyet öngörülebilir niteliktedir. Bu gibi teşebbüslerde çalışan kişilerin kaza geçirmeleri
olasılık dahilindedir. Trafik kazalarının önlenmesi için araba sürmek yasaklanamayacağından izin verilen risk kavramı ortaya çıkmıştır. Kanun
koyucu tarafından izin verilen faaliyetlerin tehlikelerinden kaçınmak mecburiyeti bulunmadığı için, sırf böyle bir faaliyete girişmek taksirden doğan cezai sorumluluğu gerektirmemektedir. Ancak bu çeşit faaliyetlerde
bulunmak için bir takım kurallar konulmuşsa dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranılarak kurallara riayet edilmemesi halinde neticenin
öngörülebilir olduğu kabul edilip taksirden doğan sorumluluk kabul edilecektir.65 Ancak teknik kurallara bütünüyle uyulmasına rağmen gerçekleşebilen zararlı neticeden dolayı taksir nedeniyle sorumluluktan bahsedilemeyecektir.66
Esas olarak neticenin subjektif öngörülebilirliği halinde taksirin varlığından söz edilecektir. Ancak belli bir meslek dalında çalışanlar yönünden
kamu ya da özel kişilerce konulan kurallara riayet etmemek gerçekleşen
netice yönünden taksiri, objektif sorumluluğa yaklaştırmaktadır. Doktorun mesleğini icra ederken bütün özen ve bilgisini kullanmasına rağmen
hasta açısından olumsuz bir neticenin doğması halinde, failin taksiri bu62 Öztürk/Erdem s. 282
63 İçel s. 153, Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2010/9-82 E 2010/221 K ‚neticenin öngörülebilirliği, failin içinde bulunduğu, sosyal çevre, mensup olduğu meslek, eğitim durumu,
ortak tecrübe, failin kişisel özellikleri dikkate alınarak saptanmalıdır. ‚
64 İçel s. 150, Adli tıp kurumu trafik ihtisas dairesinin hazırladığı raporlarda, olayın
gerçekleşmesine göre failin konulan trafik kurallarına riayetsizliğinden hareketle
kusurunun olup olmadığı belirlenmektedir. Fail, konulan kurallara aykırı hareket
etmişse kusurlu olarak kabul edilmektedir.
65 İçel s. 145
66 Toroslu s. 220
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lunmamaktadır. Her tıbbi müdahalenin normal sapmaları ve riskleri vardır. Tıbbın kabul ettiği risk ve sapmalar çerçevesindeki hareketler izin
verilen risktirler ve tıbbi müdahale neticesinde beliren olumsuz netice
nedeniyle, doktor, cezalandırılmayacaktır.67 Ancak farklı branşta görev
yapan doktorun, bilgisi ve tecrübesi olmadan hastaya müdahale etmesi ya
da hastanın izni olmadan hiç denenmeyen bir tedavi uygulaması halinde
meydana gelen neticenin öngörülebilir olduğu karine olarak kabul edilecek, neticenin öngörülebilir olduğu tespit edilirse doktor taksiri nedeniyle
sorumlu olacaktır.68
Taksirli suçlarda failin davranışının dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olması her durumda neticeyi öngörebileceği anlamına gelmemelidir.
Bunun neticesi olarak, zararlı neticeye yol açan failin davranışı dikkat
ve özen yükümlülüğüne aykırı olduğu halde, bir kimse için öngörülebilir
sayılabilirken, bir başkası için öngörülebilir nitelikte değildir. Aynı davranış, belli bir deneyleri olan bir şehirli için kusurlu olarak değerlendirlebilirken, kırsal alanda yaşayan ve bu deneylere sahip olmayan bir köylü
için kusursuz kabul edilebilir; aynı davranış bir ilçe doktoru için kusurlu sayılabilirken, araştırma ve bilgilerini güncelleştirme imkanına sahip
üniversite hastanesi doktoru için daha kusurlu görülebilir, aynı davranış
bir yetişkin için daha kusurlu kabul edilip yaşı küçük biri için daha az
kusurlu sayılabilir.69
İtalyan Ceza Kanunu‘nun 43/3. maddesine göre, netice öngörülmüş
olsa bile, faili tarafından istenmemiş ve ihmal ve kayıtsızlık, tedbirsizlik veya bilgisizlik veyahut kanunlara, nizamlara, emirlere ve disipline
aykırılık nedeniyle vuku bulmuşsa, o suç taksirlidir veya kastla hareket
edilmemiştir. Taksirli suç, kastla işlenen suçtan farklı olarak failin arzu
ve niyetine karşı olan suçtur. Kanunu‘nun tarifine göre öngörülen taksir
kalıplarının, ihmal, tedbirsizlik veya bilgisizlikten doğan kusur ile kanunlara, nizamlara, emirlere veya disipline aykırılıktan doğan kusur olmak
üzere iki esaslı gruba toplanabilecektir. Birinci kısım taksir kalıplarında
kusurun, maddi olayda her defasında ispatı, başka bir ifadeyle neticenin
67 Yener Ünver, Ceza Hukukunda İzin Verilen Risk, Beta Yayınevi, İstanbul/1998, s. 334
68 Heinrich Gebauer, ‚Mesleki Taksir İçin Cezai Sorumluluk‘, Çev. Kayıhan İçel, İUHFD, C.
33, 1967, s. 310 ‚yeni bir tekniğin ilk defa uygulanmasının bir tedavi muamelesi olarak
kabul edilmesi için, önceden tecrübe edilmiş bulunan sağlık metodlarından hiç olmazsa daha kötü bir sonuç göstermeyeceği hususundaki haklı arzunun gerçekleştirilmesi
gerekir. Bundan başka, yeni tekniğin tıp biliminin mevcut durumuna uyup uymadığını
ve bu durumda da yeni metodun başarı sağlayabilip sağlayamaycağı konusunda bir
inceleme yapılması talep edilmelidir. Yeni tedavi şeklinin özellikle tıbbi ahlakın temel
kurallarına uyması gerekir. Yeni bir tekniğin ilk defa uygulanması kişinin rızasına dayanır, ancak bu halde de rızanın sınırları içinde kalmak gerekir.‘
69 Tullio Delogu, ‚Modern Hukukta Taksirli Suçun Önemi‘, AÜHFD, Y 1982-1987, S 1-4 s. 123
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öngörülebilir olduğunun belirlenmesi gerektiği halde, kanunlara, nizamlara, emirlere ve disipline aykırılık halinde kusurun mevcudiyetini kabul
etmek için yalnız kuralın ve mevzu hükmün ihlal edilmiş olmasının yeterli
olduğu savunulmuştur.70 Böylece nizamlara, emirlere ve disipline aykırı
hareket edildiği halde fail tarafından neticenin öngörülebilir olduğu kabul
edilecektir. Ancak yine hareket ile zararlı netice arasında illliyet bağının
bulunması aranacaktır.71
Neticesi sebebiyle ağırlaşmış suçlarda, fiilin kastedilenden daha ağır
veya başka bir neticenin oluşumuna sebebiyet vermesi halinde, failin
bundan dolayı sorumlu tutulabilmesi için bu netice bakımından en azından taksirle hareket etmesi gerekir. (TCK m. 23/1) Kusursuz ceza olmaz
ilkesi gereği objektif sorumluluğu ortadan kaldırmak için kanunda böyle
bir düzenleme yapılmıştır.72 Eski kanunun yürürlükte olduğu dönemde
failin gerçekleşen ağır neticeden sorumlu tutulabilmesi için fiili ile istenmeyen ağır netice arasında illiyet bağının bulunması yeterliydi. Yeni kanun ile getirilen bu düzenleme ile failin istemediği ağır neticeden sorumlu
olması için, bu neticenin fail tarafından öngörülebilir olması gerekmektedir. Ancak burada öngörülebilirliğin tespitinde objektif kriterin uygulanması gerektiği savunulmuştur.73 Orta kabiliyetli bir şahıs yönünden
gerçekleşen ağır netice öngörülebilir değilse failin cezai sorumluluğundan
söz edilemeyecektir. Failin yaralama kastıyla, mağdura yumruk vurduğu,
mağdurun yere düşerek kafasını taşa çarpıp öldüğü olayda, fail ölüm neticesinden TCK‘nun 87/4 maddesi gereğince sorumlu olacaktır. Yaralamak
kastıyla hareket etmiş olsa da, fail, başka etkenler ya da mağdurdaki özel
70 Pisapia s. 85 ‚dikkat ve özen yükümlülüğünün ihlal edilmesi, olayın doğrudan doğruya
nedeni olmamamış ise, bu ihlalin, faili mesul tutmak bakımından bir kıymeti ya da etkisi olmaz. Trafik kurallarına göre soldan gitmesi gereken bir taşıtın tekerlekleri altından
bir taş sıçrayarak yolda giden bir kimseyi yaralaması halinde, sağda araç sürmeyi emreden trafik kuralına riayetsizliğin, hadisenin doğmasında bir etkisi olmamıştır. Çünkü
olayın nedeni bu kuralın ihlal edilmiş olması değildir yani olayın kuralın ihlal edilmiş
olması ile doğrudan doğruya bir ilgisi yoktur. Bundan dolayı illiyet bağı bulunmadığından kusur da mevcut olmaz.‘ s. 86
71 Yargıtay 9. CD 2007/1689 E 2007/7424 K sayılı kararı, Yargıtay 9. Ceza Dairesinin
vermiş olduğu kararda, motorsiklet sürücüsünün yola çıkan sanığa çarpması ve dengesini kaybederek aracından düşmek suretiyle ölümü ile sonuçlanan olayda sürücünün
ölebileceğinin hayatın olağan akışına göre düşünülemeyeceği bu nedenle de sanığın üzerine atılı taksirli suçta neticenin öngörülebilmesi unsurunun olayda gerçekleşmediğine
hükmetmiştir.
72 Benzer düzenleme Alman Ceza Kanunu‘nun 18. maddesinde yer almaktadır. StGB 18.
maddeye göre, fiilin doğurduğu bir özel netice ile bağlantılı olarak kanunun daha ağır ceza
verdiği hallerde, fail veya şerikin daha ağır ceza ile cezalandırılabilmesi için, bu netice
bakımından en azından taksirinden sorumlu olması gerekir. Yenisey/Plagemann s. 18
73 İçel s. 130
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durum nedeniyle fiilinin ölüme neden olabileceğini öngörebilmelidir.74
bf. Dikkat ve Özen Yükümlülüğüne Aykırı Hareket Edilmesi
Taksirin varlığı için aranan diğer bir unsur dikkat ve özen yükümlülüğüne75 aykırı hareket nedeniyle neticenin meydana gelmesidir. Dikkat
ve özen yükümlülüğü genel bir ifade olmakla, taksirin varlığın için kabul
74 Yaralama kastıyla hareket eden failin fiili nedeniyle ölüm neticesi vuku bulmuşsa, failin, taksirli ölüme neden olma suçundan sorumlu tutulması gerektiği yönünde Yüksek
Mahkemenin kararları bulunmaktadır. Yargıtay 1. CD 2007/693 E 2007/2059 K sayılı
kararı, Yargıtay 1. CD 2009/8505 E 2009/6506 K sayılı kararı
75 Sedat Bakıcı, Ceza Hukuk Genel Hükümleri, Adalet Yayınevi, Ankara/2008 s. 467, 765
sayılı TCK döneminde taksirli suçlara ilişkin düzenlemelerde, tedbirsizlik, dikkatsizlik,
meslekte ve sanatta acemilik, nizamlara, emirlere ve talimatlara riayetsizlik şeklinde
taksir kalıpları öngörülmüştür. 5237 sayılı TCK döneminde ise dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket etmek ifadesi kullanılmış ve ayrıca bu taksir kalıplarına yer
verilmemiştir. Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket etme halinde taksirin var
olacağı, bu ifadenin 765 sayılı TCK‘da düzenlenen taksir kalıplarını kapsadığı ifade
edilmiştir. ‚Tedbirsizlik, belirli bir zararlı neticenin doğmasına engel olabilecek önlemleri almayarak ihmal gösterilmesidir.‘ Erem/Danışman/Artuk s. 119, ‚Dolu silahı ya da
zehirli maddeyi çocukların ulaşabilecekleri yerde bırakmak fiili, tedbirsiz bir davranıştır.‘ Delogu s. 119, ‚Dikkatsizlik ise, ortak tecrübe kurallarının yüklediği dikkat ve
özen yükümlülüğüne aykırı olarak bir hareketi yapmaktır.‘ İçel s. 199, ‚Cerrahi bir
müdahalenin ne şekilde yapılacağını bilen ancak tıbbın gerektirdiği tarzda müdahalede bulunmayan ya da hastaya ağır dozda ilaç yazan doktor, dikkatsizlikle hareketini
yapmaktadır ve taksirinden dolayı sorumlu olacaktır.‘ Köksal Bayraktar, Hekimin Tedavi Nedeniyle Cezai Sorumluluğu, İstanbul/1972 s. 216 ‚Meslekte ve sanatta acemilik
ise, belirli bir meslek mensubunun ya da sanat ve benzeri faaliyette bulunan kimsenin
amaçlarına ulaşması ve başkalarına zarar vermemesi için bilmesi gereken teknik kurallara aykırı hareket etmesi şeklinde ortaya çıkan taksir şeklidir.‘ Delogu s. 120, ‚Meslek
ve sanatta acemilikten bahsedebilmek için, failin esasen, mesleği ve sanatı icra konusunda yetkili olması gerekmektedir. Fail, o mesleğin mensubu değilse, taksiri acemiliğe
değil, tedbirsizlik veya dikkatsizlik yada nizamlara riayetsizliğe dayanacaktır.‘ İçel s.
201, ‚Doktor kişinin acemiliği nedeniyle zararlı neticeden sorumlu tutulabilmesi için,
bu mesleği yapmakta yetkili olması gerekir. Doktor olmayan kişinin yapmış olduğu müdahaleler, mağdurun rızası hile ile alındığından olası kastla yaralama suçunun oluşmasına neden olabilecektir. Acemilik, mesleğin yerine getirilmesi için gerekli olan pratik
ve teorik asgari bilgilere yeterince sahip olunmamasıdır.‘ Köksal Bayraktar, Hekimin
Tedavi Nedeniyle Cezai Sorumluluğu, İstanbul/1972 s. 217, Doktordan tıp kurallarını
bütünüyle bilmesi beklenmemekle birlikte, doktor olabilmek için gerekli asgari teorik
ve pratik bilgilere sahip olmaması nedeniyle taksirinden dolayı sorumlu tutulmaktadır.
Nizamlara, emirlere ve talimatlara riayetsizlik ise, kişisel veya sosyal bir faaliyeti düzene sokmak amacıyla, yetkili merciler tarafından konulmuş kurallara aykırı hareketten
doğan taksir şeklidir.‘ İçel s. 210, ‚İnsani faaliyetleri düzene sokmak amacıyla kurallar
koyan merciin resmi veya özel olmasının önemi yoktur.‘ Abdullah Pulat Gözübüyük,
Türk Ceza Kanunu Açıklaması, C IV, Kazancı Yayınevi, 3. Bası s. 359, ‚Kurallara aykırı
olarak hızlı araç kullanan ve bir kimseye çarpan fail, ortaya çıkan neticeden taksiri
nedeniyle sorumlu tutulacaktır.‘ İçel s. 212, ‚Kurallara aykırı hareket edildiği hallerde
zararlı netice meydana gelmişse, neticenin öngörülebilir olduğu karine olarak kabul
edilmelidir. ‚taksirli suçları, failin moral ve diğergamlık duygularının eksikliği, mesleki
tecrübesizlik ve yeteneksizlik, dikkat mekanizmasındaki bozukluk, ortam veya fiziki
yahut entellektüel yorgunluk nedeniyle taksirli suçlu olmasına göre tasniflemenin mümkün olacağı ifade edilmiştir.‘ Toroslu (Taksir) s. 140
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edilen bu unsurun içeriği yasa koyucu tarafından belirlenen normlarla ya
da ortak tecrübe kuralları ile doldurulmaktadır. Bu davranış kurallarının objektif niteliğe sahip olmaları ve bunun içinde ilgili oldukları alana
ilişkin en ileri bilim ve tecrübeye göre öngörülebilirlik ve önlenebilirlik
ölçütlerine dayanılarak belirlenmesi gerektiği savunulmuştur.76 Bilimdeki ilerlerme ve toplumsal gelişim sürecine bağlı olarak bu ortak tecrübe
kuralları sürekli değişim göstermektedir.
Dikkat ve özen yükümlülüğününe ilişkin kurallar ceza kanununda yer
alabileceği gibi diğer kanunlarda da düzenlenmiş olabilir. Özel şahısların
koydukları kurallarla da kişiye dikkat ve özen gösterme vazifesi yüklenebilir. Ancak bu hukuki normların öngördüğü yükümlülüklerin basit bir
tavsiyeden ibaret olmaması gerekir.77
Hukuki normların yanı sıra, toplumun ortak tecrübeye dayanarak her
kişi veya meslek dalındaki uzmana yüklediği vazifeleri vardır ve burda
dikkat ve özen gösterme yükümlülüğünün kaynağını ortak tecrübe neticesinde oluşan kurallar teşkil eder. Ortak tecrübe kuralları yazılı olmayan
davranış kurallarıdır. Ortak tecrübenin gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık halinde de taksirden bahsedilecektir.78
Dikkat ve özen yükümlülüğüne ilişkin kurallara aykırılığın, ruhsat kurallarına ve tehlikeyi gidermeye yönelik normlara aykırılık olmak üzere
ikiye ayrıldığı savunulmuştur. Buna göre bir mesleği icra edebilmek için
ruhsat, diploma almak şeklinde ortaya çıkan mücerret ruhsat kurallarına
aykırılık taksire karine teşkil etmez. Bu yönüyle, ehliyetsiz sürücünün
yapmış olduğu kazada ehliyetinin olmaması onun taksirli hareket ettiği
kabulünü gerektirmez. Kusuru olmayan fail hakkında ehliyetsiz olması
nedeniyle idari yaptırım uygulanabilir. Bunun birlikte, toplumsal hayatta ortaya çıkabilecek belli bir tehlikeye gidermeye yönelik kurallara riayetsizlik taksire karinedir. Failin kırmızı ışıkta geçerek yayaya çarpması
durumunda, dikkat ve özen yükümlüğüne aykırı hareket etmesiyle fail
neticeden taksiri nedeniyle sorumludur.79
Yayaların girişine yasak olan yolda seyir halindeki sürücünün kullandığı aracın önüne aniden yaya çıksa, kaza meydana gelse failin kusuru
bulunmadığı için neticeden sorumlu olmayacaktır.80 Bununla birlikte
76 Toroslu s. 218
77 İçel s. 142
78 İçel s. 142
79 Artuk/Gökçen/Yenidünya s. 349
80 Benzer karar için bkz. Yargıtay 12. CD 2013/4205 E 2013/23358 K sayılı kararı
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fail, konulan trafik kurallarına aykırı olarak hız sınırının üzerinde seyir
halindeyken bu kaza meydana gelse, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla failin taksirli hareket ettiği kabul edilecek, neticeden
sorumlu olacaktır. Failin, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket
etmesi neticenin öngörülebilir olduğuna karine teşkil eder. Ancak bu karinenin aksi ispatlanacağı gibi, normlara riayetsizlik halinde de neticenin
öngörülebilir olup olmadığı tespit edilmelidir. Öngörülebilirliğe ilişkin
araştırma taksirin varlığına ilişkin olduğu gibi hareket ile netice arasında
illiyet bağının kurulmasında da önem taşır. Doktor tarafından dikkat ve
özen yükümlülüğüne aykırı olarak hastaya yanlış tedavi uygulansa, ancak hasta doktorun müdahalesi ile ilgili olmayan, gerçekleşen başka bir
rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetse, doktorun neticeyi öngörmesinin
mümkün olmaması, hareket ile netice arasında illiyet bağının mevcut olmaması nedeniyle fail yaptığı hareketten sorumlu olmayacaktır. Dikkat ve
özen yükümlülüğüne uygun hareket etmesine rağmen neticenin meydana
gelmesi durumunda da fail yönünden neticenin öngörülebilirliği araştırılmalıdır. Failin özel bilgisi gereği neticenin öngörülebilir olduğu hallerde
fail sorumludur.
Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışın varlığı halinde, bu
yükümlülüğe uygun davranılsaydı dahi netice gerçekleşecekti şeklinde
bir mantıkla sorumluluktan kurtulmanın mümkün olamayacağı savunulmuştur.81 Ancak Önder‘e göre, taksirden söz edebilmek için objektif
olarak neticeye engel olma yükümlülüğünün yanında, subjektif olarak
failin bu imkana sahip olması gerekir. Kusurlululuktan söz edebilmek
için failin kişisel nitelikleri içinde neticeye engel olabilme imkanına sahip bulunmadığı durumlarda, taksirden veya faile kusur isnadından söz
edilemez. Meydana gelen netice objektif olarak faile isnat edilemezse, neticeden failin sorumlu tutulmaması gerekir. Hukukça, bir netice olarak
kabul edilen ve zararlı netice olarak belirlenen hal hukuka uygun hareket
edildiği halde de meydana gelecek ise, faili bu gerçekleşen neticeden sorumlu tutmamak gerekir.82
5237 sayılı TCK‘nın 4. maddesine göre, ceza kanunlarını bilmemek
mazeret sayılmayacaktır. Burada yalnızca ceza kanununu değil, diğer cezai yaptırımlar içeren kanunlar yönünden de ‚kanunu bilmemek mazeret
sayılmaz‘ kuralı uygulanacaktır. Taksirin unsuru olan ve kanun koyucu
tarafından konulan dikkat ve özen yükümlülüğüne ilişkin kuralları bilmediğini ifade eden fail sorumluluktan kurtulamayacaktır. Ancak özel şahıslar tarafından konulan dikkat ve özen yükümlülüğüne ilişkin kuralları
81 Artuk/Gökçen/Yenidünya s. 346
82 Ayhan Önder, Ceza Hukuk Genel Hükümler C II, Beta Yayınevi s. 340
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bilmediğini ispat eden faili sorumlu tutmak mümkün değildir.83
c. Bilinçli Taksir
Bilinçli taksirde, korunan hukuki menfaat yönünden, fail somut bir
tehlikenin olduğunu öngörür, ancak kendisine yüklenen göreve aykırı
olarak, kanuni tipteki yer alan neticenin gerçekleşmeyeceğine güvenerek
hareketini yapar. Taksirin basit halinde, fail öngörülebilir nitelikteki neticeyi, öngörememekte, bilinçli taksirde ise, neticeyi öngörmekte ancak
istememektedir.84
Bilinçli taksir ile olası kast çok yakındır.85 Bilinçli taksirde, kanundaki tipi gerçekleşmeyeceğine olan güven, belirleyici bir özellik iken, olası
kastta fail, tipe uygun neticenin gerçekleşmesini yakın bir ihtimal olarak
öngörmekte ve bunu göze almaktadır.86 Bilinçli taksirde fail, neticenin
gerçekleşmemesi yönünde kuvvetli bir inanca sahiptir ve bu inancın oluşması için gerekli koşullar bulunmaktadır. Bu koşullar, failin becerisi, yeteneği, deneyimleri ve olayın özelliği ile ilişkilidir.87 Yapılan tatbikatta hiç
atış deneyimi olmayan askerin, bir başka askerin yanında bulunan hedefe ateş etmesi halinde, bütün dikkatini neticenin gerçekleşmemesi için
kullansa dahi, gerçekleşmeyeceği kesin inancıyla hareket ettiğini gösteren
koşullar bulunmadığından olası kasttan sorumlu olacaktır.
Failin neticeyi öngörmesine rağmen neticenin gerçekleşmeyeceği düşüncesiyle hareketine devam ettiği durumlarda da olası kasttan bahsedilecektir. Birine ateş eden failin, böyle bir hareketin mağdurun yanında
duran şahsı da yaralanabileceğini öngörmesine rağmen hareketine devam
ederek mağdurun yanında bulunan kişiyi yaralaması ya da ölümüne neden olması halinde de olası kastından sorumlu olacaktır.88
83
84
85
86

İçel s. 214
Centel/Zafer/Çakmut s. 405
Toroslu s. 225
Hans Heinrich Jescheck, Alman Ceza Hukukuna Giriş, Çeviren Feridun Yenisey, Beta
Yayınevi, 2007, s. 48
87 İçel (Genel Hükümler) s. 214, Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2007/9-275 E, 2008/49 K ‚bilinçli taksirde, neticenin gerçekleşmesini istemeyen fail, hareketinin tipe uygun, hukuka
aykırı bir sonuca neden olabileceğini öngörmesine rağmen, hareketine devam ederek
neticeyi meydana getirmektedir. Hukuka aykırı neticeyi öngördüğü halde gerçekleşmeyeceğine güvenen ve bu güvenle hareketini sürdüren failin söz konusu güveninin dayanağı, talih, bilgi, yetenek, deneyim vb. gibi etkenler olabilir‘
88 İçel s. 194, ‚765 sayılı TCK‘nın yürürlükte olduğu dönemde, taksir, bilinçli taksir ayrımı yapılmadığından, failin bilinçli taksir ile hareket ettiği tespit edildiğinde alt hadden
uzaklaşılarak ceza verilmekteydi.‘ Erem/Danışman/Artuk s. 469, Herhangi bir olayda,
bilinçli taksir mi olası kastın mı var olduğunda tereddüt ediliyorsa, şüpheden sanık
yararlanır ilkesi gereği bilinçli taksirin var olduğu kabul edilmelidir.
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Bilinçli taksirde netice öngörüldüğü için, neticeyi öngördüğü halde
hareketini gerçekleştiren failin daha ağır bir sorumluluğa tabi tutulması
kabul edilmiştir.89 5237 sayılı TCK‘da bilinçli taksir hali taksirin ağırlaştırıcı şekli olarak düzenlenmiştir. TCK‘nın 22/3. maddesine göre, kişinin
öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi halinde bilinçli taksir vardır. Bu halde taksirli suça ilişkin ceza kanunun
öngördüğü sınırlar içerisinde arttırılacaktır.90 Ancak failin bilinçli taksir
ile hareket etmesi temel ceza belirlenirken alt sınırdan uzaklaşmayı gerektirmez.
Failin iradi olarak dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi hallerinde bilinçli taksirin varlığından bahsedilecektir. Öngörülen limitlerin üzerinde hız yapan ve bu halde yayalara açık yolda araç kullanan
veya dönüş yasağı olan bir yerde, kurallara aykırı hareket ederek dönüş
yapan91, ters yoldan aracı ile ilerleyen, kırmızı ışıkta geçen92, alkolün etkisiyle güvenli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına
rağmen araç kullanan93 failin, bu davranışları ölümlü veya yaralamalı trafik kazasına neden olursa bilinçli taksirden sorumlu olacaktır.94
Alkollün araç kullanırken trafik kazası yapılması halinde her olayda
bilinçli taksirin var olduğu kabul edilemeyecektir. Fail, alkolün etkisiyle
kaza yapmışsa bilinçli taksirin varlığından bahsedilecektir. Yaya geçişine
açık bir yolda alkol alarak araç kullanan failin önüne aniden bir kişi çıksa
ve failin çaba göstermesine rağmen kaza meydana gelse kusuru bulunmadığından bilinçli taksir ile hareket ettiğinden de bahsedilemeyecektir.95
Fiilin, bilinçli taksir ile gerçekleştirildiği hallerde, kanunda bazı neticeler. TCK‘nın 50/4. maddesine göre, hükmolunan hapis cezası uzun süreli olsa da, adli para cezasına çevrilebilecektir. Ancak bu hüküm bilinçli
taksir hallinde uygulanmayacaktır. TCK‘nın 89/5 maddesine göre, taksirli
yaralama suçunun soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlıyken,
kanun maddesinin birinci fıkrasına giren yaralama hariç, suçun bilinçli
taksir ile işlenmesi halinde şikayet aranmayacaktır. TCK‘nın 22/6. mad89 İçel s. 196
90 Süheyl Donay, Türk Ceza Kanunu Şerhi, Beta Yayınevi s. 35, Donay‘a göre, bilinçli
taksirin tanımında eylemin iradi olma unsurunu açıkça belirtmemiş olması açısından
eksik ve yanıltıcı bir düzenlemedir.
91 Benzer karar için bkz. Yargıtay 12. CD 2011/18152 E 2012/1625 K sayılı kararı
92 Benzer karar için bkz.Yargıtay 12. CD 2012/9820 E 2013/887 K sayılı kararı
93 Benzer karar için bkz.Yargıtay 12. CD 2012/6709 2012/5105 K sayılı kararı
94 Ersan Şen, Yeni Türk Ceza Kanunu Yorumu C. I, Vedat Kitapçılık, İstanbul/2006 s. 63
95 Bakıcı s. 474, Yargıtay 12. CD 2012/3556 E 2013/1727 K sayılı kararı
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desine göre kanundaki şartlar oluştuğunda taksirli suçlarda faile ceza tayin edilmemesi mümkün olduğu halde bilinçli taksir hallerinde ise ancak
cezadan indirim yapmak mümkündür.
d. Taksirli Suçlara İlişkin Şahsi Cezasızlık Nedeni
Şahsi cezasızlık nedenlerinde failin gerçekleştirdiği fiil hukuka aykırı ve kusurludur. Ancak failin şahsına ilişkin nedenlerle ceza verilmez.
Şahsi cezasızlık nedenlerinde yalnızca kendinde bu neden bulunan kişi
yararlanır; suça iştirak eden diğer kişiler yararlanamaz.96
TCK‘nın 22/6. maddesinde taksirli suçlara ilişkin şahsi cezasızlık hali
düzenlenmiştir. Taksirli hareket sonucu neden olunan netice, münhasıran failin kişisel ve ailevi durumu bakımından, artık bir cezanın hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağdur olmasına yol açmışsa ceza
verilmeyecektir.
Alman Ceza Kanunu‘nunda da benzer düzenleme yer almaktadır. Alman Ceza Kanunu‘nun (StGB) 60. maddesine göre, gerçekleştirdiği fiilin,
failin kendisi üzerinde doğurduğu sonuçlar, fail hakkında bir cezaya hükmedilmesini açıkça yersiz kılacak kadar ağır ise, mahkeme ceza vermekten vazgeçebilir. Eğer fail, gerçekleştirdiği fiil ile, bir yıldan fazla hapis
cezasına hükmedilmesine neden olursa, bu hüküm uygulanmaz.97 Alman
ceza kanunundaki şahsi cezasızlık sebebi Türk Ceza Kanunu‘ndaki düzenlemeden farklı olarak hem kasıtlı suçlar hem de taksirli suçlar için
uygulanabilmektedir.98
Kanundaki düzenlemede, münhasıran kişisel ve ailevi durumu bakımından, artık bir cezanın hükmedilmesini kılacak derecede mağdur olmasına yol açmışsa ifadesi yer almaktadır. Fail ile taksirli suça muhattap
olan kişilerin yakınlık derecesi kanunda açıkça düzenlenmemiştir. Bu
nedenle taksirli suçtan zarar görenin mutlaka failin eşi ve çocuğu olması
şart olmayıp bakıp büyüttüğü, birlikte oturduğu veya ölümünden maddi
ve manevi olarak büyük zarar gördüğü bir yakını olabilir.99 Yüksek mahkeme vermiş olduğu bazı kararlarda taksirli suçtan zarar görenin failin
96 Öztürk/Erdem s. 154
97 Yenisey/Plagemann s. 62
98 Alman ceza kanunu‘nundaki düzenlemeye göre fail hakkında bir yıldan fazla cezaya hükmedilmesi durumunda şahsi cezasızlığı düzenleyen hüküm uygulanmayacaktır. Türk
Ceza Kanunu‘nundaki düzenlemeye göre ise, taksirli suç nedeniyle fail ne kadar ceza
alırsa alsın şartları bulunması halinde fail için bu hüküm uygulanabilecektir.
99 Bakıcı s. 479, Benzer karar için bkz. Yargıtay 9. CD 2008/18994 E 2008/14573 K sayılı
kararı

110

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 90 • Sayı: 1 • Yıl: 2016

eşi, veya çocuğu olması durumunda bu hükmün uygulanabileceğine hükmetmiş, ancak suçtan zarar görenin failin arkadaşı100, amcası, eniştesi101,
ya da yeğeni olması durumunlarında ise bu hükmün uygulanamayacağına
karar vermiştir.102
Kırsal kesimde yaşayan aile içerisinde birden fazla çocuğun bulunması
nedeniyle anne, diğer çocukların bakımını ve gözetimini gereği gibi yerine getirememekte, bu nedenle çocukla ilgili olumsuz bir durum yaşandığında, taksiri nedeniyle anne bu olumsuz neticeden sorumlu olmaktaydı.
Anne bu durumda hem fail hem de çocuğunun ölmesi nedeniyle suçtan
zarar gören konumundaydı. Annenin bu gibi kazalardan doğan mağduriyetini gidermek yönünden getirilen bu hükmün, münhasıran failin kişisel
ve ailevi durumuyla bağlı olarak sınırlandırılması yerine failin kazadan
sonraki mağduriyeti esas alınarak uygulanması gerekirdi. Aracı kullanan,
kaza neticesinde araç içerisindeki arkadaşı ölen ve kendiside ağır yaralanan fail hakkında da bu hükmün uygulanabilmesi yerinde olurdu.
e. Taksirin Derecesi
Ceza kanununda taksirin derecesini düzenleyen her herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle taksirli suçlarda cezalandırmaya
esas olan taksirli fiilin varlığı ya da yokluğudur.103 Failin, taksiri varsa
cezalandırılacak, yoksa cezai sorumluluğu yoluna gidilemeyecektir.
Netice bütün kişilerde öngörülebilecek nitelikte ise ağır taksir, yalnıza
özenli insanlarca öngörülebilen neticelerde hafif taksir, olağan üstü özen

100		 Benzer karar için bkz. Yargıtay 9. CD 2006/8401 E 2007/4178 K sayılı kararı
101		 Yargıtay 12. CD 2013/884 E 2013/23163 K ‚sanığın asli ve tam kusurlu şekilde neden
olduğu olayda, annesi ile birlikte ablasının eşi olan eniştesinin de ölmesi nedeniyle
münhasıran kişisel ve ailevi durumu bakımından artık bir cezanın hükmedilmesini
gereksiz kılacak derecede mağdur olduğudan söz edilemeyeceği, dolayısıyla olayda
TCK‘nun 22/6. maddesinin uygulama koşullarının bulunmadığı‘
102		 Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2010/9-196 E 2010/228 K sayılı kararında şahsi cezasızlık nedeninin uygulanabilme şartları belirtilmiştir. Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararında, TCK‘nın 22/6. maddesinde düzenlen şahsi cezasızlık nedeninin uygulanabilmesi için, fiilin taksirli hareketiyle neden olduğu netice, hem bizatihi kendisi bakımından
acı ve ızdırap doğurması, hem de failin cezalandırılması fail ve ailesi bakımından artık
bir cezanın hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağduriyetine yol açması, failin taksirli eyleminden ailevi durumu itibariyle etkilenmesi, başka bir ifadeyle fail ile
taksirli suç mağduru arasında belli bir derecede yakınlığın olması, taksirli hareket
neticesinde ailesinden birinin zarar görmesi nedeniyle failin ziyadesiyle etkilenmesi,
faille ailevi ilişkisi bulunmayan başka bir kişinin zarar görmemesi gerektiği belirtilmiştir.
103		 İçel s. 215,Yalkut, Mukayeseli Hukuk Açısından Taksirle Ölüme Sebebiyet Suçu s.
143
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sahiplerince öngörülebilecek neticelerde pek hafif taksirden104 söz edilebileceği ifade edilmiştir.105 Kanunda ağır taksir, hafif taksir, pek hafif taksir
ayrımına yer verilmemiş ancak TCK‘nın 22/4. maddesinde taksirli suçlarda hakimin failin kusuruna göre cezayı tayin edeceği belirtilmiştir.106
Temel cezanın belirlenmesine ilişkin düzenleme olan TCK‘nın 61/1-f.
maddesine göre, hakim, failin kast ve taksirine dayalı kusurunun ağırlığını göz önünde bulundurarak işlenen suçun kanuni tanımında öngörülen
cezanın alt ve üst sınırı arasında temel cezayı belirleyecektir. Neticenin
kolaylıkla öngörülebildiği ağır taksir hallerinde alt hadden uzaklaşarak,
neticenin öngörülebilirliğinin istisnai olduğu hafif taksir hallerinde alt
hadden ceza tayin edebilecektir.107 Bilinçli taksirin varlığı hallerinde ayrıca bu durum temel ceza belirlenirken göz önünde tutulmayacaktır.108
Kalabalık cadde de hızla araba sürüp kazaya yol açan kişi ile bir anlık dikkatsizlik ile arabasını kontrolünü kaybedip kaza yapan ve araçtaki
başka bir kişinin ölümüne yol açan failin taksirli hareketi arasında fark
bulunmaktadır. Aracın kontrolünü kaybedip kaza yapan failin taksirinin
yoğunluğu diğer faile göre daha azdır. İşte failin taksirinin yoğunluğu temel ceza belirlenirken göz önünde tutulacaktır.
Netice
Toplumsal düzeni ve özelde bireyin güvenliğini sağlamak yönünden
taksirli hareketlerin cezalandırılması vazgeçilmez olarak kabul edilmektedir. Hayata karşı veya vücut dokunulmazlığının ihlali gibi bireyin varlığına yönelik suçların taksirli hareketleri kanunumuzda ve diğer ülke
kanunlarında cezalandırılmıştır. Bu suç tiplerinde zararlı neticenin gerçekleşmemesi için toplumdaki bireylerden dikkat ve özen yükümlülüğüne uygun davranması beklenmektedir. Toplumsal gelişim için riskli faaliyetleri sürdürmek gereklidir ve kamu otoritelerince bu faaliyetlere izin
verilmiştir. Ancak önemli olan bu faaliyet alanlarında gerekli tedbirlerin
alınması, bireyin karşılaşacağı zararlı neticelerin önlenmesidir. Taksirli
adam öldürmelerin sayısı, kasıtlı adam öldürmenin sayısını geçmiştir. Bu
104		 Ahmet Erdoğdu, ‚Ceza Hukukunda Taksir‘, Ad. Der. Y 42 S 10 Ekim/1951 s. 1639
‚Roma hukukunda yalnızca ağır taksir ile hafif taksir cezalandırımış, pek hafif taksir
hallerinde ise hukuki sorumluluk kabul edilmiştir.‘
105		 Erem/Danışman/Artuk s. 493
106		 Artuk/Gökçen/Yenidünya s. 359 Bu yönde açıklama içeren karar için bkz. Yargıtay 12.
CD 2012/1836 E 2012/19808 K sayılı kararı
107		 Artuk/Gökçen/Yenidünya s. 359
108		 Zira failin bilinçli taksirle hareket ettiği durumlarda kanunda öngörülen sınırlar dahilinde belirlenen temel cezadan arttırım yapılacaktır.
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nedenle trafik, üretim sanayi gibi riskli faaliyet alanlarında trafik ve iş
kazalarını önlemek için gerekli güvenlik tedbirleri alınmalıdır. Taksirli
suçların hemen hepsinde kamu otoritelerince ya da özel kişilerce konulan
kurallara riayetsizlik hali mevcuttur.
Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranmak taksirin varlığı için
tek başına yeterli değildir. Neticenin fail tarafından öngörülebilir nitelikte olması gerekir. Riskli faaliyet alanlarında güvenlik kurallarına riayet
etmemek çoğu zaman neticenin öngörülebilir olduğunu gösterir. Ancak
burada da kurallara uymama taksire karine teşkil edecekse de neticenin
öngörülebilir olması yine aranmalıdır.
Taksirli suçların önlenmesinin tek yolu bu fiilerin cezalandırılması değil, zararlı tedbirlerin oluşmaması için riskli alanlarda faaliyet gösteren
bireylerin iyi bir eğitime tabi tutulmasıdır. İş kazalarının önlenmesi için
işçilerin iyi bir eğitimden geçmesinin yanı sıra işyerinde gerekli güvenlik
tedbirlerinin alınması gereklidir. Kazaların önlenmesi için iş yerlerinin
denetimi sıkılaştırılmalı, gerekli güvenlik tedbirlerini almayan iş sahiplerine idari ya da cezai yaptımlar uygulanmalıdır. Aynı durum trafik kazalarının önlenmesi için de geçerlidir. Başkalarının trafik kurallarına uyacağına güvenerek bireyler trafiğe çıkmaktadır. Bu nedenle trafiğe çıkacak
olan kişilerin iyi bir eğitimden geçmesi, kazaların önlenmesi için trafik
kurallarına uymayan kişiler hakkında idari ya da cezai yaptırım yoluna
gidilmesi gereklidir. Bunun yanında kurallara riayet etmeyen kişiler hakkında ehliyetine el koyma benzeri cezalar sistemini tamamlayan güvenlik
tedbirleri uygulanmalıdır.
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VERGİ USUL KANUNU ve 6183 SAYILI KANUN
KAPSAMINDA KANUNİ TEMSİLCİLERİN
SORUMLULUĞU VE ANAYASA MAHKEMESİ
KARARI
Av. Gözde SARUHAN
Anayasa Mahkemesi 19.03.2015 tarihinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (“6183 sayılı Kanun”)’un “Kanuni
Temsilcilerin Sorumluluğu” başlıklı mükerrer 35. maddesinin beşinci ve
altıncı fıkralarının Anayasa’nın 2. maddesine1 aykırı olduğundan bahisle
iptal edilmesi yönünde karar tesis etmiştir.
19.03.2015 tarih ve E.2014/144, K.2015/29 sayılı karar, oyçokluğu ile
tesis edilmiş olup; 03.04.2015 tarih ve 29315 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
I. Yasal Düzenlemeler
6183 sayılı Kanun’un mükerrer 35. maddesi aşağıdaki şekildedir:
“Kanuni temsilcilerin sorumluluğu :
Mükerrer Madde 35 - Tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan âmme alacakları, kanunî temsilcilerin ve tüzel kişiliği
olmayan teşekkülü idare edenlerin şâhsi mal varlıklarından bu Kanun
hükümlerine göre tahsil edilir.
Bu madde hükmü, yabancı şahıs veya kurumların Türkiye’deki mümessilleri hakkında da uygulanır.
Tüzel kişilerin tasfiye haline girmiş veya tasfiye edilmiş olmaları,
kanunî temsilcilerin tasfiyeye giriş tarihinden önceki zamanlara ait sorumluluklarını kaldırmaz.
1

“II. Cumhuriyetin nitelikleri
Madde 2 - Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı
içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel
ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.”
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Temsilciler, teşekkülü idare edenler veya mümessiller, bu madde gereğince ödedikleri tutarlar için asıl âmme borçlusuna rücu edebilirler.
Amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda kanuni temsilci veya teşekkülü idare edenlerin farklı şahıslar olmaları
halinde bu şahıslar, amme alacağının ödenmesinden müteselsilen sorumlu tutulur.
Kanuni temsilcilerin sorumluluklarına dair 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan hükümler, bu maddede düzenlenen sorumluluğu ortadan kaldırmaz.”
Söz konusu düzenleme ile kanuni temsilciler için getirilen sorumluluk,
amme alacaklarını kapsamaktadır2. Ancak, mükerrer 35. madde kapsamına giren amme alacaklarından “vergi ve vergi cezaları” aynı zamanda
213 sayılı Vergi Usul Kanunu (“VUK”)’nun 10. maddesi kapsamına da
girmektedir. Bu kapsamda, söz konusu alacaklar bakımından çift yönlü
bir koruma sağlanmıştır.
VUK’un “Kanuni Temsilcilerin Ödevi” başlıklı 10. maddesi aşağıdaki
şekildedir:
“Kanuni temsilcilerin ödevi :
Madde 10 - Tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, Vakıflar ve cemaatlar gibi tüzel kişiliği olmıyan teşekküllerin mükellef veya vergi sorumlusu olmaları halinde bunlara düşen ödevler kanunî temsilcileri,
tüzel kişiliği olmıyan teşekkülleri idare edenler ve varsa bunların
temsilcileri tarafından yerine getirilir.
2

Amme alacağı kavramı ise, 6183 sayılı Kanun’un 3. Maddesinde tanımlanmıştır. Anılan
düzenleme aşağıdaki şekildedir:
“Kanundaki terimler :
Madde 3 - Bu kanundaki âmme alacağı terimi:1 inci ve 2 nci maddeler şümulüne giren
alacakları,
…ifade eder.”
Kanunun şümulü :
Madde 1 - Devlete, vilâyet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza
tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme
zammı, faiz gibi fer’i amme alacakları ve aynı idarelerin akitten, haksız fiil ve haksız iktisaptan doğanlar dışında kalan ve âmme hizmetleri tatbikatından mütevellit olan diğer
alacakları ile; bunların takip masrafları hakkında bu kanun hükümleri tatbik olunur.
Türk Ceza Kanununun para cezalarının tahsil şekli ve hapse tahvili hakkındaki hükümleri mahfuzdur.
Tahsili, Tahsili Emval Kanununa atfedilen alacaklar:
Madde 2 - Muhtelif kanunlarda Tahsili Emval Kanununa göre tahsil edileceği bildirilen
her çeşit alacaklar hakkında da bu kanun hükümleri tatbik olunur.
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Yukarıda yazılı olanların bu ödevleri yerine getirmemeleri yüzünden
mükelleflerin veya vergi sorumlularının varlığından tamamen veya kısmen alınamayan vergi ve buna bağlı alacaklar, kanunî ödevleri yerine
getirmeyenlerin varlıklarından alınır. Bu hüküm Türkiye’de bulunmayan mükelleflerin Türkiye’deki temsilcileri hakkında da uygulanır.
Temsilciler veya teşekkülü idare edenler bu suretle ödedikleri vergiler için asıl mükelleflere rücu edebilirler.
Tüzel kişilerin tasfiye haline girmiş veya tasfiye edilmiş olmaları,
kanunî temsilcilerin tasfiyeye giriş tarihinden önceki zamanlara ait sorumluluklarını da kaldırmaz.”
Anılan iki düzenleme, vergi ve vergi cezaları bakımından güvence teşkil etmekte ise de, söz konusu yasal düzenlemeler arasında farklılıklar
söz konusu olup; en önemli farklılıklardan birisi VUK’un 10. maddesinde
kusur sorumluluğu öngörülmüş iken; 6183 sayılı Kanun’un mükerrer 35.
maddesinde kusursuz sorumluluk ilkesinin benimsenmiş olmasıdır. Bir
başka ifadeyle, VUK’un 10. maddesinden farklı olarak, 6183 sayılı Kanun’un mükerrer 35. maddesi kapsamında sorumluluk tesis etmek için
kanuni temsilcinin kanuni görevini yerine getirip getirmemesi önem teşkil
etmemekte; amme alacağının asıl borçludan tahsil edilememesi ve/veya
tahsil edilemeyeceğinin anlaşılması, kanuni temsilcinin sorumluluğu bakımından yeterli kabul edilmektedir.
II. Anayasa Mahkemesi Kararına Konu Düzenlemeler ve İptal Gerekçeleri
Anayasa Mahkemesi 19.03.2015 tarih ve E.2014/144, K.2015/29 sayılı
kararı ile mükerrer 35. maddesinin beşinci ve altıncı fıkralarını iptal etmiştir. İptal konu mükerrer 35. maddenin

• Beşinci fıkrasında, amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği
zamanlarda kanuni temsilci veya teşebbüsü idare edenlerin farklı şahıslar olmaları halinde bu şahısların, amme alacağının ödenmesinden
müteselsilen sorumlu tutulacağı,

• Altıncı fıkrasında ise kanuni temsilcilerin sorumluluklarına dair
VUK’da yer alan hükümlerin bu sorumluluğu ortadan kaldırmayacağı
düzenleme altına alınmış idi. Söz konusu düzenlemeler 6183 sayılı
Kanun’a 04.06.2008 tarih ve 5788 sayılı Kanun ile eklenmiştir.
Anayasa Mahkemesi’ne yapılan iptal başvurusunda, Danıştay 4. Dairesi söz konusu düzenlemeler ile birlikte, VUK’un 10. maddesi kapsamına
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giren amme alacakları da dahil olmak üzere tüm amme alacaklarının takibinin mükerrer 35. madde kapsamında yapılabilmesinin mümkün hale
geldiğini ifade etmiştir. Başvuru gerekçesinde ayrıca, VUK’un 10. maddesi ile 6183 sayılı Kanun’un mükerrer 35. maddesi arasındaki en önemli
farklardan biri olan kusur sorumluluğuna ilişkin olarak aşağıdaki değerlendirmeler yapılmıştır:
“…Bu kapsamda, 213 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde tüzelkişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve cemaatler gibi tüzelkişiliği
olmayan teşekküllerin mükellef veya vergi sorumlusu olmaları halinde,
bunlara düşen vergi ödevlerinin yerine getirilmesi konusunda görevlendirilen kanuni temsilcilere getirilen sorumluluk, bu görevin gereği gibi
yerine getirilmemiş olmasının bir sonucu olup, bu husus mezkur fıkrada “Yukarıda yazılı olanların bu ödevleri yerine getirmemeleri yüzünden ...” şeklinde yer aldığından, maddeyle getirilen sorumluluğun, esas
itibarıyla bir kusur sorumluluğu olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Sorumluluk için kanuni temsilciye düşen ödevlerin yerine getirilmemesi
nedeniyle vergi ve vergiye bağlı alacaklar ile vergi cezalarının mükelleflerin veya vergi sorumlularının varlığından tamamen veya kısmen
alınamaması gerekmektedir.
6183 Sayılı Kanun'un mükerrer 35 inci maddesinde öngörülen sorumlulukta ise, kanuni temsilcilere yüklenen bir görevin yerine getirilip
getirilmediğine bakılmaksızın kanuni temsilcilik sıfatının taşınıyor olması yeterli kabul edilmekte ve bu haliyle esasen kusursuz sorumluluk
ilkesinin benimsenmiş olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, 6183 sayılı
Kanunun mükerrer 35 inci maddesinde öngörülen sorumluluğun, 213
sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde öngörülen sorumluluğa, kıyasla
daha geniş tutulduğu ve sadece kamu alacağının asıl borçlunun mal
varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilememesi veya tahsil edilemeyeceğinin anlaşılmış bulunması koşulunun gerçekleşmesinin yeterli olduğu anlaşılmaktadır….”
Yukarıda yer aldığı üzere, iptale konu beşinci fıkra ile amme alacağının
doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda kanuni temsilci veya teşebbüsü idare edenlerin farklı şahıslar olmaları halinde bu şahısların, amme
alacağının ödenmesinden müteselsilen sorumlu tutulacağı düzenleme altına alınmış bulunmaktadır. Ancak, söz konusu düzenlemeye ilişkin olarak
Danıştay 4. Dairesi, Anayasa Mahkemesi’ne yapmış olduğu başvuruda,

• Her türlü yasal yükümlülüğü yerine getiren kanuni temsilcilere hiçbir kusur atfetmek mümkün değilken; sadece bu sıfatları nedeniyle
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müteselsil sorumluluk yüklenmesinin bireylerin hukuka olan güven
duygusunu zedelediği gibi hukuk güvenliği ilkesiyle de bağdaşmadığı,

• Bireylerin kanuni temsilcisi olmadığı dönemde ve başkası tarafından
yapılması zorunlu olan vergisel ödevlerin yerine getirilmemesinden
dolayı ortaya çıkan vergi alacaklarından müteselsil sorumlu tutulmalarının hukuki güvenlik ilkesine açıkça aykırılık oluşturduğunu belirtmiştir.
Anayasa Mahkemesi ise, söz konusu düzenlemeye ilişkin olarak yapmış olduğu incelemede, kanuni düzenleme ile amme alacağının tahsilini
güvenceye almak için müteselsil sorumluluk düzenlemesi öngörülmesinin
mümkün olduğunu belirtmiş olmakla birlikte; amme alacağının doğduğu
ve/veya ödenmesi gerektiği zamanlardakanuni temsilcilerin farklı kişiler
olması halinde müteselsil sorumluluk uygulamasının söz konusu olmasının hakkaniyet ilkesi ile bağdaşmayan sonuçlar doğurabileceğine işaret
etmiştir. Şöyle ki, vergi ve diğer mali ödev ve sorumluluklarını zamanında
ve eksiksiz olarak yerine getiren kanuni temsilcilerin, sonradan kendilerinin görevde olmadığı ve müdahale şanslarının bulunmadığı bir dönemde
gerçekleşen bir eylemden müteselsilen olarak sorumlu tutulmaları, adalet
ve hakkaniyet ilkeleri karşısında, bireylerin bu şekilde belirsiz ve güvencesiz bir biçimde kendi kusurundan kaynaklanmayan bir nedenle, başkalarının eylem veya ihmali sonucu oluşacak sorumluluğa ortak olması
adalet ve hakkaniyetle bağdaşmayacaktır.
Bu kapsamda, Anayasa Mahkemesi, söz konusu düzenlemeyi hukuk
devletiilkesine aykırı bularak iptali gerektiği yönünde hüküm tesis etmiştir.
Öte yandan, anılan başvuruda 6183 sayılı Kanun’un mükerrer 35.
maddesinin iptale konu son fıkrasında kanuni temsilcilerin sorumluluklarına dair VUK’un 10. maddesinde yer alan hükümlerin, bu maddede
düzenlenen sorumluluğu ortadan kaldırmayacağının hüküm altına alınmasıyla, vergi alacaklarının takibinin mükerrer 35. madde kapsamında
yapılabilmesinin mümkün hale geldiği; buna karşın, VUK’da kanuni temsilcilerin sorumluluğunu düzenleyen ve 6183 sayılı Kanun’un mükerrer
35. maddesiyle benzer hükümler içeren ancak sorumluluk için kusur
arayan VUK’un 10. maddesinin de aynı anda tatbik edilebileceği sonucuna ulaşıldığı belirtilmiştir.
Bilindiği üzere, hukuk devletinin temel ilkelerinden biri olan hukuk
güvenliği ilkesi gereği uygulanacak yasal düzenlemelerin herhangi bir duraksamaya ve kuşkuya yer vermeyecek şekilde açık, net, anlaşılır olma-
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sını gerekmekte olup; aksi bir durum, bireylerin hukuksal güvenliğinin
sağlanması bakımından da önem arz eden belirlilik ilkesine aykırılık teşkil etmektedir.
Anayasa Mahkemesi, iptal kararının gerekçesinde şu ifadelere yer vermiştir:
“Belirlilik ilkesi, vergi ve diğer kamu alacakları açısından miktar,
tarh ve tahsil zamanı ile biçimi gibi vergi ve diğer alacakların esaslı
unsurlarının önceden belli ve kesin olmasını gerektirir.
…itiraz konusu kural nedeniyle, 213 sayılı Kanun kapsamına giren
amme alacakları da dahil olmak üzere tüm amme alacakları için takip
yapılması mümkündür. Bu durumda her iki kanunun aynı maddi olaya
uygulanabilmesi nedeniyle, iki ayrı kanuni düzenlemeden hangisinin
uygulanacağı hususunda belirsizlik oluşmaktadır. Dolayısıyla itiraz
konusu kural, hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmamaktadır.”
Yer verilen açıklamalar kapsamında, Anayasa Mahkemesi tarafından
söz konusu hükümlerden hangisinin aynı maddi olaya uygulanacağı konusunda belirsizlik oluşturduğu ifade edilerek, anılan düzenlemenin iptali yönünde karar tesis edilmiştir.
III. Anayasa Mahkemesi Kararı Ne Anlama Gelmektedir
Anayasa Mahkemesi’nin vermiş olduğu iptal kararı ile tüzel kişilerin
kanuni temsilcilerinin sorumlu tutulabilmeleri için VUK’un 10. maddesinde düzenlenen kusur sorumluluğu ilkesi ön plana çıkmaktadır. Bir
başka ifadeyle, anılan iptal kararı sonrasında, amme alacağının doğduğu
ya da ödenmesi gereken dönemlerde kanuni temsilcilerin farklı şahıslar
olmaları halinde, kusurlu bulunmayan şahısların doğrudan müteselsil
sorumlu tutulmaları engellenmiş olmaktadır. Ancak, sorumluluğu devreden kanuni temsilcinin amme alacağının ödenmemesinde de kusuru
bulunuyorsa, sorumlu tutulması normal bir uygulama olacaktır.
Söz konusu iptal kararı sonrasında, kanuni temsilcilerin geriye yönelik sorumluluklarının artık olmayacağı yönündeki değerlendirmeler hukuken geçerli bir temele dayanmakta olup; anılan iptal kararı, sadece,
kanuni temsilcilerin kusurlu olmadıkları halde sorumlu tutulmalarını
engellemektedir.
Son olarak, Anayasa Mahkemesi 19.03.2015 tarih ve E.2014/144,
K.2015/29 sayılı kararında, iptal hükmüne ilişkin olarak özel bir yürürlük tarihi ayrıca belirlenmediğinden, Anayasa’nın 153. maddesi uyarınca, iptal kararı; bu Kararın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih olan
03.04.2015 tarihinden itibaren hüküm ifade edecektir.

KDV TEVKİFATININ VE
İADESİNİN HUKUKA UYGUNLUĞU
Yrd. Doç. Dr. Yusuf İLERİ1
1.GİRİŞ
Katma Değer Vergisi Kanunun 9 uncu maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetki kapsamında yayımlanan ikincil düzenlemelerle hizmet
sektörünün tamamı ile temel endüstriyel hammaddelerin tesliminde KDV
kesintisi uygulanmaktadır2. KDV kesintisi ile sorumlu tutulanlar mal ve
hizmet teslimi sırasında alıcı pozisyonunda olanlardır. KDV sisteminin
doğal akışında alıcı kişi veya kurum, teslim ile birlikte KDV’yi satıcıya
verirken, sorumlulukla birlikte tevkifat oranına denk düşen tutarı artık
satıcıya vermemekte, bu tutarı vergi dairesine ödemektedir. Yani alıcı, tevkif ettiği vergiyi vergi dairesi veznesine ödeyeceği güne kadar finansman
olarak kullanmak avantajını elde etmiştir. Şu halde KDV tevkifatı, tefkivat yapan alıcının yararınadır. İşlem anında satıcıya ödemekle yükümlü
olduğu tutarı bir süre daha, hem de maliyetsiz kullanmak imkanını elde
etmiştir. Verginin hazineye ödenmediği gerekçesiyle sonradan müteselsil
sorumluluk kapsamında sorumlu tutulmak endişesinden kurtulması da
cabasıdır. Dolayısıyla kendi yararına olan tevkifat yükümlülüğü için bir
şikayetinin olması ve dava konusu etmesi beklenemez.
Satıcıya gelince, bir mal ve hizmet tesliminde, satıcı alıcıdan tahsil edeceği KDV için bir veznedar pozisyonundadır. Şimdi sorumluluk söz konusu olunca, tevkifat oranına denk gelen tutarı, alıcı, satıcıya vermeden
sorumlu sıfatıyla vergi dairesine ödeyecektir. Bu durumda zaten devlete
ait olan KDV’nin veznedarlığını yapamadı bu yükümlülük eline alındı diye
bir hak ihlali ileri sürebilir mi? Böyle bir iddianın haklı görülemeyeceği
açıktır. İşte KDV sorumluluğu, hazineye ait bir paranın hazineye daha güvenlikli, hızlı ve kolay yoldan intikalini sağlamak adına alınmış bir tedbirdir. Ancak sorumluluk gibi mükellefe denk gelen yani vergi olgusunun en
önemli yükümlülüğüne ilişkin temel düzenlemeler kanunla değil ikincil
düzenlemelerle yapılmıştır. İşte bu zeminin hukuka uygunluğu incelemeye değer bir konudur.
1
2

Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Yeminli Mali Müşavir
Tevkifat konusu teslim ve hizmetler, 1 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama
Tebliğinde oldukça ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. .
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2.GENEL OLARAK VERGİ HUKUKUNDA SORUMLULUK
Vergi hukukunda sorumluluk; vergi kesintisi, vergi tevkifatı, stopaj
veya vergi sorumlusu kavramlarıyla açıklanmaktadır3. Vergi Usul Kanununda mükellef ve vergi sorumlusu, Kanunun Birinci Kitabının Birinci
Kısım İkinci Bölüm’ün başlığı olan “Vergi Sorumluluğu” kavramı altında açıklanmıştır. Yani VUK’a göre “Vergi sorumluluğu” mükellef ve vergi
sorumlusunu kapsayan bir üst kavramdır. İkinci Bölüm’ün ilk maddesi “mükellef ve vergi sorumlusu” başlıklı 8 inci maddedir. Maddenin 1
inci fıkrasında mükellef 2 inci fıkrasında vergi sorumlusu tarif edilmiştir.
Buna göre mükellef, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettüp
eden gerçek veya tüzel kişidir. Vergi sorumlusu ise, verginin ödenmesi
bakımından, alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişidir. Madenin dördüncü fıkrasında ise “Bu kanunun müteakip maddelerinde geçen
“mükellef” tabiri vergi sorumlularına da şamildir” denilmiştir. Bu tariflere
göre, vergi sorumlusunu vergi yükümlüsünden ayıran temel ölçüt vergiyi doğuran olayın şahsında gerçekleşmemiş olmasıdır. Vergi sorumlusu,
vergiyi doğuran olay kendi kişiliğinden gerçekleşmemekle birlikte başkasının vergiye ilişkin maddi ve/veya şekli ödevlerin yerine getirmek zorunda
olan kişidir. Kızılot, vergi sorumluluğunu, mükellefin vergisi için mükellefe değil bir başkasına başvurma imkanı veren bir müessese olarak açıklamaktadır4. Bu bir başkası, vergiyi doğuran olay düzleminde mükellefle
iktisadi veya hukuki ilişki içinde olandır. Mükellef dururken vergi ödevini
bir başkasının sırtına yüklemekteki amaç ise ulvidir: Vergi alacağını güvence almak, verginin tahsilini kolaylaştırmak, tahsilat süresini kısmak5.
Böyle bir müessesenin vergi idaresinin tercihi olduğundan süphe yoktur.
Bunun içindir ki bu müessesenin etkinliği her geçen gün arttırılmakta;
sürekli yeni konular ve kesimler eklemlenmek suretiyle daha da işlevsel
hale getirilmektedir.
Vergi yükümlüsünün yasayla belirlenmesine ilişkin anayasal düzenleme vergi sorumlusu yönünde de geçerlidir6. Kızılot “Verginin kanuniliği öyle bir katılık içinde yorumlanmalıdır ki, vergilemeye ilişkin yetki
kanunla dahi devredilmemeli” demektedir. Verginin kanunla konulması verginin yükümlüsünün, konusunun, vergiyi doğuran olayın, muaflık
ve istisnaların, matrahının, oranının, tahsil zamanı ve şekilleri vb. temel
3
4
5
6

Hesap Uzmanları Derneği, Beyanname Düzenleme Klavuzu, 2012, s:403
Şükrü KIZILOT ve diğerleri Vergi Hukuku,Yaklaşım Yayıncılık-2008, s:78
KIZILOT ve diğerleri s:78
Anadolu Üniversitesi Yayını No:2499, Vergi Hukuku, Prof. Dr. Hasan AKKAYA’nın hazırladığı 5 inci ünite s:83
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unsurların kanunla belirlenmesi demektir7. Yükümlülüğün yasayla belirlenmesine ilişkin tanım, ilk bakışta VUK madde 8/1’de yer alan maddi
ödevleri kapsar gibi görünmekle birlikte özünde şekli ödevleri de kapsamaktadır. Şu halde vergi sorumlusu şekli ve maddi vergi ödevi yönünden
mükellefe denk gelmektedir.
2.1.GELİR VERGİSİNDE VERGİ SORUMLUSU
Gelir vergisinde, verginin mükellef tarafından verilecek beyannameye
göre tarh ve tahakkuk ettirilmesi genel kural olmakla birlikte, bir kısım
gelir unsurlarının vergilemesinde bu gelirlerin beyan edilmesi beklenmeksizin, vergi sorumlularınca kesinti yoluyla alınarak ilgili vergi dairesine
ödenmesi esası getirilmiştir. GVK’da sorumluluğun temeli Kanunun “Vergi tevkifatı” başlıklı 94 üncü maddesidir. GVK’nın 94’üncü maddesi dışında kapsamlı bir vergi tevkifatı düzenlemesi de GVK’nın Geçici 67 nci maddesinde yapılmıştır8. Oldukça uzun metinlerin yer aldığı bu maddelerde:
-Tevkifat yapacak kişi ve kuruluşlar ilgili maddelerde sayılmak suretiyle yasayla belirlenmiştir. Maddede sayılanlar dışında bir başka kişi ya
da kurum tevkifat yapamayacağı gibi Maliye Bakanlığı veya başka bir mercii, bir başkasını tevkifat yapmaya yetkili kılınmamıştır. Bununla birlikte
maddenin sonuna eklenen bir fıkra ile KDV Kanunundaki vergi sorumlusuna benzer bir düzenleme yapılmıştır. Bu fıkra “Maliye Bakanlığı, vergiye
tabi işlemlere taraf veya aracı olanları verginin ödenmesinden sorumlu
tutabilir.” Şeklindedir9. Maliye Bakanlığı da tevkifat yapacaklar arasında
sayılmayan aile hekimlerini bu hükmü dayanak yaparak tevkifat yapmaya
yetkili kılmıştır10.
-Tevkifat yapılacak gelir unsurları da maddede yani yasayla belirlenmiştir. Kanunda sayılanlar dışında başka bir kazanç ve irat üzerinde tevkifat yapmak hukuken mümkün değildir. Tevkifat kapsamının genişletilmesi ya da daraltılması ancak bir yasa hükmü ile mümkündür.
-Tevkifat oranları da kanunla belirlenmiştir. Maddeye göre genel vergi
kesintisi oranı %25 olmakla birlikte Bakanlar Kuruluna kesinti oranlarını
belirleme ve değiştirme hususunda geniş yetkiler verilmiş ve bu yetkiye
istinaden ödeme türlerine göre farklı kesinti oranları belirlenmiştir11.
7
8
9

KIZILOT ve diğerleri s:32
5281 sayılı Kanun ile GVK’ya eklenmiştir.
476ı sayılı Kanunun 2’nci maddesiyle eklenen bu fıkra 1.7.2002 tarihinde geçerli olmak
üzere yürürlüğe girmiştir.
10 Geniş bilgi için Bkz: 275 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği.
11 Maliye Hesap Uzmanları Derneği, Beyanname Düzenleme Klavuzu, 2013, s.
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2.2.KURUMLAR VERGİSİNDE VERGİ SORUMLUSU
Kurumlar vergisi de kural olarak mükellefin beyanı üzerinden tarh
olunmaktadır. Bununla birlikte hatırı sayılır bir önemde tevkifat sistemine yer verilmiştir. Tevkifata ilişkin hükümler tam mükellefler için ayrı
dar mükellefler için ayrı düzenlenmiştir. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi
Kanunu’nun 15 inci maddesinde tam mükellefiyete tabi kurumlara yapılacak bazı ödemler üzerinden istihkak sahiplerinin kurumlar vergisine
mahsuben vergi kesintisi yapılması öngörülmüştür. Dar mükellef kurumlarda vergi kesintisi Kanunun 30’uncu maddesinde düzenlenmiştir. Dar
mükellef kurumlara maddede sayılan kazanç ve iratları sağlayanlar vergi
kesintisi yapacaklardır. Gelir vergisindeki gibi karmaşık ve birçok yönü
olan kurumlar vergisi kesintisini gerek tam ve gerekse dar mükellefler
için konumuzla ilgisi yönüyle özetlersek:
-Vergi kesintisi yapacak olan kişi, kurum ve kuruluşlar Kanunda belirlenmiştir.
-Kanunda, Bakanlar Kurulunca ayrı bir oran belirlenmediği sürece
%15 oranında vergi kesintisi yapılması öngörülmüştür.
-Kesintiye tabi kazanç ve iratlar kanunda sayılmıştır.
3.KATMA DEĞER VERGİSİNDE SORUMLULUK
3.1.VERGİNİN ÖDENMESİ YÖNÜNDEN
Katma değer vergisinde sorumluluk, Kanunun 9 uncu maddesinde
düzenlenmiştir. Maddede üç fıkra halinde üç ayrı sorumluluk hali belirlenmiştir. İncelememize konu olan sorumluluk hali maddenin birinci
fıkrasında şu şekilde yer almıştır.
“Mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer
hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması
amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden
sorumlu tutabilir.”
Bu hüküm dört unsurdan oluşmaktadır. Bunlar; (a) Sorumluluk halleri, (b)Sorumluğu belirlemeye yetkili merci, (c)Sorumluluğun dayanağı
ve (d)Kimlerin sorumlu tutulacağıdır. Fıkra, iki çeşit sorumluluk halinde
söz etmektedir; bunlardan biri “ Türkiye içinde ikametgâhı, işyeri, kanunî merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar” ikincisi ise “diğer haller”dir.
Sorumluluğu belirleme yetkisi Maliye Bakanlığına aittir. Sorumluluk an-
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cak “vergi alacağının emniyet altına alınması” için belirlenecek, başka bir
gerekçe sorumluluğa dayanak olamayacaktır. KDV’nin ödenmesinden sorumlu tutulacaklar ise “vergiye tabi işlemlere taraf” olanlardır. Maddede
belirtilen işlemlere taraf olarak sorumlu olarak belirlenenler kendine mal
teslim edilen veya hizmet ifa edilen kişi ve/veya kurumlardır. Burada verginin yasallığı açısından sorun teşkil eden unsurlar; sorumluluk halleri
ile sorumluluğu belirlemeye yetkili merciidir. Şöyle ki;
Fıkrada iki çeşit sorumluluk halinde söz edilmiş bunlardan ilki “ Türkiye içinde ikametgâhı, işyeri, kanunî merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar” şeklinde somut verilerle belirlendiği halde; ikincisi, “diğer haller” gibi
genel bir kavramla ifade edilmiştir. “Diğer haller” gibi genel ve soyut bir
kavramla, sorumluluğun konusunun, oranın, kimlerin tevkifat yapacağı
gibi tevkifata ilişkin temel özelliklerin Maliye Bakanlığına bırakılması verginin yasallığı ilkesinin açık bir ihlali gibi gözükmektedir.
Aslında incelememize konu olan 9 uncu maddenin 3 üncü fıkrasında
bunun bir örneği sergilenmiştir. Lisanslı depo işleticilerini katma değer
vergisinin ödenmesinden sorumlu” tutan hüküm, Maliye Bakanlığının
tebliğlerle belirlediği sorumluluk hallerinde farklı değilken bu düzenleme
tebliğle değil kanunla yapılmıştır. Bu arada belgesiz emtia bulunduran
ve hizmet temin edenlerle ilgili ayrı ve spesifik bir sorumluluk halinin de
temel kanuni unsurlarıyla birlikte 9 uncu maddenin 2 inci fıkrasında belirlendiği kaydını düşelim. Bu durumda doğru olan hangisidir? Maddenin
2 ve 3 üncü fıkralarındaki gibi temel unsurların kanunla belirlendiği bir
sorumluluk hali mi, yoksa konunun esas unsurlarıyla İdareye havale edildiği sorumluluk mu sorusu haklı ve cevaplandırılması gereken bir soru
olarak ortaya çıkmaktadır12.
Belirtmek gerekir ki KDV’de sorumluluk denilince akla gelen maddenin 1 inci fıkrasıdır. Zira bu hüküm çerçevesinde yapılan düzenlemelerin
yaygın bir uygulama alanı vardır. Kesinti yapacaklar arasında KDV mükelleflerinden, kamu kurum ve kuruluşlardan, iktisadi teşebbüslerinden,
özelleştirme kapsamındaki kuruluşları bankalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kanunla kurulan ve tüzel kişiliği haiz emekli
ve yardım sandıkları, Borsa’ya kayıtlı şirketlere varıncaya kadar önemli
sayıda mal ve hizmet alıcısı sayılmıştır. Bu kadar büyük bir muhatabı
olan sorumluluk gibi önemli bir düzenlemenin bütün unsurlarıyla yasayla değil de tebliğlerle yapılması ilk bakışta büyük sorunlar yaratacak gibi
görülmektedir. Ancak satıcının devlet adına alıcıdan emaneten tahsil ede12 5904 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle eklenen fıkra 03.07.2009 tarihinde yürürlüğe
girmiştir.
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rek vergi dairesine ödediği işlemde emanetçi vasfının kaldırılmasına itiraz
edemeyeceğini, ne hakkaniyet ne de hukuki açıdan böyle bir meşruiyetinin olamayacağını, alıcının KDV’yi doğrudan devlete ödemesinin kendi
yararına olduğunu, “Giriş” bölümünde açıklamaya çalışmıştım. Maliye
Bakanlığının da konuya pragmatik yaklaştığı anlaşılmaktadır. Bakanlık bu tabloyu analiz etmenin bilinciyle, sorumluluk sisteminin sağladığı
avantaja bakmaktadır. Gelinen noktada sistemin oturduğunu ve genel bir
kabul gördüğünü söyleyebiliriz.
3.2. VERGİNİN İADESİ YÖNÜNDEN
KDV tevkifatının doğası, satıcıya, tevkif edilen KDV tutarını iade olarak geri almak hakkını vermektedir. Ancak maddede, Maliye Bakanlığına
verilen yetki vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden
sorumlu tutmak yönündedir. Yani maddede ne iadeye ilişkin bir hüküm
ne de bu amaçla Maliye Bakanlığına verilmiş bir yetki söz konusudur.
Hal böyle iken yine de, KDV tevkifatına ilişkin iadeler Bakanlık tarafından yayımlanan tebliğlere göre yapılmaktadır. Verginin yasallığı ilkesinin
doktriner yorumu; verginin yükümlüsünün, sorumlusunun, konusunun,
vergiyi doğuran olayın, muaflık ve istisnaların, matrahının, oranının, tahsil zamanı ve şekilleri vb. temel unsurların kanunla belirlenmesini gerektirmektedir13.
Anayasa Mahkemesi bazı kararlarında bu yorumu daha da ileri götürmüş, iade edilecek vergiye ilişkin temel esasların da kanunla belirlenmesi
gerektiği yönünde kararlar vermiştir. Yüksek Mahkeme 17.11.2011 tarih
ve E:2010/11, K:2011/153 sayılı kararında14 mahsup ve iadenin verginin
yasallığı açısındaki önemini şöyle açıklıyor:
“Anayasa koyucunun, her çeşit mali yükümlerin yasayla konulması,
değiştirilmesi ve kaldırılmasını buyururken, keyfi, takdiri ve sınırsız
ölçülere dayalı uygulamaları önleyecek ilkelerin yasada yer alması
amacını güttüğünde kuşku yoktur. Yasa koyucunun, yalnızca konusunu belli ederek bir mali yükümün ilgililere yükletilmesine izin vermesi,
bunun, yasayla konulmuş sayılması ve Anayasa’ya uygunluğun kabulü için yeterli değildir. Mali yükümlerin, konusu, yükümlüleri, matrah
ve oranları, muaflık, istisna ve indirimleri, mahsup ve iadesi, yükümü
doğuran olay, tarh ve tahakkuku, tahsil usulleri, yaptırımları, zamanaşımı gibi çeşitli yönleri vardır. Vergi, resim ve harç koyma kavramı
13 Mualla ÖNCEL, Ahmet KUMRULU, Nami ÇAĞAN, Vergi Hukuku, 22. Bası-Ankara
2013, S:14; 5 no.lu dipnot;
14 14.02.2012 tarih ve 28204 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
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içine, konulan vergi veya mali yükümden muaflık, istisna, indirim ve
iade yapma kavramları da girmektedir.”
Yüksek Mahkeme verginin “konusu, yükümlüleri, matrah ve oranları,
muaflık, istisna ve indirimleri, yükümü doğuran olay, tarh ve tahakkuku”
yanı sıra “mahsup ve iadesi, tahsil usulleri, yaptırımları, zamanaşımı” gibi
hususların da verginin yasallığı ilkesi ekseninde yasayla belirlenmesi gerektiğini hükme dönüştürmüştür. Anayasa Mahkemesi bu kararıyla şu
hükmü iptal etmiştir:
“Bakanlar Kurulu, vergi nispeti indirilen mal ve hizmet grupları ile
sektörler itibarıyla, amortismana tabi iktisadi kıymetler dolayısıyla
yüklenilen katma değer vergisinin iade hakkını kaldırmay15 ”
İptal edilen hükmü sadeleştirsek Bakanlar Kuruluna mükelleflerin
KDV iade haklarını sınırlayan bir yetki vermekteydi. Yüksek Mahkemeye
göre, Anayasa’nın 73. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Bakanlar
Kurulu ancak, ‘muaflık, istisna, indirim ve oranlar’da yasanın belirttiği
alt ve üst sınırlar içinde değişiklik yapabilecek; bu alanları ve sınırları
aşacak biçimde herhangi bir düzenleme getiremeyecektir. Bakanlar Kurulu’na verilen bu yetki ‘koşullu ve sınırlı bir yetki’dir. Vergilendirmede
esas kural, vergilerin kanunla konulup, kaldırılması ve değiştirilmesidir.
Bakanlar Kurulu’na tanınan yetkinin, yeni düzenlemeler içermesi ve/veya
çok geniş olması, verginin yasallığı ilkesinin zedelenmesine yol açarak
yasama yetkisinin yürütme organına devri sonucunu doğurabileceğinden
kabul edilemez. 73. maddenin son fıkrasında, itiraz konusu kuralda yer
alan ‘vergi iadesi’ konusunda, ne iade hakkının getirilmesi ne de kısmen
ya da tamamen kaldırılması hususlarında Bakanlar Kurulu’na yetki verilmemiştir.
İncelememize konu olan KDV Kanunun 9 uncu maddesi sorumluyu
belirleme yetkisini Anayasanın 73 üncü maddesinde ismi dahi geçmeyen
Maliye Bakanlığına vermiştir. Bir kez daha belirtelim ki, maddede, tevkif
edilen verginin iadesine ilişkin bir yetkiden söz edilmemiştir. Ancak Maliye Bakanlığı yayımladığı tebliğlerde bu hükmü dayanak yaparak tevkifata tabi işlemlerde doğan iadeye ilişkin usul ve esasları belirlemiş; iade
işlemleri de bu tebliğlere göre yürütülmektedir16. Görüldüğü üzere temel
15 Katma Değer Vergisi Kanun’un 29. maddesinin (2) numaralı fıkrasının, 4.6.2008 günlü,
5766 sayılı Kanun’un 12. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendiyle değiştirilen son
cümlesi
16 Nihat UZUNOĞLU; KDV Tevkifatına Tabi İşlemlerle İlgili Yapılan KDV İadelerinin Yasal
Dayanağı Var Mıdır? Yoksa Bu Şekilde İade Yapanlar veya Yaptıranlar Suç Mu İşlemektedir?
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unsurların yasayla belirlenmemiş olması mahsup ve iade işlemlerinin hukuki zeminini ve hukuka uygunluğunu da sorunlu hale getirmiştir.
4.VERGİ YARGISININ KONUYA YAKLAŞIMI
KDV tevkifatı yapılmadı gerekçesiyle yapılan tarhiyatlarda, yargı mercilerinin Maliye Bakanlığınca yayımlanan tebliğlerin hükümlerini esas aldıkları, kararlarına bu tebliğleri dayanak yaptıkları görülmektedir. Aşağıda örnek olarak verdiğimiz dört ayrı olayda da, sorumlu tayin edilenlerin
bu sorumluluğu yerine getirmediği için tarhiyatlar yapılmış, bu tarhiyatlara karşı açılan davalarda Danıştay, Maliye Bakanlığınca yayımlanan tebliğ
hükümlerini gerekçe göstererek tarhiyatları onamıştır.
Danıştay Dördüncü Dairesi 7.2.2006 tarih ve E:2006/130, K:2006/99
sayılı kararında “Bayii dışında finans kurumundan akaryakıt satın alan
davacının katma değer vergisi kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen Kanun hükmü gereği finans kurumundan satın aldığı akaryakıt için sorumlu sıfatıyla 68 seri sayılı Katma Değer Vergisi
Genel Tebliği uyarınca 2 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesini
vermesi ve hesaplanan katma değer vergisinin %90’ını da ödemesi gerektiği”yönünde karar vermiştir.
Danıştay 9. Dairesi 09.10.2003 tarih ve E:2006/6436, K:2003/4742
sayılı kararında “Spor kulübüne forma reklam bedeli olarak ödenen
miktar üzerinden tahakkuk ettirilen katma değer vergisinin yasal olup
olmadığı araştırılmalıdır. Uygulamada gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olan bazı işletmelerin, profesyonel veya amatör spor kulüplerine oyuncularının formalarında gösterilmek, şahıslara veya kuruluşlara ait bina, arsa, arazi gibi yerlerde duvarlara yazılmak, pano
olarak yerleştirilmek, dergi, kitap gibi yazılı eserlerde yayınlanmak ve
benzeri şekillerde reklam verdiklerinin bilindiği, bu şekilde reklam verme işlemleri ile ilgili katma değer vergisinin, reklamı alanların gerçek
usulde katma değer vergisi mükellefi olmamaları halinde, reklamı verenler tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edileceğinin belirtildiği, bu
durumda, yükümlü bankanın ... Spor Kulübüne forma reklam bedeli
olarak ödediği miktar üzerinden hesaplanan katma değer vergisini,
Katma Değer Vergisi Kanununun 9. maddesine istinaden sorumlu sıfatıyla beyan etmesi yasa hükmü olduğundan ihtirazi kayıtla beyan
edilen matrah üzerinden tahakkuk ettirilen katma değer vergisinde
isabetsizlik görülmemiştir.”
Danıştay 9. Dairesi 09.10.2003 tarih ve E:2006/6436, K:2003/4742
sayılı kararında “Lisans ücreti üzerinden hesaplanan KDV nin işleme
taraf olan şirket tarafından sorumlu sıfatıyla istenilmesinde yasaya
aykırılık olmayacaktır.”
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Danıştay 9. Dairesi 30.11.199 tarih ve E:1998/4488, K:1999/4471 sayılı kararında” Gerçek usule tabi mükelleflerden yapılacak hurda metal
alımlarında teslim bedeli üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin 2/3’ünün alıcı tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilmek üzere
vergi tevkifatına tabi tutulması, 1/3’ünün ise satıcıya ödenmesi, vergi
tevkifatının, hurda metalin gerçek usule tabi mükellefler arasında her
el değiştirilmesinde uygulanması gerekir.
Bu kararlar, Maliye Bakanlığının ikincil düzenlemeleri ekseninde belirlediği KDV tevkifatına ilişkin kuralların, Danıştay tarafından da hem de
kararlılık kazanmış kararlarla benimsendiğini göstermektedir.
5.ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARINDA SORUMLULUK
5.1.VUK MADDE 11 DEKİ MÜTESELSİL SORUMLULUĞA YAKLAŞIMI
İncelememize konu olan KDV Kanunun 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrası, 3239 sayılı Kanunun 2 inci fıkrasıyla VUK’un 11 inci maddesine
üç fıkra halinde eklenen hükümlerle benzerlik göstermektedir. Buradaki
sorumluluğun, müteselsil sorumluluk olması mukayeseye engel değildir.
Söz konusu hükümler şöyledir:
“Mal alım ve satımı ve hizmet ifası dolayısıyla vergi kesintisi yapmak ve vergi dairesine yatırmak zorunda olanların, bu yükümlülükleri
yerine getirmemeleri halinde verginin ödenmesinden, alım satıma taraf olanlar ile hizmetten yararlananlar, aralarında zımnen dahi olsa
irtibat olduğu tespit olunanlar müteselsilen sorumludurlar17.
Ancak üçüncü fıkrada belirtilen müteselsilen sorumluluk mal üreten
çiftçiler ile nihai tüketiciler için sözkonusu değildir.
Müteselsil sorumluluğun şartları, sınırları ve bu konuya ilişkili usul
ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir.”
VUK Madde 11’in mukayese konusu olan üç fıkrasında aynen KDV incelememize konu olan KDV Kanunun 9 uncu maddesinin 1 inci bendinde
olduğu gibi dört unsur söz konusudur. (a)Sorumluluk hali, mal alım ve
satımı ve hizmet ifası dolayısıyla vergi kesintisi yapmak ve vergi dairesine
yatırmak zorunda olanların, bu yükümlülükleri yerine getirmemeleridir.
17 “Aralarında zımmen dahi olsa irtibat olduğu tespit olunanlar müteselsilen sorumludurlar” ibaresii 4369 sayılı Kanunun 81/A-28 inci maddesiyle “doğrudan veya hısımlık
nedeniyle ya da sermaye organizasyon veya yönetimine katılmak veya menfaat sağlamak
suretiyle dolaylı olarak ilişkide bulunduğu” ibaresiyle değiştirilmiştir.
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(b)Sorumluluğu belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. (c)Sorumluluğun
dayanağı “verginin ödenmesidir” yani güvenlik esaslıdır. (d)Sorumlu tutulacaklar ise alım satıma taraf olanlar hizmetten yararlananlar ve aralarında doğrudan veya hısımlık nedeniyle ya da sermaye organizasyon veya
yönetimine katılmak veya menfaat sağlamak suretiyle dolaylı olarak ilişkide bulunduğu tespit olunanlardır.
Mukayeseye aldığımız VUK 11 inci maddenin söz konusu üç fıkrasının iptali amacıyla Anayasa Mahkemesinde dava ikame edilmiştir18. KDV
Kanunu 9 uncu maddesi birinci fıkra ile VUK 11 inci maddesinin söz
konusu hükümleri bu karar ışığında incelendiğinde benzerlik çarpıcı bir
şekilde ortaya çıkmaktadır. Anayasa Mahkemesinin 19.3.1987 tarih ve
E:1986/5, K:1987/7 sayılı kararında19, “Bu hükmün uygulanması. Gelir
Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinde yer alan vergi kesme sorumluluğundan çok Katma Değer Vergisi Kanunu’nda yer alan mal alım satımı
ve hizmet ifası nedeniyle yapılan kesintiler için sözkonusudur.”Tespitin
yapmıştır ki, Yüksek Mahkemenin bu tespiti, kararı konumuz açısından
önemli kılmaktadır. Kararın sonraki hükümlerinden;
“Katma Değer Vergisi, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile
getirilen yeni bir vergi olup bu Kanunun Bakanlar Kurulu ile Maliye
ve Gümrük Bakanlığı’na yetki veren hükümleri 2/11/1984’de, diğer hükümleri 1/1/1985 tarihinde yürürlüğe girmiştir.” Demektedir. Dikkat
edilirse iptali istenen hüküm VUK’un 11 inci maddesindeki üç fıkra ve bu
fıkraların birisinde geçen Maliye Bakanlığına verilen yetki iken, Anayasa
Mahkemesi konuyu Katma Değer Vergisi Kanununa ve bu Kanunun Maliye Bakanlığına yetki veren maddelerine getirmiştir. İptal talebi reddedildiğine göre KDV Kanunun Maliye Bakanlığına yetki veren maddesinin de
bir ön denetimden geçtiğini ve ibra edildiğini söyleyebiliriz. Yani, Anayasa
Mahkemesi, Katma Değer Vergisi Kanunun Maliye Bakanlığına yetki veren
maddeleri hakkında bir nevi bir ön muhakeme yapmış ve ”ihsas-ı rey”de
bulunmuştur.
Bundan sonraki hükümler benzerliği daha da belirginleştirmektedir.
Gerçekten de sanki Katma Değer Vergisi Kanunun incelememize konu
olan 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrası, iptal talebiyle Yüksek Mahkemenin
önüne gelmiş de ona reddiye yazılmıştır:
“Katma Değer Vergisinin konusunu oluşturan işlemler çok çeşitli olduğu, gibi, mükellefleri de Türkiye’de bu işlemlerle ilgili yerli ve ya18 İptal davası Türkiye Büyük Millet Meclisinin 81 üyesi tarafından açılmıştır.
19 12.11.1987 tarih ve 19632 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
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bancı şahıslarla, özel hukuk tüzelkişileri ve her türlü kamu tüzelkişileri olabilmektedir. Öte yandan bu verginin, üretimin her kademesinde
tahsili söz konusudur. Gösterdiği bu özellikler nedeniyle Katma Değer
Vergisini doğuran işlemlerle ilgili gerçek ve tüzelkişiler sayıca çok fazla
olabilecektir. Kanun Koyucu bu nedenle vergi tahsilatım güvence altına
almak için vergiyi doğuran işlemle doğrudan veya dolaylı olarak, açık
veya zımnî ilişkisi olan kimselerin verginin ödenmesi açısından müteselsilen sorumlu tutulmalarını gerekli ve yararlı görmüştür.”
5.2.ANAYASA MAHKEMESİNİN VUK MADDE 11 DEKİ ZİRAİ ÜRÜN
TEVKİFATINDAKİ MÜTESELSİL SORUMLUĞA YAKLAŞIMI
Danıştay Dördüncü Dairesi (3418 Sayılı Kanunun 30. maddesiyle)
VUK madde 11’e eklenen 5 inci fıkranın, Anayasaya aykırılık oluşturduğunu ileri sürerek iptalini istemiştir. İptali istenen fıkra şöyledir:
Maliye ve Gümrük Bakanlığı zirai ürünlerin (işlenmiş olanlar dahil) alım ve satımına aracılık eden kuruluşlar ile Ticaret Borsalarını
bu mahsullerin satın alınması sırasında yapılacak vergi tevkifatından
müteselsilen sorumlu tutmaya, sözkonusu ürünlerin satışı dolayısıyla
yapılacak vergi tevkifatının hangi safhada yapılacağını her bir ürün
için ayrı ayrı belirlemeye yetkilidir. Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından belirlenen safhadan önceki safhalarda tevkif yoluyla alınan
vergiler iade edilmez ve süresinde ilgili vergi dairesine yatırılır.
İtiraz dilekçesinde fıkranın Maliye ve Gümrük Bakanlığı’na yetki veren
hükmünün, İdareye yasa kurallarını kaldırma, değiştirme, daraltıp genişletme gibi yasama organına ilişkin görev ve yetkilerin verildiğini ve idareye
bu tür yetkiler verilmesinin Anayasa’nın 6.20, 7.21 ve 8.22 maddelerine aykırılık oluşturduğunu ileri sürmüştür.
Anayasa Mahkemesi 25.5.199323 tarih ve E:1993/3, K:1993/20 sayılı
Kararıyla24 hükmün, Anayasanın 6., 7. ve 8. maddelerine aykırı olduğu
yönündeki iddialara itibar etmemiştir.
“İtiraz konusu fıkrada ek bir vergi veya vergi benzeri malî yükümlü20 Anayasa’nın 6 ncı maddesinin son fıkrasında, “Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasa’dan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz.”denilmiştir.
21 Anayasa’nın7 nci maddesinde “yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet
Meclisinindir. Bu yetki devredilemez.” denilmektedir.
22 Anayasa’nın 8 inci maddesinde, “Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından Anayasa’ya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir.” denilmekle ve madde gerekçesinde de, bu madde ile yürütme organının “gerekli
yetkilere sahip ve kanunların kendisine verdiği görevleri yerine getiren” bir kuvvet olarak düzenlendiği belirtilmekle, bu husus ayrıca vurgulanmaktadır
23 Danıştay Dördüncü Dairesi itiraz yoluyla iptalini talep etmiştir.
24 25.11.1995 tarih ve 22477 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
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lük getirilmediği gibi Maliye Bakanlığı’na vergi ve malî yük konulması
yetkisi de verilmemiştir. Fıkranın vergi yükümlülüğü ile ilgisi yoktur.
Fıkrada tarım ürünü alım ve satımına aracılık eden kuruluşlarla Ticaret Borsaları’na vergi kesintisi ile ilgili olarak bazı görevler yüklenmekte, müteselsil bir “sorumluluk” ihdas edilmektedir. Burada aracı
kurumları ve Ticaret Borsaları’nı müteselsil sorumlu yapan Yasadır.
Yasakoyucu tarafından yürütmeye bırakılan düzenleme alanı, vergilendirme ile ilgili temel kurallar olmayıp, yasaca belirlenen sorumluluğun uygulanmasına ait teknik düzenlemeler ve ayrıntılardır.
Yasakoyucu belirli konularda gerekli temel kuralları koyup çerçeveyi çizer, uygun ve gerekli görürse bu kuralların uygulanması yolunda
belirlenmiş alanlar bırakır. Bu alanlarda düzenleme yetkisine dayanarak idare kimi düzenlemeler yapabilir.”
Yüksek Mahkeme, hükmün Anayasa’nın 7325. ve 12426. Maddelerine
aykırı olduğuna ilişkin itirazı da, “İtiraz konusu fıkra ile Bakanlığa verilen düzenleme yetkisi, malî mükellefiyet tesis edecek bir yetki olmayıp,
sınırlı ve vergi idaresinin uygulayacağı ikincil bir düzenleme olduğu
gerekçesiyle reddetmiştir.
Hükmün, Anayasa’nın 38. Maddesine27de aykırı olduğu ileri sürülmüştür.
Yüksek Mahkeme “… dava konusu fıkra ile getirilen müteselsil sorumluluk Ceza Hukuku anlamında bir suç değildir. Fıkrada düzenlenen müteselsil sorumluluk, çeşitli vergi kanunlarında düzenlenen sorumluluk kurumunun bir türüdür. Vergi yasalarında bu konuda özel bir
kural bulunmazsa müteselsil sorumluluğun tanımlanmasında ve uygulanmasında, Borçlar Hukuku kuralları gözönünde tutulur.” Diyerek
itiraz konusu kuralın Anayasa’nın 38. maddesi ile ilgisini görmemiştir.
6.SONUÇ
1.KDV sorumluluğu hazineye kısa yoldan ve güvenlik içerisinde vergiye
kavuşmak imkanı sağlayan hazine yararına bir uygulamadır. Kapsamının
devamlı genişletilmesi bundandır. Konjonktüründe buna uygun olması
nedeniyle mükellef yerine sorumluluğu ikame eden uygulamaların süreceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

25 Anayasa’nın 73. maddesi vergiyi bir vatandaşlık görevi olarak kabul etmiş; vergi, resim,
harç ve benzeri malî yükümlülüklerin ancak yasayla konulabileceği ilkesini getirmiştir.
26 Anayasa 124. madde ile kanun ve tüzüklerin uygulanması sağlanmak üzere Bakanlıklar
ve kamu tüzelkişilerine yönetmelik çıkarma yetkisi tanınmıştır
27 Anayasa’nın “suç ve cezalara ilişkin esaslar” başlıklı 38. maddesiyle, suç ve cezaların
yasallığı ve kişiselliği ilkesi konulmuştur.
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2.Alıcı işlem sırasında sayıcıya ödediği KDV’nin sorumluluğa denk gelen kısmını artık vergi dairesine ödeyecek, böylece hem bu parayı bir süre
daha kullanmak imkanını elde edecek, hem de ileri de olası müteselsil
sorumluluk uygulamalarında kurtulmuş olacaktır. Aslında alıcı, müteselsil sorumluluktan, sorumluluğa geçiş yapmıştır. Müteselsil sorumlulukta
nasıl bir işlemle ne zaman karşılaşacağı belli değilken, şimdi her şey daha
belirlidir. Hülasa uygulama alıcının aleyhine değildir.
3.Sorumluluk uygulamasıyla birlikte satıcının mükellef olarak veznedarlık işlevi sonlanmış olacaktır. Satıcı sorumluluk dışında kalan tutarların tahsil ve beyanı işine devam edecek, veznedarlık görevi bitti diye bir
hak ve iddiada bulunması söz konusu olmayacaktır.
4.KDV sorumluluğuna ilişkin düzenlemelerin zemini yasadır. Doktrinin yaklaşımı da bu yöndedir. Alıcının sistemden yarar sağlaması, satıcının uygulamayı yargıya taşıyacak dayanaklardan yoksun olması, sorumluluk uygulamalarının ikincil düzenlemelerle yapılabileceğinin zeminini
yaratmıştır. KDV Kanunun yapısına ve sistematiğine bir halel gelmemesi
için KDV sorumluluk düzenlenmelerinin ikincil düzenlemelerle yapıldığı
anlaşılmaktadır. Tevkifatın konusunun, oranının, mahsup ve iadesi gibi
temel unsurlarının yasayla düzenlenmemesi verginin yasallığı ilkesiyle
çelişmekte ise de, ikincil düzenlemelerin verginin taraflarının aleyhinde
olmama gibi pragmatik bir yönü vardır.
5.Vergi yargısı önüne gelen uyuşmazlıklarda sorumluluğa ilişkin tebliğleri bağlayıcı kaynak olarak kabul ederek, uyuşmazlığı bu tebliğlerdeki
hükümlere göre çözmektedir.
6.Müteselsil sorumluluk getiren benzer mahiyette İdareye yetki veren iki ayrı hüküm Anayasa Mahkemesine götürülmüş, her iki talep de
Yüksek Mahkeme tarafından reddolunmuştur. Buradan bakarak KDV
sorumluluğuna ilişkin Maliye Bakanlığı tebliğleriyle getirilen kuralların
kalıcı olduğunu söyleyebiliriz.

RÖDOVANS SÖZLEŞMESİ
Av. Müge Erekmekci - Stj.Av. Gizem Süleymanoğlu

I.

GİRİŞ

Rödovans sözleşmeleri, uygulamasına sıklıkla rastlanmakla beraber,
ilk kez 10.06.2010 tarihli ve 5995 sayılı Kanun’un1 17. maddesi ile 3213
sayılı Maden Kanunu’na eklenen EK Madde 7 hükmü uyarınca, “Maden
ruhsat sahiplerinin, ruhsat sahalarının bir kısmında veya tamamında
üçüncü kişilerle yapmış oldukları rödövans sözleşmelerinde, bu alanlarda yapılacak madencilik faaliyetlerinden doğacak İş Kanunu, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili idari, mali ve hukuki sorumluluklar rödovansçıya aittir. Ancak bu durum ruhsat sahibinin Maden Kanunundan doğan
sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.” şeklinde yasal düzenlemeye konu
edilmiştir.
Akabinde Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği2 kabul edilmiş
ve Yönetmeliğin 4, 96, 100, 131, 138’inci maddeleri ile Geçici 1. Maddesinde rödovans sözleşmesine ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Böylece rödovans sözleşmesinin yasal zemini oluşturulmaya çalışılmıştır.
Bununla birlikte rödovans sözleşmelerinin kurulması, sona ermesi ve tarafların hak ve yükümlülükleri gibi temel hususlara kanunda yer verilmiş
değildir. Söz konusu boşluk, öğreti ve yargı kararlarında TBK’nın 357 ve
devamı maddelerinde düzenlenen “Ürün Kirası”na ait hükümlerin rödovans sözleşmelerine de uygulanacağı kabulü ile giderilmeye çalışılmıştır.3
Ürün kirası, kiraya verenin kiracıya ürün veren bir şeyin veya hakkın
kullanılmasını ve ürünlerin devşirilmesini bedel karşılığında bırakmayı
üstlenmesine dayalı bir sözleşme ilişkisi olup rödovans sözleşmeleri de
bu tanıma uyar. Nitekim rödovans yönteminde ruhsat sahibi olan madenci işletme iznini devreder ve bunun karşılığında da rödovans bedeli denen
bir pay alır. Bununla birlikte aşağıda izah olunacağı üzere hasılat kirasına
dair hükümlerin rödovans sözleşmelerinin konusu, mahiyeti ve amacı göz
1
2
3

RG. 24.06.2010T., 27621S.
R.G. 06.11.2010T., 27751S.
Topaloğlu, Mustafa; Maden Hukuku, Adana 2011, s. 51. Yargıtay 11.Hukuk Dairesi’
nin 08.12.2005 tarihli 2004/12958 E. 2005/12044 K ve Yargıtay 14.Hukuk Dairesi
20.02.2007 tarihli 2007/111 E. 2007/1552 K. sayılı kararlar için bkz. www.kazanci.
com (Erişim Tarih ve Saati: 07.01.2015, 13:21)
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etilerek ve ancak mahiyeti uygun düştüğü ölçüde rödovans sözleşmelerine
uygulanması gerekir.
II.

MADEN HAKKI VE BÖLÜNMEMESİ İLKESİ

Maden hakkı (arama, ön işletme ve işletme ruhsatları) hak sahibinin
malvarlığına dâhil olan kişisel bir haktır. 3213 sayılı Maden Kanunu’nun
“Hakların Bölünmezliği, Devir ve İntikali” başlıklı 5. maddesinde hakların bölünmemesi ilkesi kabul edilmiştir. Buna göre, “Madenler üzerinde
tesis olunan ilk müracaat (takaddüm), arama ruhsatnamesi, buluculuk
ve işletme ruhsatı haklarının hiç birisi hisselere bölünemez. Her biri bir
bütün halinde muameleye tabi tutulur. Maden ruhsatları ve buluculuk
hakkı, devredilebilir. Devir yapılmadan önce arama ve işletme ruhsatlarının devredildiği tarihteki ruhsat bedelinin iki katı tutarında devir
bedeli alınır. Devir bakanlık onayı ile gerçekleşir. Durum maden siciline şerh edilir. Devir muamelesi maden siciline şerh edilmesi ile tamam
olur. Maden hak ve vecibeleri miras yolu ile intikal eder. Bu hak ve
vecibeler, bütün mirasçıların vekâletini havi bir vekâletname ile 6 ncı
maddede belirtilen niteliklere sahip mirasçılardan birine veya üçüncü
bir şahsa devredilir. Mirasçıların ittifak edememeleri halinde mirasçılardan birinin müracaatı ile mahkeme mirasçılardan bu hakkın en ehil
olana tahsisine veya bu da mümkün olmazsa ruhsatın satılmasına karar verir. Mahkeme bu hususu basit muhakeme usulü ile halleder. Eğer
dava söz konusu değil ise 6 ay içerisinde intikal işlemleri tamamlanmayan ruhsatlar feshedilir. Devir ve intikal işlemlerine ilişkin usul ve
esaslar yönetmelikle belirlenir. Madenler üzerindeki hakların devir ve
intikali bu Kanun ve yönetmelikte gösterilen hükümlerin takibini geciktirmez.”
Görüldüğü üzere kanun hükmünde sayılan hakların tek bir gerçek
veya tüzel kişi elinde toplanması gerektiği kabul edilmiş ve bu hakların
bölünmesine izin verilmemiştir. Maden haklarının bölünmemesi ilkesinin
benimsenmesinin amacı, madenlerin işletilmesinde kamusal yarar olması sebebiyle Maden Kanunu hükümlerinin bu şekilde rasyonel ve sağlıklı
bir biçimde uygulanacağı inancıdır. Ne var ki maden haklarının kolayca
devredilebilmesi ve rehin-ipotek işlemlerine konu olabilmesi, maden haklarının güvenliği bakımından son derece önem arz eder. İşte bu noktada
rödovans sözleşmeleri gündeme gelir ve maden ruhsatlarının bölünmemesi ilkesinin yarattığı sıkıntıların aşılması noktasında sıklıkla kullanılır.
III. RÖDOVANS SÖZLEŞMELERİNİN TANIMI
Rödovans sözleşmesi, Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliğinin 4. maddesinde, “Ruhsat sahalarındaki madenlerin üretilerek değerlendirilmesi amacıyla üçüncü kişilere veya kuruluşlara tasarruf hakkı
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sağlamak üzere ruhsat sahasının tamamı ya da bir kısmı için ruhsat
sahiplerinin bu kişilerle yapmış oldukları sözleşmeler” olarak tanımlanmıştır. Ne var ki bu tanım sözleşmenin esaslı unsurlarını içermemesi bakımından eksiktir. Oysaki Devletten alınan idari izin niteliğindeki maden
ruhsatının kiralanması esasına dayanan ve özellikle iş hukuku ve idare
hukuku bakımından son derece önemli sonuçları olan rödovans sözleşmelerinin tüm unsurlarını içerir şekilde yasal bir tanıma kavuşturulması
gerekir.
Yönetmelik’te işletme ruhsatının maden siciline kaydedilmesi (m.96),
gerekli şartların sağlanması halinde ruhsat sahasına teknik ya da daimî
fenni denetçi atanabilmesi (m.131, 138), bu sözleşmelerde yapılan değişikliklerin, devir ve intikal işlemlerinin veya iptalinin maden siciline şerh
veya terki (m.100) gibi rödovans sözleşmesinin bir takım unsurlarına yer
verilmiş ise de bu hususlar sözleşmenin temel unsurları olmadığından söz
konusu hükümlerden hareketle bir tanım yapılması mümkün değildir.
IV. RÖDOVANS SÖZLEŞMESİNİN MAHİYETİ, KURULMASI
Yargıtay uygulamasında rödovans sözleşmeleri maden hakkı devri işleminin sebebi olarak kabul edilir.4 Nitekim maden hakkının devrinde
esasen taşınmaz mülkiyetinin naklinde olduğu gibi borçlandırıcı işlem ve
kazandırıcı işlem olmak üzere iki ayrı işleme ihtiyaç duyulur. Bu noktada
varlığı aranan borçlandırıcı işlem maden hakkının devri borcunu doğuran satım, bağışlama ve trampa gibi bir işlem olabileceği gibi ruhsat devri
amacıyla akdedilmiş bir rödovans sözleşmesi de olabilir.
Bununla birlikte rödovans sözleşmesi şekli, bildirim kaydı gibi hususlar ile maden ruhsatının devri taahhüdü içermemesi ve rödovansçıya sadece kullanım hakkınım bırakılması noktalarında tasarruf işlemi
niteliğindeki maden hakkının devrinden ayrılmaktadır. Örneğin Maden
Kanunu’nun maden hakkının devrine ilişkin 5. maddesi uyarınca devir
muamelesi maden siciline yapılacak şerh5 ile tamam olur iken rödovans
sözleşmelerinde maden siciline şerh verilmesi zorunlu değil, isteğe bağlıdır.
4
5

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 21.02.2000 tarihli 2000/154 E. 2000/1269 K. sayılı
kararı ve 06.04.2000 tarihli 1999/9412 E. 2003/2249 K. sayılı kararı
Maden Kanunu’nun 5. maddesinde “şerh” ifadesi kullanılmakla birlikte, burada teknik
anlamda bir şerh yoktur. Şerh, sicilde şahsi hakları kuvvetlendirmeye yarayan veya
mülkiyet üzerinde tasarruf işlemi yapabilmeyi kısıtlayan bir işlemi ya da geçici tescillerin kaydını ifade eder. Burada ise kurucu nitelikte bir tescil yapılmakta olup, kanun
maddesinde geçen ifadenin “tescil” olarak düzeltilmesinde yarar görülmektedir yönündeki görüş için Bkz. Özdamar, Demet; “Maden Hakkının Verilmesi ve Bu Hakkın Devri”, Prof. Dr. Turan Tufan Yüce’ye Armağan, İzmir 2001, s. 127.
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Aynı şekilde maden hakkının devri halinde, Maden Dairesi nezdinde
resmi bir işlem yapılması ve bunun maden siciline tescili şarttır. Buradaki tescil kurucu niteliktedir. Dolayısıyla noterler marifetiyle de olsa
maden hakkı devri vaadi sözleşmesi yapılması mümkün ve geçerli değildir. Buna karşın rödovans sözleşmeleri bakımından (Bakanlık’tan izin
alınması dışında) böyle bir şekil şartı öngörülmemiştir. Bu halde Türk
Borçlar Hukukunda aslolan şekil serbestisi ilkesi uyarınca (Bakanlığın
izni alınmak kaydıyla ve maden ruhsatını devir taahhüdü içermemek koşuluyla) rödovans sözleşmeleri yazılı olarak yapılabileceği gibi, noter tarafından da düzenlenebilir.6
04.02.2015 tarihli 6592 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler ile rödovans sözleşmelerinin kuruluşu konusunda ciddi sınırlamalar getirilmiştir. Yeni düzenlemeye göre ruhsat sahipleri ile üçüncü kişiler arasında
yapılan rödovans sözleşmeleri Bakanlığın iznine tabidir ve izin alınmaksızın yapılan sözleşmeler ile yürütülen madencilik faaliyetleri durdurulur.
Bununla beraber kamu kurum ve kuruluşları ile iştirakleri hariç olmak
üzere yer altı kömür işletmelerinde maden ruhsat sahiplerinin, ruhsat
sahalarının bir kısmında veya tamamında üçüncü kişiler ile üretim faaliyetlerine yönelik rödovans sözleşmeleri yapması yasaklanmıştır. Aksi
takdirde sözleşme ile yapılan madencilik faaliyetleri durdurulacaktır (Maden Kanunu ek-7. madde).
V. RÖDOVANS SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN HAK ve
YÜKÜMLÜLÜKLER
Rödovans sözleşmesinden doğan hak ve yükümlülükler bakımından
Maden Kanunu ve diğer mevzuat uyarınca ruhsata bağlı bütün yükümlülükler ruhsat sahibine aittir. Bu kapsamda fenni nezaretçi atama yükümlülüğü de daima ruhsat sahibinin yükümlülüğündedir.7 Dolayısıyla bu
yükümlülüğün doğması için gerekli olan üretim miktarı ruhsat sahasının
tamamı dikkate alınarak hesap edilir. Bu itibarla da rödovans sözleşmesi
taraflarının kendi aralarında veya üçüncü kişilerle alt işveren ilişkisi içinde olmaları ruhsat sahibinin bu yükümlülüğünü kaldırmadığı gibi, hesaba katılacak üretim miktarını da değiştirmez.8
Bu noktada rödovans sözleşmeleri ile ilgili olarak iş mevzuatından doğan sorumlulukların muhatabının tespiti önem taşır. Nitekim Maden Ka6
7
8

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu’ nun 06.07.1970 tarih ve 1967/7 E. 1970/6
K. sayılı kararı için bkz. www.kazanci.com (Erişim Tarihi ve Saati: 08.01.2015, 10:02)
Yargıtay 21. Hukuk Dairesi’nin 26.01.2010 tarihli 2009/12236 E. 2010/620 K. sayılı
kararı için bkz. www.kazanci.com.tr (Erişim Tarihi ve Saati: 08.01.15, 10:04)
Baycık, Gaye; “Rödovans Sözleşmesinin Hukuki Niteliği ve Tarafların İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülükleri”, Prof. Dr. Sarper Süzek’e Armağan, Ankara 2011.
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nunu ile düzenlendiği üzere, “maden ruhsat sahiplerinin, ruhsat sahalarının bir kısmında veya tamamında üçüncü kişilerle yapmış oldukları
rödovans sözleşmelerinde, bu alanlarda yapılacak madencilik faaliyetlerinden doğacak İş Kanunu, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili idari, mali
ve hukuki sorumluluklar rödovansçıya aittir. Ancak bu durum ruhsat
sahibinin Kanundan doğan sorumluluklarını ortadan kaldırmaz” (Maden Kanunu ek-7 madde, MFUY.m.100). Bununla birlikte sorumluların
tespiti noktasında her olayın kendi şartları dahilinde değerlendirilmesi
ve sahada yapılan faaliyetlerinin denetim ve kontrol yükümlüğünün kime
ait olduğunun belirlenmesi gerekir. Kural olarak sahada yapılan her türlü
faaliyetin denetim ve kontrol yükümlülüğünün sahanın işletmesini devralan rödovansçı ile birlikte ruhsat sahibine ait olduğu kabul edilir.9 Bununla birlikte rödovans sözleşmesinin işyeri devrini içermesi halinde, 4857
sayılı İş Kanunu’nun 6. maddesi uyarınca devir tarihinde devam eden iş
sözleşmeleri ve dolayısıyla bu sözleşmelerden doğan her tür sorumluluk
devralan tarafa geçer.
Rödovans sözleşmeleri esas itibariyle kamu hukuku dalı olan maden
hukukunu ilgilendirmekle birlikte sözleşmenin konusu ve tarafları nazara alındığında bir özel hukuk ilişkisi niteliği taşır. Bu bakımdan rödovans
sözleşmelerinden doğan ihtilafların özel hukuk mahkemelerince çözümlenmesi gerekir. Konusu ve amacına bakıldığında rödovans sözleşmelerinin taraflardan en azından birisi için bir ticari işletmeyi ilgilendirdiği ve
dolayısıyla ticari dava teşkil ettiği görülür. Bu nedenle rödovans sözleşmeleri ile ilgili olarak doğacak uyuşmazlıkların çözümünde ticaret mahkemeleri görevlidir.
VI. RÖDOVANS SÖZLEŞMELERİNİN ÜRÜN KİRASI İLE İLİŞKİSİ
Rödovans sözleşmesi, maden ruhsat sahibi ile rödovansçı (işletmeci)
arasında akdedilen rödovansçının bir bedel karşılığında maden ruhsatına konu alanın tamamında veya bir kısmında madencilik faaliyeti yapma yetkisini elde ettiği sözleşmedir.10 Bu sözleşme esasen ürün kirası
sözleşmesinin bir türüdür. Nitekim Yargıtay kararlarında da bu husus
kabul edilir.11 Ancak burada fark arz eden nokta, rödovans sözleşmesi ile
Devletten alınan idari izin niteliğindeki maden ruhsatının kiralanmasıdır.
Dolayısıyla ürün kirasına ilişkin hükümler ancak maden mevzuatında
9

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi’ nin 26.01.2010 tarihli 2009/12236 E. 2010/620 K. sayılı
kararı için bkz. www.kazanci.com (Erişim Tarihi ve Saati: 08.01.2015, 10:05)
10 Topaloğlu, Mustafa; Maden Hukuku, Adana 2011, s. 51.
11 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi’nin 20.02.2007 tarihli 2007/111 E. 2007/1552 K. sayılı
kararı için bkz. www.kazanci.com.tr (Erişim Tarihi ve Saati: 08.01.2015, 10:06).
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hüküm bulunmayan hususlarda ve mahiyeti uygun düştüğü ölçüde rödovans sözleşmelerine de uygulanabilecektir.
Ürün kirasında ürün veren bir mal veya hakkın kullanılmak, semerelerinden yararlanılmak ve işletilmek üzere bir bedel karşılığında kiralayan
tarafından kiracıya devredilmesi taahhüt edilmektedir.12 Bu husus, 6098
sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 357. maddesinde hükme bağlanmıştır.
Bu itibarla, maden işletme hakkı gibi gelir getiren hakların bedel karşılığında işletilmek üzere kiralayana bırakılması da ürün kirası sözleşmesine
konu olabilecektir.13 Zira Türk-İsviçre hukuk sistemlerinde haklar adi
kira değil, ürün kirasına konu olacak şekilde düzenlenmiştir.14 Buna göre
hasılat kirasının konusunu hasılat getiren bir taşınır veya taşınmaz ve
yahut bir ticari işletme veya hak dahi oluşturabilir.15
Ürün kirası sözleşmesi, tam iki tarafa borç yükleyen rızaî bir sözleşme niteliğinde olduğundan TBK. m.1/1 hükmü uyarınca sözleşmenin kurulabilmesi için tarafların karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanında
bulunmaları gerekli ve yeterlidir. Ancak tarafların kanundan doğan bazı
yükümlülükleri de vardır. İşte bu yükümlülükler uygun düştükleri ölçüde
rödovans sözleşmeleri bakımından da uygulanır.
Buna göre kiraya veren ruhsat sahibi teslim borcunun (TBK.m.360)
ve esaslı onarımların ifasından (TBK.m.361) sorumludur. Ayrıca TBK
m. 358’de ürün kirasına ilişkin özel hüküm bulunmayan hallerde kira
sözleşmesine ilişkin genel hükümlere gidileceği düzenlendiğinden, kiraya
veren ruhsat sahibinin şartların varlığı halinde ayıptan ve zapttan sorumluluğu da söz konusu olabilecektir.
Rödovansçı ise rödovans bedelini ödemek (TBK m. 362), madeni tesis
amacına uygun olarak kullanmak ve iyi bir şekilde işletmek borcu altındadır (TBK m. 364). Bu bağlamda madeni akılcı ve rasyonel bir biçimde
işletmeyerek, maden rezervini tahrip eden rödovansçı, ruhsat sahibine
karşı sorumludur. Rödovansçı kiraya verenin izni olmaksızın, kiralananın işletme usulünü, kira süresinin bitiminden sonra etkisi görülebilecek
biçimde değiştiremez (TBK. m.364).
Rödovansçı madenin bakımını sağlamak ve küçük onarımları yapma
yükümlülüğü (TBK m. 365) altındadır. Bu bağlamda rödovansçı maden
12
13
14
15

Altaş, Hüseyin; Ürün ve Şirket Kirası (BK. mad. 270-298), Ankara 2009, s.21.
Altaş, Hüseyin; Ürün ve Şirket Kirası (BK. mad. 270-298), Ankara 2009, s.21.
Altaş, Hüseyin; Ürün ve Şirket Kirası (BK. mad. 270-298), Ankara 2009, s.21.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’ nun 23.10.2013 tarihli 2013/14 E. 2013/215 K. sayılı
kararı (Yayınlanmamış)
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sahasını, kuyuları ve galerileri iyi bir şekilde muhafaza eder ve emniyet
tedbirlerini alır. Aksi halde yeterli tedbirleri almayan rödovansçı bu suretle sebep olduğu zararlardan ruhsat sahibine karşı sorumlu olur.
Bu çerçevede rödovans sözleşmesinin ürün kirası niteliğinde sayılmasının hüküm ve sonuçlarını şu şekilde özetlemek mümkündür;
• Rödovans sözleşmesi ile maden ruhsatlı sahanın tamamı veya bir kısmı verilebilir.
• Rödovans sözleşmesinde ruhsat sahibi madenci, rödovansçının sahada maden işletmesi için gerekli olan bütün ortamı sağlamak zorundadır. TBK’nın 359. maddesi uyarınca maden sahasında ruhsat sahibine
ait olup da rödovans sözleşmesine dâhil edilmiş olan demirbaş eşya, iş
makineleri, ulaşım araçları ve işletme tesisatı varsa taraflar, bunların
değerlerini birlikte takdir ederek iki nüsha düzenleyecekleri tutanağa
geçirip imzalayarak, birbirlerine vermekle yükümlüdür. Söz konusu
demirbaş, makine ve sair ekipmanın değerlerinin tespiti noktasında
mahkeme kanalıyla tespit yaptırılarak, bu konuda yetkin kişiler tarafından yapılacak inceleme neticesinde hazırlanacak bilirkişi raporunun esas alınması ileride olası ihtilafların bertaraf edilmesinde yararlı
olur.
• Rödovansçı, sözleşmede kararlaştırılan rödovans bedelini ruhsat sahibine ödemekle yükümlüdür.
• Rödovansçı, sözleşme konusu madeni özgülendiği amaca uygun kullanmak ve iyi bir biçimde işletmekle yükümlüdür.
• Rödovansçı, sözleşme konusu madeni ruhsat sahibinin rızası olmaksızın başkasına kiraya veremeyeceği gibi, kullanım ve işletme hakkını da
devredemez. Ayrıca madenin işletme usulünü, kira süresinin bitiminden sonra etkisi görülebilecek biçimde değiştiremez.
• Rödovans sözleşmesinin ürün kirasının bir türü sayılmasının diğer bir
sonucu rödovansçının ölümü hâlinde onun mirasçıları veya ruhsat sahibinin altı aylık süre içerisinde tazminatsız olarak sözleşmeyi feshedebilmesidir (TBK.m.371).
• Rödovansçının iflası hâlinde ise, sözleşme iflasın açıldığı anda kendiliğinden sona erer. Ancak işlemekte olan kira ve tutanağa geçirilen eşya
için yeterli güvence verildiği takdirde, ruhsat sahibi sözleşmeyi kira
yılının sonuna kadar sürdürmekle yükümlüdür (TBK.m. 370).
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• Rödovans sözleşmeleri TBK.m.147 uyarınca beş yıllık zamanaşımı süresine tabidir.16 Bilindiği gibi sözleşme ilişkilerinde sözleşmenin kendisi zamanaşımına uğramaz, ancak sözleşmeden doğan hak ve alacakların zamanaşımına uğraması söz konusu olabilir. Bünyesinde birden
fazla alacak ve talep hakkını barındıran rödovans sözleşmelerinde her
bir talep ve alacak hakkı için doğdukları tarihten itibaren ayrı ayrı zamanaşımı süresi işler. Taraflar arasında sözleşme ilişkisinin devam etmesi söz konusu alacak ve talep haklarının zamanaşımına uğramasına
engel olmaz. TBK.m.149 hükmü uyarınca zamanaşımı süresi alacağın
muaccel olduğu tarihten itibaren başlar.
• Ürün kirasında kira bedelinin ödenmemesi halinde kiraya verene tanınan fesih imkânından rödovans sözleşmelerinde de yararlanmak
mümkündür (TBK.m.362). Buna göre rödovans bedelinin ödenmemesi halinde, ruhsat sahibi rödovansçıya ihtar çekerek 60 günlük önel
tanımak zorundadır. 60 günlük önel süresi, ihtarnamenin rödovansçıya tebliğ edildiği günden itibaren başlar. Rödovans sözleşmesiyle 60
günlük önel süresi kısaltılamaz. Rödovansçı 60 günlük ödeme süresi
içinde rödovans bedelini ödemez ise, ruhsat sahibi sözleşmeyi feshedebilir.
• Ürün kirasında işletmenin verim kabiliyetinin olması esastır. Ürün kirasında kiracının gayesi semere elde etmek olduğundan, bu istihsali
yapabileceğine dair kiralayan tarafından bir teminat verilmemesi halinde dahi akdin muhtevasında böyle bir teminatın var olduğu kabul
edilir. Bu bağlamda rödovans sözleşmeleri bakımından kiraya veren
ruhsat sahibi tarafından sözleşme ile bu hususta verilmiş açık bir taahhüt olmasa dahi cevherin verimliliğindeki düşüklük ayıp olarak kabul edilebilir.17 Bununla birlikte, Yargıtay madencilik işiyle uğraşan rödovansçının maden sahasında ekonomik işletilebilir cevher varlığının
etüdünü yaptırmadan tahmine dayalı imzaladığı rödovans sözleşmesini daha sonra yeterli cevher bulunmadığı gerekçesiyle yaptığı fesih talebini haklı görmemiştir.18 Ancak uzun süreli sözleşmelerde rödovans
bedelini uyarlama taleplerinin mahkemelerce kabul edildiği görülür.19
16 Yargıtay14. Hukuk Dairesi’ nin 04.03.2002 tarihli 2007/111 E. 2007/1552 K sayılı kararı ve Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 20.02.2007 tarihli 2001/8457 E. 2002/1813 K.
sayılı kararı için bkz. www.kazanci.com (Erişim Tarihi ve Saati: 08.01.2015, 10:13).
17 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’ nun 23.10.2013 tarihli 2013/14 E 2013/215 K. sayılı
kararı (Yayınlanmamış).
18 Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’ nin 20.04.2000 tarihli 2000/1460 E. 2000/3291 K. sayılı ve
23.12.2002 tarihli 2002/7306 E. 2002/11854 K. sayılı kararları (Yayınlanmamış).
19 Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 30.03.2000 tarihli 2000/1553 E. 2000/2498 K. sayılı
kararı (Yayınlanmamış).
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VII. SÖZLEŞMENİN MADEN SİCİLİNE ŞERHİ
Rödovans sözleşmesi maden hakkının devrini içermediğinden maden
siciline tescili aranmaz. Nitekim Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin konuya
dair 08.12.2005 tarihli kararında, “Taraflar arasındaki sözleşmenin
maden siciline tescili zorunluluğu bulunmayıp, tescil ancak madendeki devlet hakkının takibi açısından hüküm ifade etmektedir. O halde
mahkemece herhangi bir şekil şartına tabi olmayan rödovans sözleşmesine dayalı davacı taleplerinin değerlendirilmesi gerekir iken, somut
olayda uygulama yeri bulunmayan Maden Kanunu’nun 38.maddesine
göre sözleşmenin maden siciline kaydedilmediği gerekçesiyle davanın
reddi doğru görülmemiş, kararın bu nedenle dahi bozulması gerekmiştir.” denilmek suretiyle bu husus belirtilmiştir.20
Bununla birlikte tarafların talebi üzerine rödovans sözleşmeleri maden
siciline şerh edilebilir. Bu sayede rödovans sözleşmesine konu işletme
hakkı üzerinde yapılacak tasarruf işlemleri bakımından işlem güvenliği
sağlanmaktadır. Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliğinin21 100.
maddesinin 1. fıkrasına göre, “Maden işletme ruhsat sahiplerinin, ruhsat sahalarının bir kısmı veya tamamı için üçüncü kişilerle yapmış oldukları rödovans sözleşmeleri ve bu sözleşmelerde yapılan değişiklikler, tarafların talebi halinde devir ve intikal işlemlerinde bilgilendirme
amacıyla maden siciline şerh edilir. Tarafların birlikte rödovans sözleşmesinin iptalini talep etmeleri halinde de bu kayıtlar terkin edilir.”
Rödovans sözleşmesinden rödovansçı lehine doğan maden ruhsatını
bedel karşılığında işletme hakkının şerhinde, “kişisel bir hakkın şerhi”
söz konusudur. Kuşkusuz tapu siciline kaydedilmekle hakkın niteliği değişmez ve bu hak kişisel bir hak olarak kalmaya devam eder. Kişisel hakkın şerhi, kişisel hakkı ayni hak haline getirmemekle birlikte, onu kuvvetlendirir. Bunun anlamı şerh edilen hak ayni etki kazanmamakla birlikte
şerhten sonra rödovansa konu maden sahası üzerinde hak kazanacak
üçüncü kişilere karşı da ileri sürülebilme olanağına kavuşmuş olmasıdır.
Şerh üçüncü kişilerin iyiniyetlerini ortadan kaldırır ve üçüncü kişilerce
söz konusu maden sahası üzerinde önceden bir başka kişiye rödovans
hakkı tanındığını bilmediklerini ileri sürme imkânlarını bertaraf eder.
20 Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 08.12.2005 tarihli 2004/12958 E. 2005/12044 K. sayılı
kararı için bkz. www.kazanci.com.tr (Erişim Tarihi ve Saati: 08.01.15, 10:23)
21 27751 sayılı 06.11.2010 tarihi Resmi Gazete için bkz. http://www.resmigazete.gov.tr/
main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/11/20101106.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/11/20101106.htm (Erişim Tarihi:
08.01.2015).
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Rödovans sözleşmesinin maden siciline şerh edilebilmesi için ortada
hukuken geçerli bir sözleşmenin bulunması ve tarafların bu yönde talepte
bulunmuş olmaları gerekir. Bu sayede rödovans sözleşmesine konu işletme hakkı üzerinde yapılacak tasarruf işlemleri bakımından işlem güvenliği sağlanır.
VIII. RÖDOVANS SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ
A. Sözleşmeye Aykırılık Sebebiyle Sona Erme
Rödovans sözleşmesi, ruhsat sahibinin veya rödovansçının kanundan
veya sözleşmeden doğan yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi nedeniyle sona erdirilebilir. Böyle bir durumda fesih beyanı bozucu ve yenilik
doğuran hakkın kullanımı niteliğinden olduğundan karşı tarafa ulaştığı
anda hüküm ve sonuçlarını doğurur.
B. Sözleşme Süresinin Dolması Sebebiyle Sona Erme
Rödovans sözleşmesi süreli olarak yapılabilir. Bununla birlikte rödovans sözleşmesinin süresi hiçbir surette işletme ruhsat süresini geçemez.
Rödovans sözleşmesi belirli süreli ise sürenin dolması üzerine sözleşme
taraflarından herhangi biri TBK.m.367 hükmü uyarınca rödovans sözleşmesini sona erdirebilir. Ancak taraflar dilerlerse belirli sürenin sonunda
sözleşmeye son vermeyip karşılıklı anlaşma ile rödovans sözleşmesinin
süresini uzatabilirler. Bununla birlikte süre uzatımı konusunda karşılıklı
bir anlaşma olmaksızın rödovansçı maden sahasında işletmecilik faaliyetlerine devam eder ve ruhsat sahibi de sözleşmeyi feshetmeyerek buna
muvafakat ederse rödovans sözleşmesi birer yıl için yenilenmiş olur.
C. Sözleşmenin Feshi ile Sona Erme
Belirli bir süre öngörülmeyen rödovans sözleşmesini hem ruhsat sahibi, hem de rödovansçı diğer tarafa rödovansı sona erdirmek yönündeki
iradesini ulaştırmak suretiyle rödovans sözleşmesinden kurtulabilir. Bunun için sözleşmeyi sona erdirmek isteyen taraf, fesih bildiriminde en az
altı aylık süre tanımak zorundadır (TBK.m.368). Bu kapsamdaki fesih
hakkı dürüstlük kurallarına aykırı ve uygun olmayan zamanda kullanılamaz.
D. Sözleşmenin Önemli Sebepler Nedeniyle Sona Ermesi
Belirli süreli rödovans sözleşmesi önceden öngörülmeyen sözleşmenin
devamını çekilmez hale getiren olaylar nedeniyle feshedilebilir. Bu nedene
dayanılarak yapılacak fesih için dahi altı aylık fesih bildirimi süresine
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uyulmalıdır. Önemli olaylara cevherin istenen tenörde çıkmaması, ruhsatın iptali gibi olaylar örnek gösterilebilir.
Bu halde hakim durum ve koşulları göz önünde bulundurarak olağanüstü fesih bildiriminin parasal sonuçlarını karara bağlar (TBK.m.369).
VIII. YENİ MADEN KANUNUNUN RÖDOVANS SÖZLEŞMELERİNE
ETKİSİ
Bilindiği üzere 13 Mayıs 2014 tarihinde yaşanılan Soma faciası sonucu
maden düzenlemeleri tartışma konusu olmuş bunun sonucunda 18 Şubat 2015 tarihli Resmi Gazete’de 6592 sayılı Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmıştır. Bu Kanun
ile rödovans sözleşmeleri bakımından da önemli değişiklikler yapılmıştır.
Buna göre;
• Ruhsat sahipleri ile üçüncü kişiler arasında rödovans sözleşmeleri Bakanlığın iznine tabi tutulmuştur.
• Kamu kurum ve kuruluşları ile iştirakleri hariç olmak üzere yer altı
kömür işletmelerinde maden ruhsat sahipleri rödovans sözleşmeleri
yapması yasaklanmıştır.
• Mevcut rödovans sözleşmelerinin kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren üç ay içinde Genel Müdürlüğe verilmesi kaydı getirilmiştir.
• Bu düzenlemelere aykırılık halinde madencilik faaliyeti durdurulması
öngörülmüştür.
• İş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren ve işletme projesinde yer alması
zorunlu olan yapısal ve teknik hususlarla ilgili yönetmeliklerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının uygun görüşü alınacaktır bununla
beraber Maden İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri arasında sayılan
“faaliyetlerin iş güvenliği ve işçi sağlığı ilkelerine uygun yürütülmesini
takip etmek” ibaresi çıkarılmıştır.
IX. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME
Malvarlığına dâhil olan maden hakkının devredilebilmesi ve rehin-ipotek işlemlerine konu olabilmesi, madencilik sektörüne yatırım yapan
şirketlerin daha kolay finansman temin etmelerine imkân vermesi bakımından önemlidir. Ne var ki maden mevzuatıyla benimsenen “hakların
bölünmemesi ilkesi” nin bir uzantısı olarak, maden ruhsatlarıyla verilen
hakların bölünmemesi ilkesi buna engel teşkil etmektedir. İşte bu nok-
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tada rödovans sözleşmeleri bir çözüm yolu olarak görülmektedir. Zira
rödovans sözleşmesi ile madencinin işletme hakkını bir başkasına kiralaması yoluyla hakkı devretmeksizin hakkın el değiştirmesi sağlanmış
olmakta ve dolayısıyla da hakların bölünmemesi ilkesinin uygulamada
yarattığı sıkıntı aşılmaktadır.
Öğreti ve yargı kararlarında benimsendiği üzere, rödovans sözleşmesi
özel olarak kanunda düzenlenmediğinden, uygun düştüğü ölçüde Türk
Borçlar Kanunu'nun 367 ve devamı maddelerindeki ürün kirasına ilişkin
hükümleri rödovans sözleşmelerine de uygulanır. Ancak rödovans sözleşmelerinin konusunun devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan doğal
servet ve kaynaklardan olan madenlerin oluşturması sebebiyle bu sözleşmeler ayrı bir önem taşır. Bu nedenle de ürün kirasına dair hükümlere
başvurmak yerine rödovans sözleşmelerinin Maden Kanunu’nda ayrıntılı
olarak düzenlenmesi gerektiği düşünülmektedir. Zira Türk Borçlar Kanunu’nun “Ürün Kirası”na ilişkin hükümlerinin tamamı rödovans sözleşmelerinin mahiyeti ile örtüşmediği gibi rödovans sözleşmesinin mahiyetinden doğan ancak ürün kirasına ilişkin hükümlerde düzenlenmemiş
kimi hususlarda da kanun boşluğu oluşmaktadır. Oysaki gerek konusu
ve gerekse mahiyeti itibariyle son derece önem taşıyan rödovans sözleşmelerinin kuruluşu ve işleyişi ile sözleşme taraflarının hak ve yükümlülüklerinin özel olarak ilgili yasada düzenlenmesi hukuksal belirsizliklerin
bertaraf edilmesi gerekir.
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RADYO, TELEVİZYON, BASIN ve İNTERNET
YOLU İLE YAPILAN HAK İHLALLERİ ve
HUKUKİ YOLLAR
Av. Ahmet UĞUR
İletişim çağı diyebileceğimiz bu yüzyılda, radyo, televizyon, süreli (gazete) süresiz (kitap vb.) yayın ve internette yapılan yayınlarda ortaya çıkabilen hak ihlallerinin artışı karşısında hukuken korunmaya yönelik
bilgilerin tazelenmesi ihtiyacını hissettim. Bu yazımda kendi şahsi görüşlerimden ziyade konu ile ilgili kanun, yönetmelik, Yargıtay İçtihatları ve
bilhassa Yargıtay Onursal Üyesi Erol Çetin’in Basın Hukuku isimli 5.
Baskı kitabı ve ayrıca bir süre yazılı basın, radyo ve televizyon şirketi
hukuk müşavirliğinde edindiğim tecrübeler eşliğinde pedagojik yöntemle
uygulayıcılar için bir rehber olmak üzere hazırladım. Yararlı olması dileği
ile,
1) Radyo, Televizyon, Basın ve İnternet haber ve yorumlarında temel ilkeler
a) Gerçeklik- Somut gerçeklik değil, habere konu olayın haberin verildiği andaki beliriş biçimine yani durum ve iddialara uygunluk demektir
(HGK 26.03.1992 29 / 31). Görünüşteki gerçekliği ifade eder. Hiçbir şekilde kanıtlanamayan iddialar ileri sürülerek yapılan yayın hukuka aykırıdır (4HD 24.042013) Basının görevi okuyucuyu bilgilendirmek olup
bu görevi yaparken okuyucunun ilgisini çekecek güncel konuları dikkat
çekici biçimde haber yapabilir. Haber ve yorumun yapıldığı andaki beliriş
biçimine göre yani görünür gerçekliğe göre yapılmış olması yeterli olup,
somut gerçekliğin araştırılması yükümlülüğü yoktur (4HD 25.04.2013
4187 / 4475). O anda ve görünürde var olup ta sonradan gerçek olmadığı anlaşılan olayların yayınından basın sorumlu tutulmamalıdır (4HD
10.04.2013 7527 / 6604) Diğer taraftan gerçek dışı bir haber sonradan
düzeltme yapılsa dahi kişilik haklarına saldırı ortadan kalkmaz (4 HD
04.02.2013 2998 / 1629).
b) Güncellik- Haber gerçek olsa bile güncel değilse hukuka aykırı sayılır. Zira bu haberin verilmesinde kamu yararı bulunmamaktadır. Olay
olmuş ve bitmiş, güncelliğini yitirmiştir. Tekrar tekrar verilmesi kişilik
haklarına saldırı teşkil eder. Ancak haberde güncel bir olay ile ilgili olarak geçmişteki bir olayla bağlantı kuruluyorsa kamu yararının varlığının
kabulü gerekir (4 HD 26.01.1989 6341 / 4424)
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c) Kişilik haklarının ihlal edilmemesi- Kişilik hakları kişinin toplum
içindeki saygınlığını ve kişiliğini serbestçe geliştirmesini temin eden öğelerin tümü üzerindeki haklarıdır. Bu haklar kişiliğe bağlı, dokunulmaz,
devredilemez ve vazgeçilemez haklardır. Dolayısıyla hakaret, iftira, küfür,tehdit veya kişinin adı, soyadı, nitelikleriyle (dış görünüşü, konuşma
bozuklukları vs.) dalga geçilmesi gibi toplum içerisinde bir kişinin saygınlığını zedeleyen tüm olay ve olgular, kişilik haklarına birer saldırıdır. Bir
kişinin hak, değer ve varlıkları gibi tüm unsurlar; o kişinin kişilik haklarını oluşturmaktadır. (Vikipiedi Özgür Ansiklopedi) Kişilik hakları her şahsın “kişiliğine bağlı olan” haklardır. Daha yalın bir ifade ile kişinin, “kişiliğini oluşturan tüm değerler” üzerindeki hakları onun kişilik haklarını
oluşturur. Bu çerçevede kişinin şerefi, onuru, insanların gözündeki itibarı, namusu, lekelenmeme hakkı, özel hayatının gizliliği, özel veya mesleki
sırları gibi tüm değerleri kişilik hakları kapsamındadır (Medya Hukuk
internet Sitesi) Kişilik hakları mutlak haklardan olup, kişinin maddi, manevi ve ekonomik haklarıdır. Bu haklar kişiye sıkı sıkıya bağlı ve herkese
karşı ileri sürülebilir. Sadece kişiye özgüdür ve asla devredilemez. Kişilik
hakkı canlı ve sağ doğumla kazanılıp, ölümüne kadar aktif olarak devam
eder. Maddi bütünlük, kişinin bedensel anlamdaki vücut bütünlüğünü
kapsar. Herkes, bedenine, sağlığına karşı olabilecek haksız saldırılara
karşı dokunulmaz kalmasını talep etme hakkına sahiptir. Yazılı rıza göstererek, insan kökenli organların alınması, aşılanması veya nakil edilmesi
mümkündür. Ancak yazılı rıza gösterse bile, borcunu yerine getirmesine
zorlanamaz. Maddi veya manevi hak talep edilemez. Manevi bütünlük ise;
kişinin şeref, haysiyet ve isminin zedelenmesi, telefonlarının dinlenmesi,
mektuplarının okunması, resminin izinsiz olarak çeşitli şekillerde reklam edilmesi gibi manevi bütünlüğe gelebilecek zararlara karşı korunma
isteme hakkıyla ilgilidir. Ekonomik haklardan faydalanmak da, kişinin
ekonomik hayata dilediğince katılması anlamına gelir (Merakname sitesi)
Kişilik hakkı, yaşam, sağlık, özgürlükler, şeref ve haysiyet, özel yaşam,
isim, resim, duygu yaşamı gibi kişisel varlıklar üzerindeki hakları ifade
eden bir kavramdır (Erol Çetin Basın Hukuk sayfa 461).
d) Özle biçim arasındaki denge, Haberin veriliş biçimi ile konu arasındaki fikri bağ anlamındadır. Bir olayın açıklanmasında kullanılan dil
ve sözcükler orta düzeydeki biri üzerinde başka bir anlama gelecek şekilde yer almamalıdır. Yayın ve haber bütünü ile ele alınmalı , yazı içindeki
bazı sözcüklere göre yorumlanmamalıdır. Ayrıca yazının bütünü ile yorumundan gerçek olmayan bir sonuç çıkarılmamalıdır. Kullanılan sözcükler özenle seçilmeli, kişiyi incitici, iğneleyici, aşağılayıcı, kafalarda başka
soru yaratacak biçimde olmamalıdır (Erol Çetin Basın Hukuku 5. Bas-
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kı sayfa 258) kısacası kişilik hakları ihlal edilmemeli hakaret ve sövme
içeren ifadeler bulunmamalıdır. Okuyucunun ilgisini artırmak amacıyla
habercilik tekniğine uygun olarak ve özle biçim arasındaki denge korunarak kullanılan çarpıcı başlık kişilik haklarına saldırı oluşturmaz(4 HD
13.02.2013 403 / 2349) Verilen haber için gerekli, yararlı ve ilgili olmayan
nitelemeler ve yorumlar yapılmışsa, haberin içeriğine uygun düşmeyen ,
tahrik edici, kamuoyunda husumet ve kuşku yaratıcı, yargıya güveni zedeleyici bir üslup kullanılmışsa, özle biçim arasındaki denge bozulmuş
sayılır (HGK 06.03.2002 115 / 151)
e) Kamu yararı- Kısaca habere konu olayın kamu oyunun ilgisini çekecek nitelikte bulunması demektir. Örneğin kamu görevlisi olan birinin
eylem ve işlemlerinin halkın bilgilendirilmesi kapsamında kamuoyuna
sunulmasında kamu yararı bulunmaktadır. Yine görevi, mesleği, konumu itibari ile toplumun gündeminde yer alan , dikkatini çeken kişiler
hakkında haber yapılması doğaldır. Ancak her kim olursa olsun kişilerin
özel hayatında gizli, özel ve ortak alanlar bulunmaktadır. Bir kimsenin
kendilerine özel olarak anlattığı kişiler dışında kalan şahıslar tarafından
bilinmesini istemediği olay ve davranışlardan oluşan alan gizli alandır.
Kişinin yalnız dostları, yakınları ve tanıdıkları gibi kendileriyle oldukça
samimi ilişki içinde bulunduğu sayılan sınırlı bir kişi grubu ile paylaşmak
istediği olaylardan oluşan yaşamına ise özel yaşam denir. Başkalarının
bilgisine ulaşmasına olanak bulunan bölüm ortak alandır. Özel yanı oluşturan alanlardan kişilik hakları ile koruma altına alınan alanlar, ilke olarak gizli alan ile özel alanı ilgilendiren olayların açıklanmamasıdır. Buna
karşılık politika, spor, sanat vb. alanlarda toplumun gündeminde olan kişilerin ortak ve özel hayatına giren olayların açıklanması kişilik haklarına
saldırı sayılmaz (4. HD 30.04.1990 3342 / 3591), gizli alan bilgileri hiçbir
şekilde açıklanamaz. Güncel olmayan bir olayın aktarılmasında yeni bir
olay ile önemli bir bağlantısı yoksa toplumsal ilgi ve kamu yararı bulunamaz (4. HD. 26.01.1989 6431 / 424). Kamu yararı ile kişilik hakları karşı karşıya geldiğinde hangisi olayda daha ağır basıyorsa o korunacaktır.
Bunu somut olaya göre Hakim saptayacaktır. Yargıtay, bir yayında basın
özgürlüğü ile kişisel hakların karşı karşıya geldiği durumlarda, kamu yararı varsa basın özgürlüğüne üstünlük tanınması ve kişilik hakkı ihlalinin
hukuka aykırı olmadığı sonucuna ulaşılması gerektiği düşüncesindedir
(Erol Çetin Basın Hukuk sayfa 461).
Basın Özgürlüğü
Basının görevi, toplumu ilgilendiren konularda gerçeğe uygun haber
vermek, olayları ve olayların içinde yer alan kişi ve kurumları eleştirmek

148

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 90 • Sayı: 1 • Yıl: 2016

ve kamuoyu oluşturmaktır (Erol Çetin asın Hukuku sayfa 134) 1982 Anayasamızın 26. Maddesi “ Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti “ 28.
Maddesi “ Basın Hürdür, sansür edilemez “ 29. Maddesi“ süreli ve süresiz yayın hakkı “ 32. maddesi “ Düzeltme ve cevap hakkı, ancak kişilerin
haysiyet ve şereflerine dokunulması veya kendileriyle ilgili gerçeğe aykırı
yayınlar yapılması hallerinde tanınır ve kanunla düzenlenir. “ hükümlerini amirdir. Basın özgürlüğü ile kişilik değerlerinin karşı karşıya geldiği
durumlarda üstün tutulan değer kamu yararıdır. Yayında kamu yararı
ağır basıyorsa, haber güncel ve görünürde gerçekse kişilik haklar incinse
bile yayın hukuka uygun kabul edilir. (4. HD 27.06.2013 14073 / 12439)
Eleştiri hakkı
Eleştiri bir olay veya durum hakkındaki sübjektif (kişisel) düşünce
açıklamalarıdır. Eleştirilerin de yukarıda açıkladığımız temel ilkelere
uygun olması gerekir. Eleştiri bir övgü olmadığına göre zorunlu olarak
sert ve haşin olabilecektir. Ancak ölçülü olmalıdır.kişileri gülünç duruma sokan , ticari itibarını zedeleyen, hor görülmesine yol açan ibarelerin
kullanılması sınırın aşıldığı hallere örnek gösterilebilir (Erol Çetin Basın
Hukuku sayfa 297) Kamu görevlileri kendilerine yöneltilen sert ve ağır
eleştirilere katlanmak zorundadırlar (4. HD 03.07.2013 1020 / 12789)
Basın özgürlüğünün kapsamı bir dereceye kadar abartıya ve kışkırtmaya
izin verecek biçimde geniş yorumlanmalıdır (4. HD 22.05.2013). Davacı
hakkında ağır eleştiriler içeren, ancak onu aşağılama ve küçültme kastıyla yazılmamış olan dava konusu yazı kişilik haklarına saldırı oluşturmaz
(4. HD 28.01.2013 9790 / 1139). Davacının belediye başkanlığı döneminde, yeşil alan olan arazinin bir bölümünü yapılaşmaya açması, daha sonra yapılan ihalede bu yerin ortağı olduğu şirketçe satın alınıp üzerine iş
merkezi kurulması eylemlerini “ skandal “ olarak niteleyip eleştiren dava
konusu yazı hukuka uygundur (H.G.K. 11.05.2005 252 / 334). Turistik
amaçla Türkiye’ye gelen eşcinsellerin ülkeye sokulmamaları konusundaki
Bakanlık talimatını, , uygar ölçüleri zorlayan tutucu kafa şeklindeki yazının eleştiri sınırları içerisinde kaldığı (4. HD 04.04.2002 13196 / 4185).
Hak ihlallerine karşı korunma yolları,
1- Tekzip
a) 5187 sayılı Basın Kanununun Düzeltme ve cevap başlıklı Madde
14- Süreli yayınlarda kişilerin şeref ve haysiyetini ihlâl edici veya kişilerle
ilgili gerçeğe aykırı yayım yapılması halinde, bundan zarar gören kişinin
yayım tarihinden itibaren iki ay içinde göndereceği suç unsuru içerme-
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yen, üçüncü kişilerin hukuken korunan menfaatlerine aykırı olmayan
düzeltme ve cevap yazısını; sorumlu müdür hiçbir düzeltme ve ekleme
yapmaksızın, günlük süreli yayınlarda yazıyı aldığı tarihten itibaren en
geç üç gün içinde, diğer süreli yayınlarda yazıyı aldığı tarihten itibaren üç
günden sonraki ilk nüshada, ilgili yayının yer aldığı sayfa ve sütunlarda,
aynı puntolarla ve aynı şekilde yayımlamak zorundadır. Düzeltme ve cevapta, buna neden olan eser belirtilir. Düzeltme ve cevap, ilgili yazıdan
uzun olamaz. Düzeltme ve cevaba neden olan eserin yirmi satırdan az yazı
veya resim veya karikatür olması hallerinde düzeltme ve cevap otuz satırı
geçemez. Süreli yayının birden fazla yerde basılması halinde, düzeltme
ve cevap yazısı, düzeltme ve cevap hakkının kullanılmasına sebebiyet veren eserin yayımlandığı bütün baskılarda yayımlanır. Düzeltme ve cevabın
birinci fıkrada belirlenen süreler içinde yayımlanmaması halinde yayım
için tanınan sürenin bitiminden itibaren, birinci fıkra hükümlerine aykırı
şekilde yayımlanması halinde ise yayım tarihinden itibaren on beş gün
içinde cevap ve düzeltme talep eden kişi, bulunduğu yer sulh ceza hâkiminden yayımın yapılmasına veya bu Kanun hükümlerine uygun olarak
yapılmasına karar verilmesini isteyebilir. Sulh ceza hâkimi bu istemi üç
gün içerisinde, duruşma yapmaksızın, karara bağlar. Sulh ceza hâkiminin kararına karşı acele itiraz yoluna gidilebilir. Yetkili makam üç gün
içinde itirazı inceleyerek karar verir. Yetkili makamın kararı kesindir.
8839 Düzeltme ve cevabın yayımlanmasına hâkim tarafından karar verilmesi halinde, birinci fıkradaki süreler, sulh ceza hâkiminin kararına
itiraz edilmemişse kararın kesinleştiği tarihten, itiraz edilmişse yetkili
makamın kararının tebliği tarihinden itibaren başlar. Düzeltme ve cevap
hakkına sahip olan kişinin ölmesi halinde bu hak, mirasçılardan biri tarafından kullanılabilir. Bu durumda, birinci fıkradaki iki aylık düzeltme
ve cevap hakkı süresine bir ay ilave edilir.
b) 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun Düzeltme ve cevap hakkı başlıklı 18. Maddesi(1) Gerçek ve tüzel kişiler, kendileri hakkında şeref ve haysiyetlerini ihlâl
edici veya gerçeğe aykırı yayın yapılması hâlinde, yayın tarihinden itibaren
altmış gün içinde, üçüncü kişilerin hukuken korunan menfaatlerine aykırı olmamak ve suç unsuru içermemek kaydıyla, düzeltme ve cevap yazısını ilgili medya hizmet sağlayıcıya gönderir. Medya hizmet sağlayıcılar,
hiçbir düzeltme ve ekleme yapmaksızın, yazıyı aldığı tarihten itibaren en
geç yedi gün içinde, cevap ve düzeltmeye konu yayının yapıldığı saatte ve
programda, izleyiciler tarafından kolaylıkla takip edilebilecek ve açıkça
anlaşılabilecek biçimde düzeltme ve cevabı yayınlar. Düzeltme ve cevap
hakkı doğuran programın yayından kaldırıldığı veya yayınına ara verildi-
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ği durumlarda, düzeltme ve cevap hakkı, yedi günlük süre içinde anılan
programın yayın saatinde kullandırılır. Düzeltme ve cevapta, buna neden
olan yayın belirtilir.
(2) Düzeltme ve cevabın birinci fıkrada belirtilen süre içinde yayınlanmaması hâlinde bu sürenin bitiminden; birinci fıkra hükümlerine aykırı
şekilde yayınlanması hâlinde düzeltme ve cevabın yayınlandığı tarihten
itibaren on gün içinde ilgili kişi, mahkemeden cevap ve düzeltmenin birinci fıkra hükümlerine uygun olarak yayınlanmasına karar verilmesini
isteyebilir. Yetkili ve görevli mahkeme; başvuru sahibinin ikamet ettiği
yerdeki sulh ceza mahkemesi, başvuru sahibinin yurt dışında ikamet etmesi hâlinde Ankara Sulh Ceza Mahkemesidir.
(3) Sulh ceza hâkimi, istemi üç gün içinde duruşma yapmaksızın karara bağlar. Bu karara karşı tebliğden itibaren yedi gün içinde yetkili asliye
ceza mahkemesine itiraz edilebilir. Asliye ceza mahkemesi itirazı üç iş
günü içinde inceleyerek kesin karara bağlar.
(4) Hâkim tarafından düzeltme ve cevabın yayınlanmasına karar verilmesi hâlinde, birinci fıkradaki yedi günlük süre, sulh ceza hâkiminin
kararına itiraz edilmemişse kararın kesinleştiği tarihten; itiraz edilmişse
asliye ceza mahkemesi kararının tebliği tarihinden itibaren başlar.
(5) Düzeltme ve cevap hakkına sahip olan kişinin bu hakkı kullanmadan ölmesi hâlinde, bu hak mirasçılarından biri tarafından kullanılabilir.
Bu durumda, ölümün altmış günlük düzeltme ve cevap hakkı süresi içinde gerçekleşmiş olması kaydıyla, kalan düzeltme ve cevap hakkı süresine
otuz gün ilâve edilir.
(6) Gerçek ve tüzel kişilerin kişilik haklarını ihlâl eden yayın hizmetlerinden doğan maddi ve manevi zarardan dolayı, medya hizmet sağlayıcı
kuruluş ile birlikte programın yapımcısı müştereken ve müteselsilen sorumludur.
(7) İlgili kişi birinci fıkrada belirtilen cevap ve düzeltme hakkını, aynı
süreler içinde doğrudan sulh ceza mahkemesinden isteyebilir.
2- Kişilik haklarını koruyan Türk Medeni Kanunu ve Borçlar Kanunu hükümleri
a) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu
Madde 24- Hukuka aykırı olarak kişilik hakkına saldırılan kimse,
hâkimden, saldırıda bulunanlara karşı korunmasını isteyebilir. Kişilik
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hakkı zedelenen kimsenin rızası, daha üstün nitelikte özel veya kamusal
yarar ya da kanunun verdiği yetkinin kullanılması sebeplerinden biriyle
haklı kılınmadıkça, kişilik haklarına yapılan her saldırı hukuka aykırıdır.
Madde 25- Davacı, hâkimden saldırı tehlikesinin önlenmesini, sürmekte olan saldırıya son verilmesini, sona ermiş olsa bile etkileri devam
eden saldırının hukuka aykırılığının tespitini isteyebilir. Davacı bunlarla
birlikte, düzeltmenin veya kararın üçüncü kişilere bildirilmesi ya da yayımlanması isteminde de bulunabilir. Davacının, maddî ve manevî tazminat istemleri ile hukuka aykırı saldırı dolayısıyla elde edilmiş olan kazancın vekâletsiz iş görme hükümlerine göre kendisine verilmesine ilişkin
istemde bulunma hakkı saklıdır. Manevî tazminat istemi, karşı tarafça
kabul edilmiş olmadıkça devredilemez; miras bırakan tarafından ileri sürülmüş olmadıkça mirasçılara geçmez. Davacı, kişilik haklarının korunması için kendi yerleşim yeri veya davalının yerleşim yeri mahkemesinde
dava açabilir.
b) 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
MADDE 58- Kişilik hakkının zedelenmesinden zarar gören, uğradığı
manevi zarara karşılık manevi tazminat adı altında bir miktar para ödenmesini isteyebilir.
Hâkim, bu tazminatın ödenmesi yerine, diğer bir giderim biçimi kararlaştırabilir veya bu tazminata ekleyebilir; özellikle saldırıyı kınayan bir
karar verebilir ve bu kararın yayımlanmasına hükmedebilir.
3- 5651 sayılı İnternet Ortamında yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
İçeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi
MADDE 9- (Değişik: 6/2/2014-6518/93 md.)
(1) İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar, içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması hâlinde yer sağlayıcısına
başvurarak uyarı yöntemi ile içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebileceği
gibi doğrudan sulh ceza hâkimine başvurarak içeriğe erişimin engellenmesini de isteyebilir.
(2) İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının
ihlal edildiğini iddia eden kişilerin talepleri, içerik ve/veya yer sağlayıcısı
tarafından en geç yirmi dört saat içinde cevaplandırılır.
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(3) İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik hakları ihlal edilenlerin talepleri doğrultusunda hâkim bu maddede belirtilen
kapsamda erişimin engellenmesine karar verebilir.
(4) Hâkim, bu madde kapsamında vereceği erişimin engellenmesi kararlarını esas olarak, yalnızca kişilik hakkının ihlalinin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak (URL, vb. şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle verir. Zorunlu olmadıkça internet sitesinde yapılan
yayının tümüne yönelik erişimin engellenmesine karar verilemez. Ancak,
hâkim URL adresi belirtilerek içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle
ihlalin engellenemeyeceğine kanaat getirmesi hâlinde, gerekçesini de belirtmek kaydıyla, internet sitesindeki tüm yayına yönelik olarak erişimin
engellenmesine de karar verebilir.
(5) Hâkimin bu madde kapsamında verdiği erişimin engellenmesi kararları doğrudan Birliğe gönderilir.
(6) Hâkim bu madde kapsamında yapılan başvuruyu en geç yirmi
dört saat içinde duruşma yapmaksızın karara bağlar. Bu karara karşı
4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine
göre itiraz yoluna gidilebilir.
(7) Erişimin engellenmesine konu içeriğin yayından çıkarılmış olması
durumunda hâkim kararı kendiliğinden hükümsüz kalır.
(8) Birlik tarafından erişim sağlayıcıya gönderilen içeriğe erişimin engellenmesi kararının gereği derhâl, en geç dört saat içinde erişim sağlayıcı
tarafından yerine getirilir.
(9) Bu madde kapsamında hâkimin verdiği erişimin engellenmesi kararına konu kişilik hakkının ihlaline ilişkin yayının veya aynı mahiyetteki
yayınların başka internet adreslerinde de yayınlanması durumunda ilgili
kişi tarafından Birliğe müracaat edilmesi hâlinde mevcut karar bu adresler için de uygulanır.
(10) Sulh ceza hâkiminin kararını bu maddede belirtilen şartlara uygun olarak ve süresinde yerine getirmeyen sorumlu kişi, beş yüz günden
üç bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
Özel hayatın gizliliği nedeniyle içeriğe erişimin engellenmesi
MADDE 9/A- (Ek: 6/2/2014-6518/94 md.)
(1) İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatının
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gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişiler, Başkanlığa doğrudan başvurarak içeriğe erişimin engellenmesi tedbirinin uygulanmasını isteyebilir.
(2) Yapılan bu istekte; hakkın ihlaline neden olan yayının tam adresi
(URL), hangi açılardan hakkın ihlal edildiğine ilişkin açıklama ve kimlik
bilgilerini ispatlayacak bilgilere yer verilir. Bu bilgilerde eksiklik olması
hâlinde talep işleme konulmaz.
(3) Başkanlık, kendisine gelen bu talebi uygulanmak üzere derhâl Birliğe bildirir, erişim sağlayıcılar bu tedbir talebini derhâl, en geç dört saat
içinde yerine getirir.
(4) Erişimin engellenmesi, özel hayatın gizliliğini ihlal eden yayın, kısım, bölüm, resim, video ile ilgili olarak (URL şeklinde) içeriğe erişimin
engellenmesi yoluyla uygulanır.
(5) Erişimin engellenmesini talep eden kişiler, internet ortamında
yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğinden
bahisle erişimin engellenmesi talebini talepte bulunduğu saatten itibaren
yirmi dört saat içinde sulh ceza hâkiminin kararına sunar. Hâkim, internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatın gizliliğinin ihlal edilip edilmediğini değerlendirerek vereceği kararını en geç kırk sekiz
saat içinde açıklar ve doğrudan Başkanlığa gönderir; aksi hâlde, erişimin
engellenmesi tedbiri kendiliğinden kalkar.
(6) Hâkim tarafından verilen bu karara karşı Başkanlık tarafından
5271 sayılı Kanun hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilir.
(7) Erişimin engellenmesine konu içeriğin yayından çıkarılmış olması
durumunda hâkim kararı kendiliğinden hükümsüz kalır.
(8) Özel hayatın gizliliğinin ihlaline bağlı olarak gecikmesinde sakınca
bulunan hâllerde doğrudan Başkanın emri üzerine erişimin engellenmesi
Başkanlık tarafından yapılır. (Mülga cümle: 26/2/2014-6527/18 md.)
(9) (Ek: 26/2/2014-6527/18 md.) Bu maddenin sekizinci fıkrası kapsamında Başkan tarafından verilen erişimin engellenmesi kararı, Başkanlık
tarafından, yirmi dört saat içinde sulh ceza hâkiminin onayına sunulur.
Hâkim, kararını kırk sekiz saat içinde açıklar.
5651 sayılı yasa kapsamındaki içeriğin yayından çıkarılması ve hazırlanacak evrakın bir hafta süreyle internet ortamında yayınlanması (tekzip) vb talepler Sulh Ceza Mahkemesinden talep edilir. Açılacak hukuk
davasında tedbir olarak istenemez zira 5651 sayılı yasa 4721 sayılı Türk
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Medeni Kanununa göre özel hüküm niteliğindedir (4. HD 14.06.2012
2011 / 7779 2012 / 10454) erişimin engellenmesi kararı yalnızca kişilik
hakkının ihlalinin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olmalı, zorunlu olmadıkça internet sitesindeki tüm yayına yönelik olmamalıdır.
Sorumlu kişiler
a) 5187 sayılı Basın Kanunu
Cezai sorumluluk
Madde 11. - Basılmış eserler yoluyla işlenen suç yayım anında oluşur.
Süreli yayınlar ve süresiz yayınlar yoluyla işlenen suçlardan eser sahibi
sorumludur.
Süreli yayınlarda eser sahibinin belli olmaması veya yayım sırasında
ceza ehliyetine sahip bulunmaması ya da yurt dışında bulunması nedeniyle Türkiye’de yargılanamaması veya verilecek cezanın eser sahibinin diğer
bir suçtan dolayı kesin hükümle mahkûm olduğu cezaya etki etmemesi
hallerinde, sorumlu müdür ve yayın yönetmeni, genel yayın yönetmeni,
editör, basın danışmanı gibi sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili sorumlu olur. Ancak bu eserin sorumlu müdürün ve sorumlu müdürün
bağlı olduğu yetkilinin karşı çıkmasına rağmen yayımlanması halinde,
bundan doğan sorumluluk yayımlatana aittir.
Süresiz yayınlarda eser sahibinin belli olmaması veya yayım sırasında
ceza ehliyetine sahip bulunmaması ya da yurt dışında olması nedeniyle
Türkiye’de yargılanamaması veya verilecek cezanın eser sahibinin diğer
bir suçtan dolayı kesin hükümle mahkûm olduğu cezaya etki etmemesi
hallerinde yayımcı; yayımcının belli olmaması veya basım sırasında ceza
ehliyetine sahip bulunmaması ya da yurt dışında olması nedeniyle Türkiye’de yargılanamaması hallerinde ise basımcı sorumlu olur.
Yukarıdaki hükümler, süreli yayınlar ve süresiz yayınlar için bu Kanunda aranan şartlara uyulmaksızın yapılan yayınlar hakkında da uygulanır.
Hukukî sorumluluk
Madde 13. - Basılmış eserler yoluyla işlenen fiillerden doğan maddî ve
manevî zararlardan dolayı süreli yayınlarda, eser sahibi ile yayın sahibi ve
varsa temsilcisi, süresiz yayınlarda ise eser sahibi ile yayımcı, yayımcının
belli olmaması halinde ise basımcı müştereken ve müteselsilen sorumludur.
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Bu hüküm, süreli veya süreli olmayan yayınlarda yayın sahibi, marka
veya lisans sahibi, kiralayan, işleten veya herhangi bir sıfatla yayımlayan,
yayımcı gibi hareket eden gerçek veya tüzel kişiler hakkında da uygulanır. Tüzel kişi şirketse, anonim şirketlerde yönetim kurulu başkanı, diğer
şirketlerde en üst yönetici, şirket ile birlikte müştereken ve müteselsilen
sorumludur.
Zararı doğuran fiilin işlenmesinden sonra yayının her ne surette olursa
olsun devredilmesi, başka bir yayınla birleştirilmesi veya sahibi olan gerçek veya tüzel kişinin herhangi bir surette değişmesi halinde, yayını devir
alan, birleşen ve her ne surette olursa olsun yayın sahibi gibi hareket eden
gerçek ve tüzel kişiler ve anonim şirketlerde yönetim kurulu başkanı, diğer şirketlerde üst yönetici, bu fiil nedeniyle hükmedilecek tazminattan
birinci ve ikinci fıkrada sayılanlarla birlikte müştereken ve müteselsilen
sorumludur.
6112 sayılı Radyo ve Televizyonların kuruluş ve yayın hizmetleri
hakkında Kanun,
Madde 46 – (1) Yayından doğan sorumluluk yayını yöneten veya programı yapanla birlikte sorumlu müdüre aittir. Bu hüküm yayın kuruluşunun bu Kanundan doğan sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.
(2) Ancak, şirketi idare ve temsile yetkili kişiler, sorumlu müdürün
incelemesinden geçmeden veya rızası hilafına bir yayına karar vermişlerse, bu durumda sorumluluk yayına karar veren söz konusu kişilere geçer.
Bu sorumluluk hem suç sayılan eylemler nedeniyle ceza sorumluluğunu, hem de kişilik haklarına yapılan saldırılar nedeniyle doğacak özel
hukuk sorumluluğunu kapsamaktadır.
Şikayetler ve İdari Yaptırım
a) 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunu
Yayın hizmeti ilkeleri MADDE 8
ç) İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı
olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü,
aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez.
e) Irk, renk, dil, din, tabiiyet, cinsiyet, engellilik, siyasî ve felsefî düşünce, mezhep ve benzeri nedenlerle ayrımcılık yapan ve bireyleri aşağılayan
yayınları içeremez ve teşvik edemez
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ı) Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almak ve toplumda
özgürce kanaat oluşumuna engel olmamak zorundadır; soruşturulması
basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz; haberin
verilişinde abartılı ses ve görüntüye, doğal sesin dışında efekt ve müziğe
yer verilemez; görüntülerin arşiv veya canlandırma niteliği ile ajanslardan
veya başka bir medya kaynağından alınan haberlerin kaynağının belirtilmesi zorunludur.
i) Suçlu olduğu yargı kararı ile kesinleşmedikçe hiç kimse suçlu ilân
edilemez veya suçluymuş gibi gösterilemez; yargıya intikal eden konularda yargılama süresince, haber niteliği dışında yargılama sürecini ve tarafsızlığını etkiler nitelikte olamaz.
o) Kişi veya kuruluşların cevap ve düzeltme hakkına saygılı olmak zorundadır.
s) Toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları
teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içeremez
İdari yaptırımlar RTÜK madde 32 – (1) Bu Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (d), (g), (n), (s) ve (ş) bentlerindeki yayın
hizmeti ilkelerine aykırı yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara,
ihlalin ağırlığı ve yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin
yüzde ikisinden beşine kadar idarî para cezası verilir. İdarî para cezası
miktarı, radyo kuruluşları için bin Türk Lirasından, televizyon kuruluşları ve isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcıları için onbin Türk Lirasından
az olamaz. Ayrıca, idarî tedbir olarak, ihlale konu programın yayınının
beş keze kadar durdurulmasına, isteğe bağlı yayın hizmetlerinde ihlale
konu programın katalogdan çıkarılmasına karar verilir. İhlalin mahiyeti
göz önünde bulundurularak, bu fıkra hükümlerine göre idarî para cezası
ile birlikte idarî tedbire karar verilebileceği gibi, sadece idarî para cezasına veya tedbire de karar verilebilir.
İdari para cezaları Radyo ve Televizyon Üst Kurulu kararı ile verilir,
tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde ödenir. Bu yaptırım kararlarına
karşı iptali için 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine
göre tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde dava açılabilir, ancak dava
açılmış olması idari kararın yerine getirilmesini durdurmaz.
Basın Konseyi Basın Meslek İlkeleri
1. Yayınlarda hiç kimse; ırkı, cinsiyeti, yaşı, sağlığı, bedensel özrü, sosyal düzeyi ve dini inançları nedeniyle kınanamaz, aşağılanamaz.
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2. Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı; genel ahlak anlayışını, din duygularını, aile kurumunun temel dayanaklarını sarsıcı yada
incitici yayın yapılamaz.
3. Kamusal bir görev olan gazetecilik, ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarlara alet edilemez.
4. Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren,
aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez.
5. Kişilerin özel yaşamı, kamu çıkarlarının gerektirdiği durumlar dışında, yayın konusu olamaz.
6. Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olmaksızın yayınlanamaz.
7. Saklı kalması kaydıyla verilen bilgiler, kamu yararı ciddi bir biçimde gerektirmedikçe yayınlanamaz.
8. Bir basın organının dağıtım süreci tamamlanmadan o basın organının özel çabalarla gerçekleştirdiği ürün, bir başka basın organı tarafından
kendi ürünüymüş gibi kamuoyuna sunulamaz. Ajanslardan alınan özel
ürünlerin kaynağının belirtilmesine özen gösterilir.
9. Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse “suçlu” ilan
edilemez.
10. Yasaların suç saydığı eylemler, gerçek olduğuna inandırıcı makul
nedenler bulunmadıkça kimseye atfedilemez.
11. Gazeteci, kaynaklarının gizliliğini korur. Kaynağın kamuoyunu kişisel, siyasal ekonomik vb. nedenlerle yanıltmayı amaçladığı haller bunun
dışındadır.
12. Gazeteci görevini, taşıdığı sıfatın saygınlığına gölge düşürebilecek
yöntem ve tutumlarla yapmaktan sakınır.
13. Şiddet ve zorbalığı özendirici, insani değerleri incitici yayın yapmaktan kaçınılır.
14. İlan ve reklam niteliğindeki yayınların bu nitelikleri, tereddüde yer
bırakmayacak şekilde belirtilir.
15. Yayın tarihi için konan zaman kaydına saygı gösterilir.
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16. Basın organları, yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip
hakkına saygı duyarlar.
Ayrıca benzer nitelikte, basın ahlak esaslarını içeren , Basın İlan Kurumu Genel Kurulu kararı mevcuttur.
b) 195 sayılı BASIN İLAN KURUMU Teşkiline Dair Kanun
Madde 49 – ……. basın ahlak esaslarına, riayet etmeyen gazete ve
dergilerle prodüktörler ve kamu idare ve teşekkülleri ve 42 nci maddede
anılan sair ortakların sorumluları hakkında, diğer mevzuat hükümlerine
halel gelmemek üzere, aşağıda yazılı olduğu şekilde muamele yapılır:
a) Kurum tarafından o gazete veya dergiye verilecek ilan ve reklamlar, kesinleşen Yönetim Kurulu Kararına dayanılarak, Kurum Genel Müdürlüğünce, iki ayı geçmeyecek bir süre ile kesilir. Ayrıca, bu kanunla
temin edilen menfaatlerden de aynı şekilde faydalandırılmaz.
b) (a) ve (b) bentlerinde yazılı hallerde, Yönetim Kurulu Kararına,
tebliğinden itibaren on gün içinde o yerdeki en yüksek dereceli Asliye Hukuk Hakimliğine itiraz edilebilir. Hakim, en geç on beş gün içinde evrak
üzerinden kararını verir, bu karar, kesindir.
Madde 2 - Gazete ve dergilerin Basın Ahlâk Esasları’na aykırı davrandığına ilişkin ihbar ve şikâyetler, kendilerini ilgilendiren hallerde gerçek ve tüzel
kişilerce, genel olarak da 195 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde temsili
öngörülen kurum veya kuruluşlarca Basın İlân Kurumu Yönetim Kurulu’na yapılır. Yönetim Kurulu gerekli görürse, söz konusu aykırılığı doğrudan doğruya da ele alabilir.
Madde 3 – Bir yazı, haber, resim ve benzeri yayının Basın Ahlâk Esasları’na aykırı olduğu yolundaki başvurular, yayın tarihinden itibaren (30)
gün içinde yapılmamış ise dikkate alınmaz. Süresi içinde yapılan başvurular, Genel Müdürlükçe ilgili gazeteye tebliğ edilerek, (10) gün içinde savunmalarını vermesi istenir. Süresi içinde savunma verilmezse, savunma
hakkından vazgeçilmiş sayılır. Bu husus, savunma istemini içeren yazıda
açıkça belirtilir. Yönetim Kurulu süresi içinde yapılan başvurular hakkında, savunmanın geldiği veya savunma hakkından vazgeçilmiş sayıldığı
tarihten itibaren, (60) gün içinde kesin kararını verir.
Yönetim Kurulu’nun doğrudan doğruya ele aldığı aykırılıklar hususunda birinci fıkradaki (30) günlük süre (60) gündür. Savunma istenmesi ve
karar verme konularında bu madde hükümleri aynen uygulanır. Resmî
ilân ve reklâm yayınlama hakkına sahip olup da, herhangi bir sebeple
buna ara veren mevkutelerde bu dönemde, Basın Ahlâk Esasları’na aykırı yayınlar yapılması halinde; bu maddenin bir ve üçüncü fıkralarında
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gösterilen süreler içinde başvuru ve inceleme yapılmış olmak kaydı ile,
195 sayılı Yasa’nın 49 uncu maddesinde öngörülen müeyyide, söz konusu
mevkutelerin resmî ilân ve reklâm yayınlama hakkı tekrar doğduğunda
uygulanır. Ancak bu müeyyidenin uygulanmasında, zaman aşımı Basın
Ahlâk Esasları’na aykırı yayının yapıldığı tarihten itibaren on iki aydır.
Aynı konuda yargı organlarına başvurulmuş olması, Yönetim Kurulu’nun
incelemesini ve karar vermesini etkilemez.
2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) Kanunu,
Bu kanunla TRT yayınları yolu ile hak ihlallerine karşı tekzip ve sorumlu kişiler ayrıca düzenlenmiştir.
Zamanaşımı,
Kişilik haklarına saldırı bir haksız eylem olduğundan 6098 sayılı Türk
Borçlar Kanununun 72. Maddesi uygulanır ve “ Tazminat istemi, zarar
görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak
iki yılın ve her hâlde fiilin işlendiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle
zamanaşımına uğrar. Ancak, tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir
zamanaşımı öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden doğmuşsa, bu zamanaşımı uygulanır. Haksız fiil dolayısıyla zarar gören bakımından bir borç
doğmuşsa zarar gören, haksız fiilden doğan tazminat istemi zamanaşımına uğramış olsa bile, her zaman bu borcu ifadan kaçınabilir.” Ceza zamanaşımı 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 66-Ie bendine göre 8 yıldır.
Usul hükümleri
Dava açılırken hangi yayın nedeni ile hangi davalı ve davalıların ne
kadar manevi tazminatla sorumlu tutulacağı belirtilmeli, birkaç yayın
varsa ayrı ayrı belirtilip her biri için ayrı tazminat talep edilmelidir (4.
HD 01.02.2011 2010/1985 2011/896). Ceza Mahkemesindeki davada
verilecek kararın kesinleşmesi beklenmeli ve sonucuna göre karar verilmelidir (4. HD 19.06.2013 12878 / 11839). Hakaretin karşılıklı olması
davanın reddi nedeni değil tazminat miktarının indirim nedeni olabilir (4
HD 20.11.2012 2011 / 11717 – 2012 / 17438).Ceza Mahkemesi hakaret
suçundan hükümlülük kararı vermiş ise Hukuk Hakimi yayının hukuka
uygun olduğunu kabul edemez (4. HD 01.11.2012). Ceza Mahkemesi hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı Hukuk Hakimini bağlamaz
(4. HD 24.05.2012).Davacı hakkındaki haberde geçen iddialar ile ilgili
adli ve idari soruşturma yapıldığının bildirilmesi karşısında, bu dosyaların ilgili yerlerden getirtilerek sonucuna göre hüküm kurulmalıdır (4.
HD 21.06.2011) Yayına konu gazete, radyo ve televizyon yayın CD si ,
internet çıktısı getirtilerek çözümü yaptırılıp incelenmelidir. Yazının tekzip edilmemesi rıza gösterildiği anlamına gelmez, tekzip şart değil, isteğe
bağlıdır.

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU’NDA
BİLİŞİM HUKUKUNA İLİŞKİN DÜZENLEMELER
Adnan İNANÇ1
I.GİRİŞ
Yıllar önce yapılmış olan ve uzun yıllar yürürlükte olan 6762 sayılı
Mülga Türk Ticaret Kanunu, dili ağır ve değişen modern ticaretin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamayan ve yenilikler konusunda zayıf kalan bir
yapıya sahipti. Ayrıca bu durum hükümetin yürüttüğü politika doğrultusunda Avrupa Birliği’ne girmek için attığı adımlarda; Avrupa müktesabatına uyumluluk konusunda gerekli düzenlemelerin yapılması gerekliliği
ile birleştirilince kanunun değiştirilmesi yoluna gidildi. Bunun sonucu
olarak da uzun yılların çalışması ile oluşturulan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 01.07.2012’de yürürlüğe girdi. Yeni TTK, şirketler açısından
önemli yenilikler getiriyor.
Yeni TTK ile birlikte, mülga TTK'nından alınıp revize edilen maddeler
olduğu gibi, Avrupa Hukuku’nda yıllardır uygulanan yeni bir takım maddeler de getirildi. Getirilen yeni düzenlemelerde daha çok gelişen teknolojinin ticari yaşamda her geçen gün daha fazla etkin kullanılmasının sonucu olarak ortaya çıkan bilişim ile igili düzenlemeler ön plana çıkmaktadır.
Yeni TTK’da bilişim açısından bakıldığında yapılan düzenlemelerde
şu kavramlar karşımıza çıkmaktadır: Elektronik posta, elektronik imza,
internet sitesi, veritabanı, veri taşıyıcı, kayıtlı elektronik posta (KEP)
sistemi, elektronik genel kurul, elektronik yönetim kurulu, elektronik
ortam, bilişim aracı, sanal ortam, elektronik mektup, elektronik iletişim aracıgibi bir takım kavramlar ortaya çıkıyor. Bilişim açısından bakıldığında TTK’da genel olarak şu konularda düzenlemelerin yapıldığı
görülüyor:

• Mülga TTK döneminde; özellikle büyük ortaklı şirketlerde ve çok uluslu şirketlerde yönetim kurullarında, kararlar almada zorluklar yaşanıyordu. Yeni TTK ile birlikte gelen elektronik genel kurul, elektronik yönetim kurulu gibi imkanlar ile bu konuda şirketlere son derece
önemli kolaylıklar sağlanarak, genel kurul toplantılarına katılmayı
mümkün kılıyor.
1
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• Getirilen başka bir düzenleme, tacirler arasında diğer tarafı temerrü-

de düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar ve ihtarlar güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik
posta (KEP) sistemi ile yapılması getiriliyor.

• Fatura ve teyit mektuplarının bir bilişim aracı ile gönderilmesi imkanı
getiriliyor.

• Ticaret sicili kayıtlarının elektronik ortamda tutulması ve bunların

içeriklerinin merkezi bir veri tabanında düzenli olarak depolanması
ve yönetilmesi imkanı getiriliyor.

• Tacirlere ticari defterlerin ve ticari işletmesi ile ilgili her türlü belgenin
bir kopyasının elektronik ortamda saklama yükümlülüğü getiriliyor.

• Sermaye şirketleri açısından; birleşmeye katılan şirketlerin son üç yı-

lın finansal tabloları ve yıllık faaliyet raporlarının internet sitesinden
yayımlanması zorunluluğu getiriliyor.

• Aynı şekilde sermaye şirketleri açısından; bölünmeye katılan şirket-

lerin alacaklıları internet sitesinde yayımlanacak ilanla, alacaklarını
bildirmeye ve teminat verilmesi için istemde bulunmaya çağırma zorunluluğu getiriliyor.

• Genel kurul toplantısına, esas sözleşmede gösterilen şekilde, şirketin

internet sitesinde yayımlanan ilanla çağrılma imkanı getiriyor. Yine
aynı şekilde toplantının ertelenmesi konusu da pay sahiplerine ilanla
bildirilir ve şirketin internet sitesinde de yayımlanma yükümlülüğü
getiriliyor.

• Şirketler ile gerçek ve tüzel kişi diğer tacirlere ilişkin olarak, TTK’nın
zorunlu tuttuğu bütün işlemlerin elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile de yapılabilme imkanı getiriliyor.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan bu ve benzeri bir takım
düzenlemer ile şirketlere bir takım yükümlülükler getirilirken; günümüzdeki teknolojik gelişmelere paralel olarak şirketlerin değişen ticari ilişkileri de dikkate alınarak, onlara teknolojiyi ticari faaliyetlerindedaha bir
aktif şekilde kullanma, gereksinimlerine daha hızlı ve etkili bir cevap verme imkanı sağlıyor.
II.TTK’DAKİ BİLİŞİM KAVRAMLARI VE İLGİLİ MADDELER
1. ELEKTRONİK POSTA
TTK m.18/3, “Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye,
sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar
noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır.”
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Tacirler arasında her iki tarafın ticari işletmeleri ile ilgili olan bazı
işlemleri gerçekleştirmek amacıyla göndereceği ihtar veya ihbarların
kanunun göstermiş olduğu şekle uygun olarak yapılması gerektiği TTK
m.18/3’de düzenlenmiştir. Bu kanun maddesi uyarınca; diğer tarafı temerrüde düşürme, sözleşmeyi fesih ve sözleşmeden dönmeye ilişkin ihtar
ve ihbarların güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta (KEP) sistemi ile yapılması mümkündür.2Bu yolla yapılan ihtar veya
ihbarlar hukuken geçerli olup, fiziken yapılan ihtar ve ihbarlar ile aynı
hukuki sonuçları doğurur.
TTK m.1525/2,”Kayıtlı elektronik posta sistemine, bu sistemle yapılacak işlemler ile bunların sonuçlarına, kayıtlı posta adresinesahip
gerçek kişilere, işletmelere ve şirketlere, kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarının hak ve yükümlülüklerine,yetkilendirilmelerine ve
denetlenmelerine ilişkin usul ve esaslar Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu tarafından biryönetmelikle düzenlenir.”
KEP(Kayıtlı Elektronik Posta) Sisteminden faydalanmak için şirketlerin bu sisteme üye olmaları gerekir. Bu sistemi kullanmak için gerekli
olan teknik altyapıyı şirketler sağlamakla yükümlüdürler.
TTK m.1528/1,”Elektronik ortamı kullanmak isteyen ortaklar, pay
sahipleri ve yönetim kurulu üyeleri elektronik posta adreslerini şirkete
bildirirler.”
KEP Sistemini kuran şirketlerin ortakları, pay sahipleri ve yönetim
kurulu üyelerinin bu sistemi kullanmaları için elektronik posta adreslerini şirkete bildirmeleri gerekir. Çünkü sisteme üyelik, kullanıcı adı temin
etme vb. işlemler sözkonusu e-posta adresleri üzerinden sağlanıyor olacaktır.
2. ELEKTRONİK İMZA
Tüm dijital sertifika sistemleriPKI (Public Key Infrastructure) Açık
Anahtar Altyapısı üzerine kurulmuştur. Buyapıda en üstte sertifikayı düzenleyen kurum, ortada sertifika dağıtımı konusundayetkili kurumlar ile
en altta kullanıcıların bulunduğu güvene dayalı bir düzenmevcuttur. Kullanılan dijital sertifikalar 1 veya 3 yıllık periyodlarda kullanılmaküzere
dağıtılır. Kullanım süresi dolan dijital sertifika ise yenilenir. PKI, Veri/Bilgi iletiminde açık anahtarlı kriptografininyaygın ve güvenli olarak kullanı2

Dülger, Murat Volkan. “Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Hukuk Muhakemleri Kanunu’ndaki Bilişim Alanına İlişkin Düzenlemelerin Ceza Hukukuna”, 2014, s:
126
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labilmesini sağlayan ve birbirleriyle uyum içinde çalışan anahtar üretimi,
anahtar yönetimi, onay kurumu, sayısal noterlik, zamandamgası gibi hizmetlerin tümünü kapsamaktadır.3
PKI üzerinde çalışanan elektronik imza ile, internet üzerinde yapılan
tüm elektronikişlemlerin (e-posta gönderimi/alımı, internet bankacılığı,
e-devletplatformları) ve gönderilen her türlü bilginin iletimi esnasında,
bilgiyi gönderen kişinin kendisi olduğunun, bilgiyi gönderen kişinin gönderdiği bilginin içeriğini bildiğinin,gönderilen bilginin tanıma esnasında
da değiştirilmediğinin, bilgiyi gönderen kişinin bilgiyigönderdiğini inkar
edemeyeceğinin garantisi ve güvenliği sağlanır.
Kısacası Elektronik imza, elektronik ortamda yapılan iletişim güvenliğinde, bir iletiye eklenen ve alıcının iletinin tamlığını, iletinin bozulmamışlığını ve gönderildiği noktanın ve/veya gönderenin saptanmasını sağlayan
veriler bütünüdür. Bu veriler mesaja şifreleme yöntemiyle eklenir. Elektronik imza ya da Sayısal imza da denilen bu imzada, yazının içeriğine ve
imzalayanın gizli anahtarına bağlı kriptografik bir yöntemle atıldığı için,
elektronik imzanın doğrulanmasında, imzayı atanın açık anahtarı kullanılır.
TTK m.18/3, “Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye,
sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar
noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır.”
TTK m.94/2, “Hesap devresi hakkında sözleşme veya ticari teamül
yoksa, her takvim yılının son günü taraflarca hesabınkapatılması günü
olarak kabul edilmiş sayılır. Saptanan artan tutarı gösteren cetveli alan
taraf, aldığı tarihten itibaren bir ayiçinde, noter aracılığıyla, taahhütlü
mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza içeren bir yazıyla itirazda bulunmamışsa,bakiyeyi kabul etmiş sayılır.”
Cari hesap bakiyesi ile ilişkin düzenlenmiş TTK m.94/2’deki düzenleme ile şirketlere itiraz edebilme konusunda hem bir bir kolaylık, hem de
ekonomik açıdan bir avantaj sağlanmış oluyor. Notere gidip hem zaman
kaybederek hem de bir miktar para ödenerek itiraz etmekten ise, elektronik ortamda da elektronik imza içeren bir yazıyla da daha hızlı bir şekilde
bir para ödenmeden cari hesap ile ilgili itiraz yapılabilir.4
3
4
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TTK m.1526/1, “Poliçe, bono, çek, makbuz senedi, varant ve kambiyo senetlerine benzeyen senetler güvenlielektronik imza ile düzenlenemez. Bu senetlere ilişkin kabul, aval ve ciro gibi senet üzerinde gerçekleştirilen işlemler güvenlielektronik imza ile yapılamaz.
(3) Ticaret şirketleri ile gerçek ve tüzel kişi diğer tacirlere ilişkin
olarak, bu Kanunun zorunlu tuttuğu bütün işlemlerelektronik ortamda
güvenli elektronik imza ile de yapılabilir. Bu işlemlerin dayanağı olan
belgeler de aynı usulle elektronikortamda düzenlenebilir.
(4) Şirket adına imza yetkisini haiz kişiler şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imzayla imzaatabilirler.”
3. İNTERNET SİTESİ
TTK’nin bir çok maddesinde, internet sitesi ile ilgili düzenlemeler, internet sitesinde zorunlu olarak olması gereken bilgilerin neler olacağına
ilişkindir. Bu kanun maddelerinin sadece bir kısmının detayına girilecektir. Diğer kanunmaddeleri için ise sadece kanun maddesi / fıkrası belirtilmekle yetinilecektir.
TTK m.1524/1,”397 nci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca denetime tabi olan sermaye şirketleri, kuruluşlarının ticaret sicilinetescili
tarihinden itibaren üç ay içinde bir internet sitesi açmak ve bu sitenin
belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılmasıgereken ilanların yayımlanmasına özgülemek zorundadır.
(5) Bu Kanun ve ilgili diğer kanunlarda veya idari düzenlemelerde
daha uzun bir süre öngörülmedikçe, şirketininternet sitesine konulan
bir içerik, üzerinde bulunan tarihten itibaren en az altı ay süreyle internet sitesinde kalır, aksi hâldekonulmamış sayılır.”
Türk Ticaret Kanunundaki m.1524’deki düzenleme ile internet sitesinde herkese açık olan bir kısmın olması ve herkesle paylaşılabilecek şirket
bilgilerinin buraya konulması gerekir. Burada kanun koyucu tamamıyla
şirket ile ilgili şeffaflığı sağlamayı ve istenildiğinde herkesin buraya konulacak bilgilere kolayca anında erişimini sağlamayı sağlıyor.
TTK m.1527/6,”Birinci ilâ dördüncü fıkra hükümleri çerçevesinde
oyun gerçek sahibi tarafından kullanılmasına ve uygulamaya ilişkin
kurallar ilepay sahibinin temsilcisine internet sitesi aracılığıyla talimat
vermesi esas ve usulleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak
bir tebliğledüzenlenir.”
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TTK’daki internet sitesi ile ilgili diğer kanun maddeleri şunlardır:TTK
m.39/2, TTK m.171/4, TTK m.174/1, TTK m.198/1, TTK m.353/5, TTK
m.359/2,TTK m.399/1, TTK m.414/1, TTK m.420/1, TTK m.422/2, TTK
m.428/1, TTK m.448/1,TTK m.450/1, TTK m.455/1, TTK m.460/2, TTK
m.461/3, TTK m.473/1, TTK m.474/, TTK m.483/1, TTK m.486/2, TTK
m.541/1, TTK m.562/12, TTK m.966/1
Türk Ticaret Kanunu’nda yukarıdaki kanun maddelerinde de görüldüğü gibi internet sitesine konulacak veriler ve bilgilerin son derece çok
olduğu, dolayısıyla internet sitesi oluşturup siteye konulacak bilgiler anlamında şirketler için bir çok yükümlülük getirildiğisöylenebilir.
TTK’daki bir çok maddede internet sitesinde sözedilmesi, internet sitesinde yayımlanacak veriler ve hukuki sonuçlarının belirtilmiş olması
vb. tüm detayların aslında bize söylediği şudur: 5

• Artık eskisi gibi şirket pay sahiplerinin, şirketin faaliyetleri ve işlemleri
hakkında yılda bir defa toplanılıp bilgi alınmasının ortadan kalktığını,
şirketlerin web sitesi üzerinden pay sahiplerinin 7/24hizmetine / kullanımına sunularak, bilgilendirilmeleri imkanı sağlanmış oluyor.

• Internet sayesinde, piyasaların şeffaflığı sağlanmaktadır. Eskisi gibi
gizlilik sözkonusu olmamakta ve simsar ya da broker gibi aracı kişiler, internet nedeniyle işlevlerini büyük ölçüde kaybettikleri için artık
eskisi gibi piyasalar ile ilgili arz-talep dengesi ile ilgili bilgilendirmeye
ihtiyaç kalmamaktadır.
Bundan dolayıdır ki, şirketlerin web siteleri sayesinde, işletmelere ticari menfaatlerini gerçekleştirebilme ve hedeflerine daha iyi odaklanmak
için hiçbir aracı kişi ve kuruma müracaat etme gereği duyulmadan sanal
bir platform sağlanmaktadır.
4. VERİTABANI
TTK m.24/2,”Ticaret sicili kayıtlarının elektronik ortamda tutulmasına ilişkin usul ve esaslar Kanunun 26 ncı maddesine göreçıkarılacak
yönetmelikte gösterilir. Bu kayıtlar ile tescil ve ilan edilmesi gereken
içeriklerin düzenli olarak depolandığı veelektronik ortamda sunulabilen merkezi ortak veri tabanı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliğinezdinde oluşturulur.”
5

Pulaşlı,Hasan.“Elektronik Ortamda Anonim Şirket Genel Kuruluna İlişkin Düzenlemelerin Evrimi ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunundaki Durum”,2012, s:5
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TTK m.1526/3,”Ticaret şirketleri ile gerçek ve tüzel kişi diğer tacirlere ilişkin olarak, bu Kanunun zorunlu tuttuğu bütün işlemlerelektronik
ortamda güvenli elektronik imza ile de yapılabilir. Bu işlemlerin dayanağı olan belgeler de aynı usulle elektronikortamda düzenlenebilir.
Zaman unsurunun belirlenmesi gereken ve yönetmelikte düzenlenen
hâllerde güvenli elektronikimzaya eklenen zaman damgasının tarihi,
diğer hâllerde merkezî veri tabanı sistemindeki tarih esas alınır.”
Veritabanları sayesinde şirketlerin elektronik ortamda sakladığı her
türlü belge ve veriningüvenilir bir şekilde saklanması ve online olarak istenildiğinde bu belge ve verilere ulaşma imkanı sağlanmaktadır. Şirketlerin ana sunucularında (main server)’larında yaşayacağı sistemin çökmesi,
hacklenmesi veya herhangi bir nedenden dolayı zarar görmesi durumunda merkezi ortak veri tabanının, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde oluşturulması son derece olumludur
ve tüm bu elektronik işlemlere duyulan güvenin de temelini oluşturmaktadır.
5. VERİ TAŞIYICI
TTK m.65/4,”Defterler ve gerekli diğer kayıtlar, olgu ve işlemleri saptayan belgelerin dosyalanması şeklinde veya veritaşıyıcıları aracılığıyla tutulabilir.”
TTK m.82/3,”Açılış ve ara bilançoları, finansal tablolar ve topluluk
finansal tabloları hariç olmak üzere, birinci fıkrada sayılanbelgeler,
Türkiye Muhasebe Standartlarına da uygun olmak kaydıyla, görüntü
veya veri taşıyıcılarda saklanabilirler.”
TTK m.86/1,”Saklanması zorunlu olan belgeleri, sadece görüntü
veya başkaca bir veri taşıyıcısı aracılığıyla ibrazedebilen kimse, giderleri kendisine ait olmak üzere, o belgelerin okunabilmesi için gerekli
olan yardımcı araçları kullanımahazır bulundurmakla yükümlüdür.
Veri taşıyıcıları sayesinde, elektronik ortamda tutulan belgelerin saklanması sağlandığı gibi yedekleri de kolayca saklanabilmektedir. Olası
veri kaybı ya da benzeri bir durumda veri taşıyıcılarındaki yedekleri indirilerek bu kayıp minimize hatta sıfıra indirilebiliyor.
6. KAYITLI E-POSTA SİSTEMİ (KEP)
TTK m.18/3,”Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye,
sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veyaihtarlar
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noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik postasistemi ile yapılır.”
TTK m.1525/2,”Kayıtlı elektronik posta sistemine, bu sistemle yapılacak işlemler ile bunların sonuçlarına, kayıtlı posta adresinesahip
gerçek kişilere, işletmelere ve şirketlere, kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarının hak ve yükümlülüklerine,yetkilendirilmelerine ve
denetlenmelerine ilişkin usul ve esaslar Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu tarafından biryönetmelikle düzenlenir.”
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile mevzuatımıza girmiş olan Kayıtlı
Elektronik Posta (KEP), kısaca yasal olarak geçerli ve teknik olarak güvenli elektronik posta olarak tanımlanabilir. KEP ile ilgili daha detaylı
bilgi, bu çalışmadaki “IV. KEP – KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİ”
başlığı altında incelenmektedir.
7. ELEKTRONİK GENEL KURUL
TTK m.1527/(1) Şirket sözleşmesinde veya esas sözleşmede düzenlenmiş olması şartıyla, sermaye şirketlerinde yönetim kurulu vemüdürler kurulu tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı
üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerinelektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir. Bu hâllerde Kanunda veya şirket sözleşmesinde ve esas sözleşmede öngörülentoplantı
ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.
(3) Birinci ve ikinci fıkrada öngörülen hâllerde, elektronik ortamda
oy kullanabilmek için, şirketin bu amaca özgülenmiş bir internetsitesine sahip olması, ortağın bu yolda istemde bulunması, elektronik ortam
araçlarının etkin katılmaya elverişliliğinin bir teknik raporlaispatlanıp
bu raporun tescil ve ilan edilmesi ve oy kullananların kimliklerinin saklanması şarttır.
(5) Anonim şirketlerde genel kurullara elektronik ortamda katılma,
öneride bulunma, görüşaçıklama ve oy verme, fizikî katılmanın ve oy
vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurur. Bu hükmün uygulanması
esasları Gümrük veTicaret Bakanlığınca hazırlanan yönetmelikle düzenlenir.
Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte genel kurullaraelektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin uygulanması pay senetleri borsaya kote edilmiş şirketlerde zorunlu hâle gelir.”
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Elektronik Genel Kurul için teknik altyapının, aşağıdaki check-list’e
göre sağlanmış olması gerekir.6
• Ses ve görüntü kablo ile iletilecek (Kablosuz erişimde güvenlik güçlü
olmadığı için tercih edilmemiş). Buradaki kablo, Elektronik Genel Kurulun sağlandığı salondaki altyapıdaki ortam için sözkonusu. Yoksa,
genel kurula bağlanacak kişi kablosuz internet ağıyla da pekala genel
kurula bağlanabilir.
• Ses iletimi yapılacağı kablo belirtilen standartlarda olacak.
• Görüntü nakli için çözünürlük tavsiye edilen şekilde olacak.
• Görüntü ve ses alışverişi olacağı için Internet Hızı belirtilen hızda olacak.
• Elektrik kesintisinde devreye girecek bir jeneratörün olması gerekir.
• Görüntü netliği sağlanmış olmalı.
• Teknik elemanların yetiştirilmesi ve bulundurulması gerekir. MKK
Merkezi Kayıt Kurulusu EKGS’yi kuran şirket ’e bildiriliyor, onlar bu
konuda yardımcı oluyorlar. Bu işi paket olarak yapan firmalar da var.
EKG Sistemin şirketler ve yatırımcılar açısından avantalarına bakıldığında ise şunlar söylenebilir:7

• Şirketler Açısından
• Genel kurul maliyetlerinde düşüş
• Tam ve doğru oy sayımı
• Genel kurul tescil işlemlerinde kolaylık
• Genel kurula ilişkin kayıtların güvenilir şekilde saklanması
• Genel kurula ilişkin kayıtlara istenildiğinde ulaşılması
• Kurumsal yönetim ilkelerine uyum sağlanması
• Yatırımcılar Açısından
• Düşük maliyet
• İnternet bağlantısı olan herhangi bir yerden genel kurula katılma
imkanı
6
7

Sevim, a.g.e.
Yayla,Ümit. “Yeni Türk Ticaret Kanunu Hükümleri Işığında Dijital Şirket Konferansı”,2012,s:23
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• Notere gitmeksizin temsilci tayini ve talimat verilebilmesi
• Genel kurulun eş zamanlı takibi
• Soru, görüş ve öneriler elektronik ortamda genel kurula aktarılabilmesi

• Yönetime daha etkin katılım
• Oylama sonuçlarına anında ulaşabilme
Özet olarak; Fiziki genel kurul ile elektronik genel kurulun açılması aynı anda olmalıdır. Hukuki sonuçları açısından fiziki genel kurul ile
elektronik genel kurul arasında hiçbir fark yok.
8. ELEKTRONİK YÖNETİM KURULU
TTK m.390/1,”Esas sözleşmede aksine ağırlaştırıcı bir hüküm bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu üye tamsayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.
Bu kural yönetimkurulunun elektronik ortamda yapılması hâlinde de
uygulanır.”
TTK m.1527/(1),”Şirket sözleşmesinde veya esas sözleşmede düzenlenmiş olması şartıyla, sermaye şirketlerinde yönetim kurulu vemüdürler kurulu tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı
üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerinelektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir..
(2) Kollektif, komandit, limited ve sermayesi paylara bölünmüş şirketlerde, şirket sözleşmesinde ve esas sözleşmede öngörülerekelektronik ortamda ortaklar kuruluna ve genel kurula katılma, öneride bulunma ve oy verme, fizikî katılımın, öneride bulunmanın ve oyvermenin
bütün hukuki sonuçlarını doğurur.
(3) Birinci ve ikinci fıkrada öngörülen hâllerde, elektronik ortamda
oy kullanabilmek için, şirketin bu amaca özgülenmiş bir internetsitesine sahip olması, ortağın bu yolda istemde bulunması, elektronik ortam
araçlarının etkin katılmaya elverişliliğinin bir teknik raporlaispatlanıp
bu raporun tescil ve ilan edilmesi ve oy kullananların kimliklerinin saklanması şarttır.”
Elektronik Genel Kurul için yukarıda söylenen her şey aynı şekilde,
elektronik yönetim kurulu için de söylenebilir.
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9. ELEKTRONİK ORTAM
TTK m.24/2,”Ticaret sicili kayıtlarının elektronik ortamda tutulmasına ilişkin usul ve esaslar Kanunun 26 ncı maddesine göreçıkarılacak
yönetmelikte gösterilir. Bu kayıtlar ile tescil ve ilan edilmesi gereken
içeriklerin düzenli olarak depolandığı veelektronik ortamda sunulabilen merkezi ortak veri tabanı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliğinezdinde oluşturulur.”
TTK m.64/2,”Tacir, işletmesiyle ilgili olarak gönderilmiş bulunan
her türlü belgenin, fotokopi, karbonlu kopya, mikrofiş,bilgisayar kaydı
veya benzer şekildeki bir kopyasını, yazılı, görsel veya elektronik ortamda saklamakla yükümlüdür.”
TTK’daki elektronik ortam ile ilgili diğer kanun maddeleri şunlardır:
TTK m.65/4,TTK m.82/3-4, TTK m.127/1, TTK m.390/1,TTK m.1525/1,
TTK m.1526/3,TTK m.1527/1, TTK m.1528/1
10. BİLİŞİM ARACI
TTK m.21/3,”Telefonla, telgrafla, herhangi bir iletişim veya bilişim
aracıyla veya diğer bir teknik araçla ya da sözlü olarakkurulan sözleşmelerle yapılan açıklamaların içeriğini doğrulayan bir yazıyı alan kişi,
bunu aldığı tarihten itibaren sekiz güniçinde itirazda bulunmamışsa,
söz konusu teyit mektubunun yapılan sözleşmeye veya açıklamalara
uygun olduğunu kabuletmiş sayılır.”
TTK m.58/1,”Haksız rekabet, her türlü basın, yayın, iletişim ve bilişim işletmeleriyle, ileride gerçekleşecek teknikgelişmeler sonucunda
faaliyete geçecek kuruluşlar aracılığıyla işlenmişse, 56 ncı maddenin
birinci fıkrasının (a), (b) ve (c)bentlerinde yazılı davalar, ancak, basında yayımlanan şeyin, programın; ekranda, bilişim aracında veya
benzeri ortamlardagörüntülenenin; ses olarak yayımlananın veya herhangi bir şekilde iletilenin sahipleri ile ilan veren kişiler aleyhine açılabilir;”
11. SANAL ORTAM
TTK m.342/1,”Üzerlerinde sınırlı ayni bir hak, haciz ve tedbir bulunmayan, nakden değerlendirilebilen vedevrolunabilen, fikrî mülkiyet
hakları ile sanal ortamlar da dâhil, malvarlığı unsurları ayni sermaye
olarak konulabilir.”
TTK m.581/1,”Üzerlerinde sınırlı ayni bir hak, haciz veya tedbir bu-
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lunmayan; nakden değerlendirilebilen vedevrolunabilen, fikrî mülkiyet
hakları ile sanal ortamlar ve adlar da dâhil, malvarlığı unsurları ayni
sermaye olarakkonulabilir.”
12. ELEKTRONİK MEKTUP
TTK m.1159/2,”Taşıyanın, sözleşmenin feshedildiğini kabul edip
1158 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca tazminatisteyebilmesi için
beklemekle yükümlü olduğu süre dolduğunda, taşıtana faks mesajı,
elektronik mektup veya benzeri teknikaraçlarla da mümkün olmak
üzere, yazılı bildirimde bulunması zorunludur.”
TTK m.1160/3,”Yükleme süresinin ve kararlaştırılmışsa sürastarya
süresinin sonunda, kararlaştırılan eşyanın tamamı yüklenmemişve birinci ile ikinci fıkralara göre talimat da verilmemiş ise, taşıyan, taşıtana faks mesajı, elektronik mektup veya benzeriteknik araçlarla da
mümkün olmak üzere yazılı bildirimde bulunup, belli süre içinde talimat verilmesini isteyebilir. Süreninsonuna kadar talimat verilmezse
taşıyan, sözleşmeyi feshedilmiş sayarak 1158 inci maddeden doğan
haklarını kullanabilir.”
TTK m.1163/3,”Taşıyanın, geciken taşıtandan navlun isteyebilmesi
için bunu yola çıkmadan önce taşıtana faks mesajı, elektronik mektup
veya benzeri teknik araçlarla da mümkün olmak üzere yazılı şekilde
bildirmesi gerekir; aksi hâlde istem hakkını kaybeder.”
TTK m.1224/1,”Feshin bildirimi, faks mesajı, elektronik mektup
veya benzeri teknik araçlarla da mümkün olmaküzere, yazılı olarak
yapılır.”
13. ELEKTRONİK İLETİŞİM ARACI
TTK m.1384/3,”İkinci fıkrada belirtilen yazılı bildirim, iadeli taahhütlü mektupla, bildirimin muhataba ulaştığını doğrulayan elektronik
iletişim araçlarıyla veya başkaca uygun bir yol ve araçla yapılır.”
III. ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK
GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK8
Bu Yönetmelik, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1527’nci maddesinin beşinci fıkrasına dayanılarak düzenlenmiştir.
Genel olarak bakıldığında yönetmelikte düzenlenen hususlar şunlardır:
8

Kabul tarihi: 28.08.2012, Resmi Gazete tarihi: 28.08.2012, No: 28395.
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• Bu Yönetmeliğin amacı, anonim şirket genel kurul toplantılarına
elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve
oy kullanmaya ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.(md.1)

• Bu Yönetmelik, anonim şirket genel kurullarına elektronik ortamda katılmaya, öneride bulunmaya, görüş açıklamaya ve oy
kullanmaya ilişkin usul ve esasları, genel kurullara elektronik ortamda katılmaya ve oy vermeye ilişkin esas sözleşme hükmünün
örneğini, oyun hak sahibi veya temsilcisi tarafından kullanılmasının esaslarını, Elektronik Genel Kurul Sisteminin işleyiş esaslarını ve bu sistemin katılımcılarının yükümlülüklerini kapsar.
(md.2)

• Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca EGKS’yi uygulayacak şirketlerin, genel kurul toplantılarına ilişkin Kanun ve esas sözleşme gereği yapılması zorunlu olan çağrıları, genel kurul öncesi
hak sahiplerinin incelemesine sunulması zorunlu olan belgeleri
ve toplantı gündemine ilişkin belgeleri güvenli elektronik imzalı
olarak Kanunda öngörülen süreler içinde EGKS’de hak sahiplerinin erişimine hazır bulundurmaları zorunludur.(md.6)

• Genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen hak sahipleri bu tercihlerini EGKS’den
bildirmek zorundadır. (md.7)

• Genel kurula hak sahibi yerine temsilcinin katılacağı durumda
temsilcinin kimlik bilgisinin EGKS’ye kaydedilmesi zorunludur.
(md.7)
• Genel kurula elektronik ortamda katılım, hak sahiplerinin veya
temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile EGKS’ye girmeleriyle gerçekleşir. (md.8)
• - Toplantıya elektronik ortamda katılan hak sahipleri ve temsilcilerine ilişkin liste toplantı başlamadan önce EGKS’den alınır.
(md.8)

• Genel kurul toplantısı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılır. (md.9).

• Hak sahibi veya temsilcisi, elektronik ortamda katıldığı genel
kurul toplantısında görüşlerini elektronik olarak iletir. (md.10)

• Genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılanlar, toplantı
başkanının ilgili gündem maddesine ilişkin oylamaya geçildiğini
bildirmesinden sonra, oylarını EGKS üzerinden kullanır. (md.11)
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• Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin elektronik
ortamda genel kurula katılabilmeleri için EGKS’ye güvenli elektronik imza ile giriş yapmaları gereklidir. (md.14)
IV. KEP - KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİ
Kayıtlı Elekronik Posta (KEP)’nın daha iyi anlaşılması için olağan
elektronik postadan farkının ortaya konulması gerekmektedir. Elektronik posta (e-posta), internetin yaygınlaşması ile birlkte, her türlü verinin
kolaylıkla iletilebilmesi ve düşük maliyetli olması nedeniyle ülkemizde ve
tüm dünyada en yoğun kullanılan iletişim araçlarından biri haline gelmiştir. E-posta yoluyla iletilen başta resmi ve ticari olanlar olmak üzere
her türlü belge ve yazının (e-posta iletilerinin) gönderici ve alıcı açısından
teknik güvenilirliği ve yasal geçerliliği büyük önem taşımaktadır. Şu anda
yaygınlıkla kullanılan Standart Elektronik Posta (SEP) yolu ile iletişim,
hukuken ve teknik olarak güvenli kabul edilmiyor. SEP, gönderici ve alıcı
kimliklerinin tespit edilemediği, posta iletiminin kesin olarak sağlanamadığı, daima iletimi ve içeriği inkar edilebilen ve aksi kanıtlanamayan bir
iletişim şeklidir.9 Dolayısıyla da yasal geçerliliği, sözkonusu bu güvensizliklerden dolayı kabul edilmemektedir.
Standart Elektronik Posta(SEP) yoluyla yapılan iletişimde, başta gönderici ve alıcının kimliklerin kesin olarak tespit edilemediği için, bir
elektronik belgenin, teknik ve hukuki kesinliğe sahip olarak, başkaları
tarafından değiştirilmeden veya görülmeden karşı tarafa iletilmesi, bu
e-postaların bir sunucuda (exchange server) saklanması ve alınmasının
sağlanamaması, resmi ve ticari işlemlerin internet üzerinden yürütülebilmesinin önünde önemli engellerden birini meydana getirmektedir.10
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) (Registered E-Mail: REM, Certified
E-Mail: CEM) ise, kısaca yasal olarak geçerli ve teknik olarak güvenli
elektronik posta olarak kabul edilmektedir. KEP sistemi, yasal olarak
geçerli güvenli elektronik imza ve zaman damgası kullanılarak, “Kayıtlı e-posta hizmet sağlayıcı (KEPHS)” sayesinde, bir elektronik postanın
karşı tarafa üçüncü bir kişi tarafından değiştirilmeden güvenli bir şekilde iletildiğini garanti altına almakta, gönderici ve alıcının kimliklerini,
gönderilen iletinin ve eklerinin başkalar tarafından değiştirilmediğini,
gönderim zamanını tespit edebilmeyi ve bunlarla ilgili yasal geçerli kesin
delil üretebilmeyi sağlamaktadır. KEP sistemi ile elektronik ortamda yapılan gönderilerin ne zaman yapıldığı, göndericinin ve alıcının kim olduğu
9
Dülger, a.g.e., s: 127
10 Dülger, a.g.e., s: 128
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ve gönderilen iletinin ve eklerinin neler olduğu kesin olarak tespit edile
bilmektedir.Bir uyuşmazlık olursa da bunlar aynı zamanda KEPHS’da
saklandıkları için oradan da teyit edibilemektedir. Sistem içerisinde yer
alan taraflar arasında, gönderici taraf iletinin kendisi tarafından gönderilmediğini, alıcı taraf da kendisine ulaşmadığını inkar edememektedir.
Kayıtlı elektronik posta sisteminde gönderilen ve alınan e-postalar “güvenilir bir üçüncü taraf” rolünde olan, bu konudaki yetkili otoriteden yetki almış ve denetlemelere tabi “kayıtlı e-posta hizmet sağlayıcı (KEPHS)”
üzerinden geçmektedir. 11
KEPHS Sistemini kullananlar, istedikleri takdirde ilerde oluşabilecek
bir uyuşmazlık sırasında ibraz edilmek üzere gönderilerinin (elektronik
belgelerinin) bir kopyasının saklanmasını da KEPHS’ndan ayrıca talep
edebilmektedirler.Sistemi kullananlar dilerlerse ilerde oluşabilecek bir
uyuşmazlık sırasında ibraz edilmek üzere gönderilerinin (elektronik belgelerinin) bir kopyasının saklanmasını da KEPHS’ndan talep edebilmektedir. KEPHS gönderilerin içeriğinin birebir bir kopyasını tutmak veya
arşivlemek zorunda değildir, teknik olarak “özet (hash)”ini tutabilir. Her
kullanıcı mutlaka aynı KEPHS’ndan da hizmet almak zorunda değildir,
farklı hizmet sağlayıcılardan kayıtlı e-posta hizmeti alarak güvenli ve yasal
geçerli şekilde iletişim kurabilirler. 12
KEP sistemi, yetkili KEPHS’lar tarafından işletilmektedir. Bu kuruluşların, güvenilir üçüncü taraf olarak e-imza alanındaki Elektronik Sertifika
Hizmet Sağlayıcıları (ESHS) gibi, teknik, idari, mali ve hukuki niteliklerinin neler olacağı, sorumlulukları, yükümlülükleri ve nasıl denetlenecekleri düzenlemelerle belirlenmektedir.
KEP’in dünyadaki uygulamalarına bakıldığında tablo şu şekildedir:
KEP sistemi AB ülkeleri İtalya, Fransa, Almanya, Belçika, İspanya, İsveç
ve ABD gibi ülkelerde düzenlemeleri yapılarak 2000’li yıllarından başından itibaren uygulamaya geçmiş ve birçok ülkede de geçmek üzere bulunmaktadır.13
Özet olarak; KEP sistemi ile elektronik ortamda yapılan gönderilerin
ne zaman yapıldığı, göndericinin ve alıcının kim olduğu ve alıcı tarafa ne
zaman ulaştığı kesin olarak tespit edilebilmektedir. Sistem içerisinde yer
alan taraflar arasında gönderici taraf iletinin kendisi tarafından gönderilmediğini, alıcı taraf da kendisine ulaşmadığını iddia edemez.

• KEP, 6102 Sayılı TTK ile mevzuatımıza girdi.

11 Dülger, a.g.e., s: 128
12 Yüksel, Samast. “Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)”, 2010, ss: 2-3
13 Dülger, a.g.e., s: 129
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• KEP,elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dahil olmak
üzere kullanımına ilişkin hukuki delil sağlayan elektronik postanın
nitelikli şeklini ifade eder.

• KEP Sistemi sayesinde, e-postanıngöndericisi görünen kişi/kuruluş

tarafından gönderilip gönderilmediği, alıcıya ulaşıp ulaşmadığını ve
ne zaman ulaştığı,alıcısı tarafından okunup okunmadığı ve ihtiyaç
duyulması halinde elektronik postaya yeniden erişimsağlanabiliyor.

• KEP Sistemi ile e-postanın, 1. Güvenlik 2.Gizlilik 3.Bütünlük yönünün sağlandığı kabul ediliyor.14

V. SONUÇ
Sanayi devriminin gerçekleştiği 19. yüzyıldan itibaren günümüze kadar uzanan süreçte; ekonomi, toplumsal yaşamın adeta lokomotifini oluşturmaktadır. Bundan dolayıdır ki, 20. yüzyılda düzenlenen birçok hukuki
düzenleme de bundan etkilenmiştir ve kanun koyucular bu doğrultuda
düzenlemeler yapma gereğiduymuşlardır. Zamanla bu ekonomik yapının
toplumsal yaşamdaki önemi arttıkça buradakiistikrarının ve devamının
sağlanıyor olması daha da önemli hale gemiştir. Bunun sonucu olarak da
bu yapı, temel hukuki düzenlemelerdeki özel hükümlerle ve hatta ceza
yasalarında yer alan normlarla korunmaya çalışılmıştır.
19. yüzyıl nasıl Sanayi devrimi ile anılıyorsa, benzer bir şekilde 21.
yüzyıl da Bilgi çağı, İletişim çağı olarak adlandırılıyor.İletişim çağı denilmesinin temelinde ise kuşkusuz ki INTERNET yatıyor. Internet, gelişmeyi
ve kendisine her alanda uyulmaya zorlayan bir bilgi ve iletişim aracı15olup
günlük yaşamımızı her alanda olduğu kadar özellikle elektronik ticaret
ile ticari ilişkileri başka bir platforma, sanal ancak gerçek bir ticarete götürmektedir. Bunun yansıması olarak da Yeni Türk Ticaret Kanununda
bilişim ile ilgili yapılan düzenlemelerde; internet aracılığıyla şirketlerin
karar ve yönetim organlarının artık fiziki olarak bir yerde toplanmasına
gerek kalmaksızın yapılabilmesi, pay sahiplerinin karar alma süreçlerine
daha etkin bir şekilde katılabilmesini sağlamaktadır.16
Mevzuatımızda bilişim alanında yapılan düzenlemelere bakıldığında;
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (TBK), 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) bunlardan
en önemlileridir. Bu yasalar incelendiğinde, esas itibariyle bilişim dünyasındaki gelişmeleri içerdikleri görülmektedir. Ayrıca söz konusu yasaların bilişim sektörünün günlük ve ticari yaşama yansımalarını içeren dü14 Sevim, a.g.e.
15 Pulaşlı,a.g.e., s:5
16 Pulaşlı,a.g.e., s:5
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zenlemelere sahip oldukları görülmektedir. Ekonomik ve ticari ilişkilerde
sıklıkla görülen elektronik imza kullanılması, elektronik ortamda genel
kurul toplantısının yapılması, TTK ile ilk defa mevzuatımıza giren kayıtlı
elektronik posta ile geçerli tebligat yapılması, faks yoluyla sözleşme kurulması gibi bilişim çağının araçları bu genel kodlar ile hukuksal birer
uygulama haline getirilmişlerdir.
Yeni TTK’daki düzenlemelere bakıldığında; bunların bir kısmının mülga TTK’da zaten yer aldığı ve bunların sadece revize edililip Yeni TTK’de
konulduğu söylenebilir. Bunun dışında Avrupa Hukuku’nda yıllardır uygulanan yeni bir takım maddeler de getirildi. Getirilen yeni düzenlemelerde daha çok günümüzdeki gelişen teknolojinin ticari yaşamda her geçen
gün daha fazla etkisini göstermesinden dolayı, şirketlerin bu teknolojik
imkanlardan daha fazla faydalanmasını ve teknolojiyi ticari ilişkilerinde
daha etkin bir şekilde kullanımını sağlamakta ve bunun için gerekli hukuki altyapıyı sağlamaktadır.
Yeni TTK’daki; şirketlere genel kurulun ve yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılabilme imkanının getiriliyor olması önemlidir. Bu düzenleme, orta ölçekli şirketler için olduğu kadar özellikle çok
uluslu şirketlerin genel kurul ve yönetim kurullarında daha hızlı ve daha
ekonomik bir şekilde kararların alınmasını, toplantıya sanal katılım da
olacağı için daha çok üye ile toplanabilme imkanı getirmektedir.
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ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ TANIMI
VE UNSURLARI

Av. Acem Süleyman ALHAN1
Rıdvan ÇOBANOĞLU2
Adi ortaklık sözleşmesi iki ya da daha fazla kişinin emeklerini veyasermayelerini ya da emek ve sermayelerini ortak bir amaca erişmek üzere
birleştirmeyi üstlendikleri sözleşmedir.
I. ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ
Adi ortaklıkta, adi şirketi oluşturacak gerçek veya tüzel kişiler arasında adi ortaklık sözleşmesi yapılması gerekmektedir. Adi ortaklık sözleşmesi, sözleşme kurma iradesi taşımalıdır. Sözleşme yazılı ya da sözlü
olarak kurulabilir. Kanun koyucu adi ortaklık sözleşmesi için şekil şartı
öngörmemiştir. Diğer bir deyişle adi ortaklık sözleşmesinin kurulması şekil şartına bağlanmamıştır. Borçlar Kanununun adi şirkete ilişkin 520 ve
onun devamını izleyen maddeleri adi ortaklığın kurulabilmesi için yazılı
şekil gerekli değildir. Adi ortaklık sözleşmesi sözlü olarak da yapılabilir. 3
Kanunda yazılı şekilde yapılması öngörülen bir akdin, kanuni şekle
uygun olarak yazılı yapılması, sözleşmenin geçerlilik şeklidir. Kanunda
yazılı sözleşmenin değiştirilmesinde yine kanunda yazılan şekil şartına
uyulacaktır. Bu şekle uyulmaması, sonradan değiştirilen kısımlar bakımından, kesin hükümsüzlük yaptırımına tabidir.
Adi ortaklık sözleşmesi karşılıklı borç yükleyen sözleşme türünden değildir. Ortakların belirli amaç için birleşmesinden dolayı ortakların birbirlerine karşı bir edim borcundan bahsedilemez. Dolayısıyla iki tarafa
borç yükleyen sözleşmelere ilişkin 6098 sayılı TBK’nın 97, 98, 123 ve 125
maddeleri adi ortaklığı uygulanmaz.
1
2
3

Bahçeşehir Üniversitesi Sermaye Piyasası ve Ticaret Hukuku Yüksek Lisans Öğrencisi
İstanbul Barosu Stajyer Avukatlarından
"Borçlar Kanununun adi şirkete ilişkin 520 ve onu izleyen maddeleri gereğince adi ortaklığın kurulabilmesi için yazılı şekil gerekli değildir. Adi ortaklık sözleşmesi sözlü
olarak da yapılabilir. Diğer taraftan taraflar kardeştirler. Bu nedenle varlığı öne sürülen ortaklığı davacı taraf tanıkla isbat edebilir. İşyerinin resmi işlemlerde davalılardan
K. adına kayıtlı olması, iddia edilen ortaklığın reddi için yeterli değildir. Mahkemenin
gösterilen delilleri değerlendirerek tarafların ortak olup olmadıkları sorununu çözmesi
gerekirken, yazılı sözleşme bulunmadığı için ortaklıktan söz edilemeyeceği gerekçesi ile
davayı reddetmesi yasaya uygun değildir.” Yargıtay 13. HD. 1984/3290 E. 1984/4923 K.
28.6.1984 K.T.
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II. KİŞİ
Adi ortaklık sözleşmesinde kanun koyucu en az iki kişinin varlığını aramaktadır. Bu kişilerin gerçek ve tüzel kişilerin olmasında ayrım
yoktur. Kanun ortak sayısını asgari olarak belirtmiş ise de azami ortak
sayısı hakkında sınırlama da bulunmamıştır. En az iki tüzel kişiden adi
ortaklık meydana gelebileceği gibi yirmi iki gerçek kişiden de adi şirket
kurulabilir. 6102 sayılı TTK’nın 574. maddesinde Limited şirket ortak
sayısı 50’den fazla olamayacağına hükmettiğinden ötürü limited şirket bu
yönüyle adi ortaklıktan ayrılır.
Adi ortaklığın dava ve taraf ehliyeti bulunmamaktadır. Bir ticari işletmeyi, kısmen dahi olsa, kendi adına işleten kimse tacir sayıldığından,
birden fazla gerçek kişinin, bir ticari işletmeyi, adi ortaklık şeklinde işletmeleri halinde de, her birinin, tacir sıfatını kazandığı belirtilmelidir.4
Adi şirketin tüzel kişiliğinin olmamasından ötürü adi şirket adına açılacak davaların adi ortaklığı oluşturan tüm şirket ve gerçek kişiler tarafından ya da onların aleyhine açılması zorunludur. Dava ve taraf ehliyeti, dava şartlarından olduğundan görevi gereği mahkemelerce ve temyiz
halinde Yargıtay’ca re’sen dikkate alınır. Adi şirket adına dava açılmış
olması halinde adi şirket ortaklarının davaya muvafakatlarının sağlanması veya adi şirket ortaklarının davaya katılmalarının temin edilmesi için
taraflara süre verilerek bu surette taraf teşkili ve dava şartı tamamlattırıldıktan sonra dava devam edilmesi gerekmektedir.5
Yargıtay bir kararında şöyle hüküm kurmuştur; Joint venture hukukumuzdaki adi ortaklığa benzemekte olup iki veya daha fazla işletmenin,
belli bir amaca ulaşmak için katkılarını birleştirdikleri bir ortaklıktır.
Tüzel kişilikleri olmadığından taraf ehliyetleri de bulunmamaktadır.
Ortaklar, ortaklık borçlarından alacaklılara karşı doğrudan doğruya ve
sınırsız olarak tüm mal varlıklarıyla sorumludurlar. Somut olayda her
ne kadar takip talepnamesi ve buna uygun olarak düzenlenen ödeme
emrinde borçlu olarak Kutlutaş-Dilingam Ortak Girişimi gösterilmiş ve
4

5

“…Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve TTK'nın 14/f-1 maddesi hükmü uyarınca bir ticari işletmeyi kısmen dahi
olsa kendi adına işleten kimsenin tacir sayılmasına, bu hükme göre birden fazla gerçek
kişinin bir ticari işletmeyi adi ortaklık şeklinde işletmeleri halinde, her birinin tacir
sıfatını kazandıklarının kabulü gerekmesine, davaya konu olayda yapılan işin boyutu
ve organizasyonun niteliği karşısında faaliyetin esnaf ve serbest meslek faaliyetini aşan
ticari bir mahiyet kazanmış bulunmasına göre, davalı tarafın tüm temyiz itirazları yerinde değildir. “Yargıtay 11. HD. 2002/7112 E. 2002/11937 K. 24.12.2002 K.T.
Yargıtay 15. HD. 2011/1468 E. 2011/7755 K. 21.12.2011 K.T.
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tek ödeme emri çıkarılmış ise de Joint Venture’u oluşturan her iki şirketin vekili ödeme emrinin tebliğinden sonra her iki şirket tarafından
vekil tayin edildiğini gösterir vekâletnamesini verip bu iki şirket
adına süresinde icra takibine karşı itirazda bulunduğuna göre artık taraf teşkili tamamlanmıştır. Bu nedenle yerel mahkemenin direnme kararı usul ve yasaya uygun bulunmaktadır.6
Konsorsiyum ortakları arasında adi şirket hükümleri uygulanacağından konsorsiyum ortakları tarafından açılacak davalarda bütün ortakların yer alması veya konsorsiyum aleyhine açılacak davalarda da ortakların tümünün davalı olarak gösterilmesi gerekmektedir.7
Doktrinde ise; her ne kadar yasa da adi ortaklığa tüzel kişilik verilmemesine rağmen her somut olay açısından ortaklara ve sayılarına bakılarak adi ortaklığın tüzel kişilik verileceğini savunan hocalarımız olsa dahi
bu görüşe katılmak hukuken mantıklı gelmemektedir. Adi ortaklık, ortaklığı oluşturan kişilerin ortak iradesi ile meydana getirdikleri sözleşmeye dayalı olarak kurulmaktadır. Adi ortaklık temel de bir sözleşme türü
olarak nitelendirilebilir. Ayrıca kanun sistematiği açısından adi ortaklığın
TTK’da düzenlemek yerine TBK’da düzenlenmesi, kanun koyucunda bu
görüşte olduğunu doğrulamaktadır. Öte yandan her somut olaya göre adi
ortaklığa tüzel kişilik olarak kabul edilmesi uygulama da farklılıklar yaratacağından hukuki güvenirlik ilkesine aykırılık oluşturacaktır.
Burada ince bir ayrıntıya değinelim. Adi ortaklığın tüzel kişiliğinin
olmamasından ötürü ortakların birlikte dava açmaları gerekmektedir.
Ortaklığın davalı ya da davacı olması halinde ortaklar arasında mecburi
dava arkadaşlığı bulunmaktadır.8 Bunun istisnası ise Katma Değer Vergisi Kanununun 44. maddesinde yer almaktadır.
“Katma değer vergisi, bu vergiye mükellef gerçek veya tüzel kişiler
adına tarh olunur. Şu kadar ki:
a) Adi ortaklıklarda verginin ödenmesinden müteselsilen sorumlu olmak üzere ortaklardan herhangi biri ... tarhiyat`a muhatap tutulurlar”
Bu madde hükümleri ile adi ortaklığın katma değer vergisi borçlarından dolayı ortakları, müteselsilen sorumlu tutulduğundan, ortaklık adına yapılan tarhiyata karşı ortaklardan birisinin, müteselsil sorumluluğu
gereği vergi mahkemesinde tek başına dava açma hakkı bulunmaktadır.
6
7
8

Yargıtay HGK. 2003/12-574 E. 2003/564 K. 8.10.2003 K.T.
Yargıtay 15. HD. 2004/5384 E. 2005/866 K. 18.02.2005 K.T.
Yargıtay 15. HD. 1990/469 E. 1990/4198 K. 18.10.1998 K.T.
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Adi ortaklığa ilişkin davalarda, adi ortaklığı oluşturan kişilerin taraf
olarak hep birlikte hareket etmeleri gerekir. Dolayısıyla adi ortaklık tarafından açılacak davaların, elbirliği halinde mülkiyet kuralları gereğince,
bütün ortaklar tarafından birlikte açılması gerekir.9
İş ortaklığından maksat adi ortaklık olup adi ortaklığın tüzel kişiliği
bulunmadığından ortaklığın taraf olduğu sözleşmeden kaynaklanan davaların adi ortaklığı oluşturan tüm şirket ve gerçek kişiler tarafından ya da
onların aleyhine açılması zorunludur.10
Sözleşmenin tarafları sözleşme ile bağlılık ilkesi çerçevesinde adi ortaklık sonucu yapılan eylem ve işlemlerden kendi sıfatları ile müşterek
ve müteselsilen sorumludur. Bu konuda Yargıtay bir kararında şöyle
hükmetmiştir: Mahkemece, davaya konu takipte adi ortaklığın ortaklarından sadece birinin gösterildiği, oysa adi ortaklığa karşı açılacak
davanın, ortaklığı oluşturanların tamamına karşı açılması gerektiği gerekçesiyle davanın pasif husumet sebebiyle reddine karar verilmesine
karşın davanın konusunun haksız fiilden kaynaklanan para alacağı
olduğu ve ortaklardan her biri borçtan müteselsil sorumlu oldukları, bu
sebeple alacaklının müteselsil borçlulardan birini dahi tercih edebileceği kuşkusuz olduğundan asıl davanın müteselsil sorumlu ortaklardan
birine yöneltilmesinde bir usulsüzlük bulunmamaktadır.11
III. AMAÇ
Adi şirketi oluşturan ortaklar ortak bir amaca ulaşmak için kurulurlar. Adi şirket sözleşmesinin kurulması için “amaç” esaslı bir unsur olarak görülmektedir. Adi şirkette ortakların hedefi ekonomik amaca ulaşmaktır. Örneğin yan yana kurulmuş iki manavın amaçları ekonomik bir
hedef ise de bu kişilerin bu amacı ayrı ayrı hedeflemesi, bu kişilerin iradeleri ortaklaşa kazanç edip paylaşmak olmadığından adi ortaklık meydana
gelmesine engel teşkil etmektedir.
IV. SERMAYE
Adi şirkete konulacak sermaye hakkında 6098 sayılı TBK bir ayrım
yapmadığından TTK'nın ilgili hükümlerine gidilerek adi ortaklığa sermaye olarak konulacak mal varlığı değerlerine bakılmalıdır.
6102 sayılı TTK’nın 127. hükmü gereği; Para, alacak, kıymetli evrak
9
Kuru/Arslan/Yılmaz-Usul s. 266; Aşkan s. 43; Özenli 154
10 Yargıtay 15. HD 2011/1468 E. 2011/7755 K. 21.12.2011 K.T.
11 Yargıtay 7. HD. 2011/1619 E. 2012/1941 K. 20.3.2012 K.T.
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ve sermaye şirketlerine ait paylar, fikrî mülkiyet hakları, taşınırlar ve her
çeşit taşınmaz, taşınır ve taşınmazların faydalanma ve kullanma hakları,
kişisel emek, ticari itibar, ticari işletmeler, haklı olarak kullanılan devredilebilir elektronik ortamlar, alanlar, adlar ve işaretler gibi değerler,
maden ruhsatnameleri ve bunun gibi ekonomik değeri olan diğer haklar,
devrolunabilen ve nakden değerlendirilebilen her türlü değer adi şirkete
sermaye olarak getirilebilir.
Katılma payı olarak getirilecek sermayenin nakdi değerlerinin tespit
edilmesi gerekmektedir. Nakdi olarak katılma paylarının tespit edilmemesi şirketin kuruluşunu etkilemez. Fakat taahhüt ettiği katılma payını
koymayan ortağa karşı fesih davası açılabilir. Sermaye yükümünü yerine
getirmeyen ortak, ortaklıktan kar payını isteyebilir.12 Taşınmaz veya hakların nakdi değerlerinin önceden tespit edilmesi, ileride ortaklar arasında
çıkacak anlaşmazlıkların çözümü ve üçüncü kişilerin haklarının korunması açısından önemlidir.
Adi ortaklığa sermaye olarak taşınmaz konulmakta ise adi şirket
sözleşmesinin 4721 Sayılı Kanun'un özel hükmü gereğince adi ortaklık
sözleşmesinin resmi şekilde yapılması gerekmektedir. Motorlu taşıt araçlarının sermaye olarak konulması halinde sözleşmenin noterde resen düzenlenmesi gerekmektedir.13
V. MÜŞTEREK VE ORTAKLAŞA AMAÇ
Adi ortaklık sözleşmesinin diğer bir unsuru affectio societatis olarak
ifade edilen müşterek ve ortaklaşa amaç için çalışma yükümüdür. Bu unsur ortakların amacın gerçekleşmesine sadece aktif olarak katılmaları ve
bu şekilde çaba göstermeleri şeklinde değil, aynı zamanda amaca aykırı
eylem ve işlemlerde bulunmaktan kaçınma tarzında da olabilir. Affectio
societatis unsuru ortakların denetim hakkının ve rekabet yasağının temelini oluşturur. Adi ortaklık sözleşmelerinde ortaklar, diğer sözleşmelerden farklı olarak emek ve sermayelerini ortak bir amaç doğrultusunda
birleştirirler. Adi ortaklığı oluşturan kişiler arasında sıkı bir iş birliği ve
güven bulunmaktadır.
B. ADİ ORTAKLIKTA ORTAKLAR ARASINDA İÇ İLİŞKİLER
Adi ortaklık sözleşmesine, kanunun emredici hükümlerine, ahlaka,
kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı veya konusu imkansız olan hüküm koyamazlar. Aksi halde adi ortaklık sözleşmesi kesin hükümsüzlük
yaptırımına tabidir.
12 Yargıtay 13. HD. 1978/3979 E. 1978/4476 K. 26.10.1978 K.T.
13 Yargıtay HGK 1991/13-159 E. 1991/248 K. 8.5.1991 K.T.
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I. ORTAKLARIN BORÇLARI
1. KATILIM PAYI KOYMA BORCU
Her ortak para, alacak veya başka bir mal ya da emek olarak ortaklığa
sermaye koymakla yükümlüdür. Adi ortaklar tarafından ortaklığa getirilecek sermaye katılım payı olarak adlandırılmaktadır. Bir ortağın sermaye olarak koyacağı katılım payı bir şeyin kullanılmasından oluşuyorsa
adi kira sözleşmesindeki, bir şeyin mülkiyetinden oluşuyorsa satış sözleşmesi hasara, ayıptan ve zapttan sorumluluğa ilişkin hükümler kıyasen
uygulanır.
Karşılıklı yüklenmeleri gerektiren sözleşmelerde olduğu gibi, ortaklık
akdinde temerrüt veyahut (Borçlar Kanununun 81. maddesi uyarınca) bir
akdin borcunu yerine getirmemesi halinde öbürünün de borcunun yerine
getirmekten kaçınması söz konusu edilemez. Çünkü, ortaklık, karşılıklı
borçları kapsayan bir akit değildir. Herkesin belli bir amaca ermek için
bir takım borçlar altına girdiği akittir ki bundaki borçlar, hukuk bakımından bir birinin karşılığı sayılmaz. Bundan dolayı ortaklıkta bir tarafın sermaye koyma borcunu yerine getirmekten kaçınması, diğer tarafa
ancak B.K. 535. maddesinin 7. bendi uyarınca ortaklığın feshini isteme
yetkisini verir ve ortaklık hakim kararıyla ortadan kalkar.
Adi ortaklık sözleşmesinin karşılıklı borç yükleyen bir sözleşme olmamasından ötürü sermaye borcunu yerine getirmeyen ortağa karşı diğer
ortaklar ödememezlik defini ileri süremez ve ortaklıklar arasında temerrüt hükümleri uygulanmaz. Ancak bu durum adi ortaklığın haklı nedenle
feshine sebep olur.
2. ZARARA KATILMA BORCU
Sözleşme de aksi kararlaştırılmadıkça, her ortak kazanç ve zarardaki
payı, katılım payının değerine ve niteliğine bakılmaksızın eşittir. Sözleşme
de ortakların kazanç veya zarara katılım paylarından birisi belirlenmişse
bu belirleme diğerindeki payı da ifade eder. Bir ortağın yalnız kazanca katılacağına ilişkin anlaşma, ancak sermaye olarak emeğini koymuş ortak
için geçerlidir.
Ortaklar zarara ilişkin sözleşmede istediği hükmü koyabilirler. Bunun
tek istisnası emeğini sermaye olarak koyan ortağın zarara katılmayacağına ilişkin sözleşme de hüküm bulunsa dahi bu hüküm iç ilişkide geçerli
olup üçüncü kişilere hüküm ifade etmez.
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Adi ortaklıkta her ortağın kural olarak zarara iştirak etmesi gerekmektedir. Ancak adi ortaklığa yalnızca emeğini sermaye olarak koyan ortak
açısından bu duruma istisna getirilmiştir. Katılma payı olarak yalnızca
emeğini ortaya koymuş olan ortağın yalnızca kara katılacağına ilişkin karar ortaklar arasında geçerlidir. Fakat ortaklar arasında böyle bir kararın
alınmış olması ya da sözleşme de böyle bir hükmün bulunması gerekmektedir.
Bu kural Roma Hukuku’nun “bir ortağın sadece kazançtan pay alması, fakat zarara hiç bir surette katılmaması, ortaklığın özüne aykırı
düşer.” görüşünün bir ifadesidir.14
3. ŞİRKETİ YÖNETME BORCU
Ortaklığın kararları, bütün ortakların oy birliğiyle alınır. Sözleşmede
kararların oy çokluğuyla alınacağı belirtilmişse çoğunluk, ortak sayısına
göre belirlenir. Yönetim, sözleşme veya kararla yalnızca bir veya birden
çok ortağa ya da üçüncü bir kişiye bırakılmış olmadıkça, bütün ortaklar
ortaklığı yönetme hakkına sahiptir. Ortaklık, ortakların tümü veya birkaçı tarafından yönetilmekte ise, bunlardan her biri, diğerleri katılmaksızın
işlem yapabilir; ancak ortaklığı yönetmeye yetkili olan her ortak, tamamlanmasından önce işleme itiraz etmek suretiyle, bu işlemin yapılmasını
engelleyebilir. Ortaklığa genel yetkili bir temsilci atanması ve ortaklığın
olağan dışı işlerinin yürütülmesi için, bütün ortakların oy birliği gereklidir. Ancak, gecikmesinde sakınca olan hâllerde, bu konuda yönetici ortaklardan her biri yetkilidir.
4. REKABET YASAĞI
Ortaklar, kendilerinin veya üçüncü kişilerin menfaatine olarak, ortaklığın amacını engelleyici veya zarar verici işleri yapamazlar. Borçlar Kanunu`nun rekabet memnuniyetine ilişkin 526. maddesi hükmü gereğince
ortaklardan hiçbiri kendi hesabına şirketin amacına aykırı veya zararlı
işleri yapamaz. Yönetici ortak, ortaklık işlerinde, kendi işlerinde gösterdiği özen ve ihtimamı göstermekle yükümlüdür.
5. ÖZEN GÖSTERME YÜKÜMÜ
Her ortak, ortaklık işlerinde kendi işlerinde olduğu ölçüde çaba ve
özen göstermekle yükümlüdür. Her ortak, diğerlerine karşı, kendi kusuruyla verdiği zararları, başka işlerde ortaklığa sağladığı menfaatlerle
mahsup ettirme hakkı olmaksızın gidermekle yükümlüdür. Ortaklık işlerini ücret karşılığı yürüten ortak, vekâlet hükümlerine göre sorumlu olur.
14 Becker, Dura Çevirisi, Yargıtay Yayını No:24, s. 1181
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Bu doğrultuda yöneticilik görevi nedeniyle ücret almayan yönetici ortakların, şirketin işlerin işlerini yaparken göstermekle yükümlü olduğu
özen ve dikkatin ölçüsü kendi işlerinde gösterdikleri özen ve çabadır. Ücret almayan yönetici ortaklık adına yapacağı işlerde subjektif özen yükümüne uymakla yükümlüdür. Ücret alan yönetici ortak ise basiretli bir
tacir gibi objektif özen yükümüne uymak zorundadır. Yönetici ortaklar
yapması gerekirken yapmayı ihmal ettiği eylemlerden de sorumludur. 15
II. ORTAKLARIN HAKLARI
1.

KAZANCIN PAYLAŞILMASI

Ortaklar niteliği gereği ortaklığa ait olan bütün kazançları aralarında
paylaşmakla yükümlüdür. Kazançların paylaşım oranının belirlenmesinde kanun koyucu adi ortaklık sözleşmesinde böyle bir hüküm varsa bu
hükme öncelik vermektedir. Sözleşme de karın ortaklardan yalnızca birine veya belirli ortaklar arasında paylaşılacağına ilişkin hükümler geçersizdir. Kesin hükümsüzlük yaptırımına tabidir. Arslan payı (societas
leonina) sadece hükmi sözleşmenin ilgili bölümünü geçersiz sayacaktır.
Bu hükmün geçersiz sayılması halinde, TBK’nın 623. tamamlayıcı hükmü
gereği; her ortak kazanç ve zarardaki payı, katılım payının değerine ve
niteliğine bakılmaksızın eşit olacaktır.
Kar payının ve zararın dağıtılmasında adi ortaklık sözleşmesinde - arslan payı hükmü hariç - hüküm bulunmakta ise hakim, somut olaya sözleşme hükmünü uygulayacaktır. Eğer adi ortaklık sözleşmesinde sadece
karın ya da sadece zararın dağıtılmasına ilişkin sözleşme hükmü bulunmakta ise sözleşmedeki hüküm kar payı ve zarara katılma oranı içinde
geçerli olacaktır. Eğer sözleşme hüküm bulunmuyorsa veya adi ortaklar
arasında sözleşme bulunmuyorsa ya da sözleşmede arslan payını içeren
hüküm bulunuyorsa - şirket sermayesine katılım oranı önemsemeksizin
- kara ya da zarara katılma eşit olacaktır. Bu halde - taleple bağlılık ilkesi
hariç - hakimin takdir yetkisi bulunmamaktadır.
Adi ortaklıkta bir ortağın henüz katılım payı edimini yerine getirmemesi kara katılmasını önlemez.16
2. ÜCRET, FAİZ, AVANS VE MASRAFLARI İSTEME HAKKI
Ortaklardan birinin ortaklık işleri için yaptığı giderlerden veya üstlendiği borçlardan dolayı diğer ortaklar, ona karşı sorumlu olurlar; bu or15 Yargıtay 11. HD. 1974/1913 E. 1974/1900 K. 13.6.1974 K.T.
16 Yargıtay 13. HD. 1980/4202 E. 1980/5464 K. 16.10.1980 K.T.
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tağın, yönetim işleri yüzünden doğrudan doğruya uğradığı zararlar ile ortaklığın yönetiminden kaynaklanan tehlikeler sonucunda doğan zararları,
diğer ortaklar gidermekle yükümlüdürler. Ortaklığa avans olarak para
veren ortak, verdiği günden başlamak üzere faiz isteyebilir. Yükümlü olmadığı hâlde ortaklık işleri için emek sarf etmiş olan bir ortak, hakkaniyetin gerektirdiği bir karşılık ödenmesini isteyebilir.
Adi ortaklık devam ederken tarafların birbirinden olan alacakları ile
birbirlerine karşı borçları belli değildir. Tarafların hak ve alacakları ancak mahkeme kararı ile muaccel olur. Tarafların ortaklıktan alacağının
bulunmadığı dönemler için alacak kısmına faiz yürütülemez.17
3. TASFİYE PAYINI İSTEME HAKKI
Adi ortaklıkta, adi ortaklığı oluşturan ortaklar şirketin tasfiyesi halinde tasfiyeden arta kalan bir bakiye bulunmakta ise sözleşmedeki tasfiye
payına ilişkin hükme, sözleşme hüküm bulunmamakta ise kar ve zarara
katılma oranına göre tasfiye payını isteme hakkına sahiptir.
4. ŞİRKETİN YÖNETİMİ, İDARESİ VE ORTAKLARIN İTİRAZ HAKKI
Şirketin yönetimi ortaklar arasında ilişki iç ilişkiyi ifade eder. İç ilişkide alınan kararların icrası ise dış ilişkiyi ifade eder. İç ilişki yönetim, dış
ilişki ise temsil olarak tanımlanır.
Yönetim, sözleşme veya kararla yalnızca bir veya birden çok ortağa
ya da üçüncü bir kişiye bırakılmış olmadıkça, bütün ortaklar ortaklığı
yönetme hakkına sahiptir. Ortaklık, ortakların tümü veya birkaçı tarafından yönetilmekte ise, bunlardan her biri, diğerleri katılmaksızın işlem
yapabilir. Kendisine yönetim hakkı tanınan ortağın ortaklığı ve diğer ortakları temsil yetkisi vardır. Temsil yetkisi zımnen icazet, temsil belgesi,
adi ortaklık sözleşmesi veya ortaklık kararı ile verilebilir.18
Ortaklığa genel yetkili bir temsilci atanması ve ortaklığın olağan dışı
işlerinin yürütülmesi için, bütün ortakların oy birliği gereklidir. Ancak,
gecikmesinde sakınca olan hâllerde, bu konuda yönetici ortaklardan her
biri yetkilidir. Olağan üstü işlere örnek olarak şirketin konusu değilse
taşınmaz alımı - satımı, bağışta bulunmak, dava açma, genel vekil tayin
etme, sulh ve tahkim yapmak gibi işlemler olağanüstü işlemlere örnektir.
Kambiyo taahhüdünde bulunmak için temsilciyi özel yetki verilmesine gerek yoktur.19
17 Yargıtay 13. HD. 2005/13547 E. 2005/18901 K. 19.12.2005 K.T.
18 Yargıtay 12. HD. 2014/31784 E. 2014/30762 K. 18.12.2014 K.T.
19 Yargıtay 12. HD. 2009/18175 E. 2010/28 K. 11.1.2010 K.T.
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Yeri gelmişken değinmekte yarar olduğunu düşünmekteyiz. Kambiyo
senetlerinde lehtarın gerçek ve tüzel kişi olması gerekmektedir. Kambiyo
senetlerin gerçek veya tüzel kişiler adına tanzim edilmemesi, adi ortaklık
adına tanzim edilmesi senedin kambiyo senedi niteliğinde olmasına engeldir.20
Adi ortaklıkta, ortaklık kararlarının alınma şeklini düzenleyen TBK'nın
624. maddesinde “Ortaklığın kararları, bütün ortakların oy birliğiyle alınır. Sözleşmede kararların oy çokluğuyla alınacağı belirtilmişse
çoğunluk, ortak sayısına göre belirlenir.” hükmünü içermektedir. Yine
adi ortaklıkta yönetici ortağın, yönetim yetkisinin sınırlandırılmasını düzenleyen TBK'nın 629. maddesinde; “Ortaklık sözleşmesiyle ortaklardan
birine verilen yönetim yetkisi, haklı bir sebep olmaksızın, diğer ortaklarca kaldırılamaz ve sınırlanamaz. Ortaklık sözleşmesinde yetkinin
kaldırılamayacağına ilişkin bir hüküm bulunsa bile, haklı bir sebep
varsa, diğer ortaklardan her biri yönetim yetkisini kaldırabilir. Haklı
sebepler, özellikle yönetici ortağın görevini aşırı ölçüde ihmal etmesi
veya iyi yönetim için gerekli olan yeteneği kaybetmesi durumlarında
vardır.” hükmü bulunmaktadır.
TBK'nın 629/1. maddesinde, ortaklık sözleşmesiyle ortaklardan birine verilen yönetim yetkisinin haklı bir sebep olmaksızın diğer ortaklarca
kaldırılamayacağı ve sınırlandırılamayacağı kabul edilmekte ise de, aynı
maddenin ikinci fıkrasında, haklı bir neden olması halinde diğer ortaklardan her birinin yönetim yetkisini kaldırabileceği öngörülmüştür. O
halde adi ortaklık sözleşmesinde yönetim yetkisinin kaldırılamayacağına
ilişkin bir hüküm bulunsa dahi haklı sebeplerin varlığı halinde herhalde
yönetici ortağın yönetim yetkisi kaldırılabilir. 21
Ortaklık, ortakların tümü veya birkaçı tarafından yönetilmekte ise,
bunlardan her biri, diğerleri katılmaksızın işlem yapabilir: ancak ortaklığı yönetmeye yetkili olan her ortak, tamamlanmasından önce işleme itiraz
etmek suretiyle, bu işlemin yapılmasını engelleyebilir.
5. DENETİM HAKKI
Yönetim yetkisi olmasa bile, her ortağın, ortaklığın işleyişi hakkında
bilgi alma, defter ve kayıtlarını inceleme, bunlardan örnek alma ve mali
durumu hakkında özet çıkarma hakkı vardır. Aksine sözleşmeler kesin
olarak hükümsüzdür.
20 Yargıtay 12. HD. 2013/908 E. 2013/9988 K. 18.3.2013 K.T.
21 Yargıtay 3. HD 2014/16529 E. 2015/3667 K. 9.3.2015 K.T.
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Yargıtay bir kararında, “Davalılar vekili, davacıların, müvekkil şirket
ile aynı konuda faaliyet gösteren şirketlerin ortağı ve yöneticisi olduğundan, müvekkilinin, şirketin ticari sırlarını korumak zorunda olduğunu, ortakların tümüne gerekli bilgilerin her zaman verileceğini savunarak, davanın reddini istemiştir. Mahkemece, iddia, savunma ve
toplanan kanıtlara dayanılarak, davacıların davalı şirkete %50 paya
sahip ortak oldukları, şirketin gidişatı hakkında bilgi almak ve denetlemek hakkını kullanamadıkları gerekçesiyle davanın kabulü ile TTK.
548/2 ve BK'nın 531. maddesi uyarınca davacıların davalı şirketin
defter, kayıt ve belgelerini inceleyip bilgi edinmeleri ve şirketi denetlemeleri haklarını kullanmalarına izin verilmesine karar verilmiştir…. ONANMASINA… ”bu hakkın üçüncü kişilere karşı bütün mal
varlığı sorumlu ortakların denetim yetkisinin kaldırılamayacağına hükmetmiştir. 22
Ortakların idareci ortaktan hesap istemeleri de yasal haklarıdır.23
III. ORTAKLIK İŞLERİNİ İNCELEME
6098Sayılı Kanun'un 631. hükmü gereği; yönetim yetkisi olmasa bile,
her ortağın, ortaklığın işleyişi hakkında bilgi alma, defter ve kayıtlarını
inceleme, bunlardan örnek alma ve mali durumu hakkında özet çıkarma
hakkı vardır. Aksine sözleşmeler kesin olarak hükümsüzdür.
Yönetici ortaklar, yılda en az bir defa hesap vermek ve kazanç paylarını
ortaklara ödemekle yükümlüdürler. Hesap döneminin uzatılmasına ilişkin anlaşma kesin olarak hükümsüzdür. Ortaklığı yönetenin ortaklardan
birisi olmaması durumunda da aynı kural uygulanır. Ortakların idareci
ortaktan hesap istemeleri de yasal haklarıdır.24
IV. ORTAKLAR ARASINDAKİ VE ORTAKLIK YAPISINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER
Ortaklığa, yeni bir ortak alınması, bütün ortakların rızasına bağlıdır.
Ortaklardan biri tek taraflı olarak bir üçüncü kişiyi ortaklıktaki payına
ortak eder veya payını ona devrederse, bu üçüncü kişi ortak sıfatını kazanamaz.
Adi ortaklıkta ortaklardan biri payını diğer ortakların onayını almadan
satarsa, satın alan kişi ortaklık sıfatını kazanamaz ama bu devir satın
alan ile satan arasında hüküm ifade eder.25
22
23
24
25

Yargıtay
Yargıtay
Yargıtay
Yargıtay

11.
13.
13.
13.

HD 2002/2335 E. 2002/6383 K. 20.6.2002 K.T.
HD. 2002/14428 E. 2003/3986 K. 4.4.2003 K.T.
HD 2002/14428 E. 2003/3986 K. 4.4.2003 K.T.
HD 1986/2015 E. 1986/2240 K. 14.4.1986 K.T.
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Bir ortağın hissesini diğer ortağa devretmesi kendi iç ilişkileri ve birbirlerine karşı sorumluluklarına ilişkin olduğu için adi ortaklığın dışarıya
karşı olan sorumluluğunu etkilemez.26
Bir ortağın fesih bildiriminde bulunması, kısıtlanması, iflası, tasfiyedeki payının cebrî icra yoluyla paraya çevrilmesi veya ölmesi hâlinde, sözleşmede ortaklığın diğer ortaklarla devam edeceğine ilişkin bir hüküm
varsa, bu durumlardan biri gerçekleştiğinde, o ortak veya temsilcisi ya da
ölen ortağın mirasçısı ortaklıktan çıkabilir veya diğer ortaklar tarafından
yazılı olarak yapılacak bir bildirimle ortaklıktan çıkarılabilir. Ortaklıktan
çıkarılmak istenen bir ortağın ortaklıktan çıkarılması için diğer tüm ortakların oy birliği halinde karar almaları gerekmektedir.
C. ADİ ORTAKLIKTA DIŞ İLİŞKİLER
Adi ortaklığın dış temsili adi ortaklığın üçüncü kişiler ile yapacağı işlemleri kapsamaktadır. Adi ortaklıkta temsilciye yetki adi ortaklık sözleşmesi ile, adi ortaklık sözleşmesinde böyle bir hüküm bulunmamakta
ise daha sonradan ortakların kendi aralarında alacağı kararla verilebilir.
Eğer bu şekilde yetki verilmemiş ise kanunun tamamlayıcı hukuk normu devreye girerek bütün ortakların temsil yetki bulunmaktadır. Yargıtay
B.K.’nun 34. ve 38. maddeleri ile daha geniş anlamını bulan 533. maddesinin son fıkrasında açıklanan ortaklığı temsil yetkisi olduğunu kabul
etmektedir.
Tek başına işlem yapan ortağın temsil yetkisini işlem yaptığı üçüncü
şahsa tanıtması gerekmektedir. Adi ortaklıkta, ortaklardan birisi ortaklık
yani bütün ortaklar adına üçüncü kişilerle işlem yapacak olursa, ortaklar doğrudan temsil hükümlerine göre sorumlu olurlar. Bunun için işlem
yapan ortağın sıfatını, yani diğer ortakları temsil ettiğini üçüncü kişiye
tanıtması gerekir. Şöyle ki, işlem yapan ortak üçüncü kişiye, diğer ortakları temsil ettiğini bildirmeli ve temsil yetkisinin kendisine adi ortaklık
sözleşmesi veya ortaklık kararı ile ya da herhangi bir temsil belgesi ile
zımnen verildiğini göstermelidir.27
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu bir kararında adi ortaklıkta idareci ortağın kambiyo senedi düzenleyebilmesi için bu konuda ayrı ve özel bir yetkiye sahip kılınmasının gerekmemesine değinerek temsilcinin düzenlediği
kambiyo senedine vaki itirazın reddine karar verilmesine hükmetmiştir.28
26 Yargıtay 13. HD. 2011/9502 E. 2011/9462 K. 14.6.2011 K.T.
27 Yargıtay 12. HD. 2010/31617 E. 2011/12765 K. 21.6.2011 K.T.
28 Yargıtay HGK. 2008/12-825 E. 2009/32 K. 28.1.2009 K.T.
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Adi ortaklıkta şirketi temsilinde yapılacak olağanüstü işlerde bütün ortakların oy birliği ile karar alması gerekmektedir. Ancak temsil yetkisine
sahip yönetici ortağın yapacağı önemli tasarruf işlemlerine ilişkin yetkinin
bütün oy birliği ile verilmiş olması ve yetki belgesinde bu hususun açıkça
belirtilmiş olması halinde, yapacağı olağan dışı işlemler geçerli olur.
Ortaklık sözleşmesinde aksine hüküm bulunmadıkça, yönetici ortaklar ile diğer ortaklar arasındaki ilişkiler, vekâlet sözleşmesine ilişkin hükümlere tabidir. Ortaklığı yönetme yetkisi bulunmayan bir ortağın, ortaklığın işlerini görmesi veya bu yetkiye sahip ortağın yetkisini aşması
hâllerinde, vekâletsiz iş görmeye ilişkin hükümler uygulanır.
Adi ortaklıkta kanun koyucu temsilci tarafından yapılan işlemin hüküm doğurması için yapılan işlem ve işlemlerin doğrudan temsil hükümlerine göre yapılması gerektiğini hüküm altına almıştır. Diğer bir deyişle
yapılan işlemin adi ortaklığın diğer ortaklarını bağlaması için temsilcinin
yapacağı işlemi adi ortaklık hesabına ve adına yapması gerekmektedir.
Kendi adına ve ortaklık hesabına bir üçüncü kişi ile işlemde bulunan ortak, bu kişiye karşı bizzat kendisi alacaklı ve borçlu olur. Ortaklardan
biri, ortaklık veya bütün ortaklar adına bir üçüncü kişi ile işlem yaparsa,
diğer ortaklar ancak temsile ilişkin hükümler uyarınca, bu kişinin alacaklısı veya borçlusu olurlar. Kendisine yönetim görevi verilen ortağın,
ortaklığı veya bütün ortakları üçüncü kişilere karşı temsil etme yetkisi
var sayılır.29
Adi ortaklığı temsile yetkili kişinin temsil yetkisi, temsilcinin ölümü,
fiil ehliyetini kaybetmesi, istifası ve iflas hallerinde sona erebilir. Temsilci ile ortaklık arasındaki ilişki vekalet sözleşmesi hükümlerine tabidir.
Dolayısıyla vekalet sözleşmesini sona erdiren haller temsil ilişkisini sona
erdirmektedir. Bu hali ile temsil yetkisinin sona ermesi ortaklığın menfaatlerini tehlikeye düşürüyorsa, temsilci adi şirket ortakları işleri kendi
başına görebilecek duruma gelinceye kadar, vekil veya mirasçısı ya da
temsilcisi, temsili ifaya devam etmekle yükümlüdür. Bunlara ek olarak
ortaklar ortaklık malları üzerinde iştirak halinde mülkiyet hükümlerine
tabidir.
D. ADİ ŞİRKETİN SONA ERMESİ
Adi ortaklığın sona erme halleri TBK’nun 639. maddesinde sayılmıştır.
1. Ortaklık sözleşmesinde öngörülen amacın gerçekleşmesi veya
gerçekleşmesinin imkânsız duruma gelmesiyle,
Adi ortaklığın kurucu unsurlarından bir tanesi, ortaklığın hukuk sınırları içerisinde belirli bir amaca gerçekleştirmek amacıyla kurulmasıdır.
29 Yargıtay 15. HD. 2012/4946 E. 2013/3187 K. 16.5.2013 K.T.
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Adi şirkette ortakların hedefi ekonomik amaca ulaşmaktır. Ortaklık sözleşmesinde ortaklar arasında kararlaştırılan şirketin amacının gerçekleşmesi ile ortaklık sona erecektir.
Adi ortaklıkta amacın gerçekleştirmesi imkansızlaşması halinde adi
ortaklık sona erecektir. Kanun koyucu burada imkansızlığın subjektif mi
objektif mi olduğuna dair herhangi bir koymamış olsa bile buradaki imkansızlığın objektif olması gerekmektedir.
2. Ortağın ölümü,
Adi şirket gerçek kişi ortaklarından birisinin ölümü ile, tüzel kişi ortaklardan ise tüzel kişiliğinin sona ermesi halinde adi ortaklık sona erecektir.
Adi ortağın gerçek kişi ortağının ölümü ile adi ortaklık sözleşmesinde
ya da daha sonra gerçek kişi ortağın ölümünden önce ortaklar oy birliği ile ortaklığın mirasçılar ile devam edeceği kararlaştırılmış ise ortaklık
sona ermeyecektir. Fakat ölen ortağın şahsına bağlı bir durum mevcut ise
adi ortaklık kendiliğinden sona erecektir. Adi ortağın gerçek kişi ortağının mahkeme kararı ile gaiplik kararı verilmesi halinde de ortaklık sona
erecektir.
3. Sözleşmede ortaklığın devam edeceğine ilişkin bir hüküm yoksa, bir ortağın kısıtlanması, iflası veya tasfiyedeki payının cebrî
icra yoluyla paraya çevrilmesiyle,
Adi ortaklığın kısıtlanması adi ortaklığı sona erdiren sebeptir. Ortağın
mahkemece iflasına karar verilmesi kararın kesinleşmesi de adi ortaklığı
sona erdirmektedir.
Adi ortağın alacaklısının borçlu olan ortağın tasfiye payına tasfiyedeki
payının cebrî icra yoluyla paraya çevrilmesi yoluna gitmesi adi ortaklığı
sona erdirmektedir.
4. Bütün ortakların oy birliğiyle karar vermesiyle,
Adi ortaklığın bütün ortaklarının sermaye payına bakılmaksızın oy birliği ile alacağı kararla adi ortaklık sözleşmesi sona erebilir. Ortaklar oy
birliği ile adi ortaklığın sona ermesini şarta bağlı olarak yapabilirler.30
5. Sürenin Son Bulması ile,
Ortaklık sözleşmesinde ortaklığın süresi belirlenmiş ise sürenin sona
ermesiyle adi ortaklık kendiliğinden sona erer. Sözleşmede öngörülmüş
30 Yargıtay 13. HD. 2005/13590 E. 2005/19336 K. 28.12.2005 K.T.
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olan sürenin bitiminden sonra ortaklık, ortakların örtülü iradesiyle sürdürülürse, belirsiz süreli ortaklığa dönüşür.
6. Bir Ortağın Fesih Bildirimde Bulunmasıyla,
Ortaklık sözleşmesinde feshi bildirme hakkı saklı tutulmuş ise ortak
feshi ihbar ile adi ortaklığı sona erdirebilir. Ortağın feshi ihbar da bulunabilmesi için sözleşme de bu konuda bir hükme yer verilmelidir. Aksi halde ortağın feshi ihbar hakkı bulunmamaktadır. Fakat sözleşme de yer almasa bile haklı sebeplerin bulunması hâlinde, her zaman başkaca koşul
aranmaksızın, ortak mahkeme aracılığıyla ortaklığın feshini isteyebilir.
Ortaklık, belirsiz süre için veya ortaklardan birinin ömrü boyunca sürmek üzere kurulmuşsa, ortaklardan her biri, altı ay önceden fesih bildiriminde bulunabilir. Fesih bildirimi, dürüstlük kurallarına aykırı olarak
ve özellikle uygun olmayan bir zamanda yapılamaz. Fesih bildirimi, ancak
hesap yılı sonunda hüküm ifade eder.
7. Mahkeme Kararıyla Fesih,
TBK’da adi ortaklığın sona erdirilmesi için özel bir sebebe yer verilmiştir. Haklı sebeplerin bulunması hâlinde, her zaman başkaca koşul
aranmaksızın adi ortaklık sözleşmesi sona erecektir. Bu hukuki yol mahkeme kanalıyla kullanılacaktır.
Burada üzerinde durulması gereken nokta haklı sebepler kavramıdır.
Çünkü kanunda haklı sebepler denilmekte ise de haklı sebeplerin neler
olduğuna ilişkin kanunda bir açıklama mevcut bulunmamaktadır. Haklı
sebeplere örnek olarak ortaklığa karşı yüklenilmiş borç ve yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, güven ve karşılıklı anlayışı sarsacak hallerin
ortaya çıkması, yönetici ortağın yılda en bir kere diğer ortaklara hesap
vermemesi, ortaklık mallarının kötüye kullanımı ve ekonomik nedenlerle
ortaklık amacın gerçekleştirilmesinin çok zorlaşması gösterilebilir.
Ortaklık, fesih bildiriminden başka bir yolla sona ererse, bir ortağın
ortaklık işlerini yönetme konusundaki yetkisi, sona ermeyi öğrendiği veya
durumun gerektirdiği özeni gösterseydi öğrenebileceği zamana kadar,
kendisi hakkında devam eder.
Ortaklık, ortaklardan birinin ölümüyle sona ererse, ölen ortağın mirasçısı, durumu hemen diğer ortaklara bildirmekle yükümlüdür. Mirasçı,
gerekli önlemler alınıncaya kadar, ölen ortağın daha önce yürütmekte olduğu işlere, dürüstlük kuralları çerçevesinde devam eder. Diğer ortaklar
da, geçici olarak, ortaklık işlerini aynı şekilde yürütmeye devam ederler.
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E. TASFİYE
Tasfiye, adi ortaklığın sona ermesi ile beraber hesapların kesilmesi,
alacaklılara, ortada kalan mal ve paradan paylarına düşen miktarın verilmesi, arta kalan bakiye var ise bunun ortaklar arasında sözleşme hükümleri doğrultusunda ya da kanuni çerçevede paylaştırılmasıdır. Diğer
bir deyişle tasfiye ortaklığın bütün mal varlığının belirlenip, ortakların
birbirleri ile alacak verecek ve ortaklıktan doğan tüm ilişkilerinin kesilmesi yoluyla ortaklığın sonlandırılması, malların paylaşılması ya da satış
yoluyla elden çıkarılmasıdır. Tasfiye, tasfiye memuru tarafından yapılacak bir arıtma işlemi olup; hesap ve işlemlerin incelenip, bir bilanço düzenlenerek, ortaklığın aktif ve pasifi arasındaki farkı ortaya koymaktır.
Ortaklığın sona ermesi hâlinde tasfiye, yönetici olmayan ortaklar da
dâhil olmak üzere, bütün ortakların elbirliğiyle yapılır. Ancak, ortaklık
sözleşmesinde, ortaklardan biri tarafından kendi adına ve ortaklık hesabına belirli bazı işlemlerin yapılması öngörülmüşse, bu ortak, ortaklığın
sona ermesinden sonra da o işlemleri tek başına yapmak ve diğerlerine
hesap vermekle yükümlüdür. Ortaklar, tasfiye işlerini yürütmek üzere
tasfiye görevlisi atayabilirler. Bu konuda anlaşamamaları hâlinde, ortaklardan her biri, tasfiye görevlisinin hâkim tarafından atanması isteminde
bulunabilir.
Şirketin sona ermesi, tüm işlerin sona erdiği anlamına gelmez. Dolayısıyla üçüncü kişilere karşı taahhütler devam eder.
1. TASFİYE USULÜ
Adi ortaklığın nasıl tasfiye edileceğine ilişkin kanunda açık bir düzenleme bulunmamaktadır. Burada öncelikle ortaklar arasında sözleşmeye
bakılmalıdır. Adi şirketi oluşturan ortaklar, adi ortaklığın sona ermesi
halinde tasfiye hangi şart ve koşullarda yapılacağını sözleşme ile kararlaştırabilirler. Eğer ortaklar sözleşme ile tasfiyenin nasıl yapılacağını kararlaştırmamışlar ise adi ortaklık sözleşmesi yapıldıktan ve adi şirket sona
ermeden oy birliği ile tasfiyenin nasıl yapılacağını belirleyebilirler. Şayet
ortaklar tasfiyenin nasıl yapılacağını sözleşmesi ile veya adi ortaklık sözleşmesi yapıldıktan ve adi şirket sona ermeden belirlememişler ise tasfiyenin yapılış biçimi mahkeme tarafından belirlenecektir.
Tasfiye işlemini yapacak tasfiye memuru açısından Yargıtay bir kararında, adi ortaklığı oluşturan ortakların iradesine öncelik verileceğine
hükmetmiştir. Tasfiye aşamasında tasfiye memuru ortaklar tarafından
belirlenecektir. Tasfiye memurunun ortaklar arasında belirlenememesi
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halinde hakim tarafından tasfiye işlemini gerçekleştirecek tasfiye memuru resen atanmalıdır.31
Adi şirketin bir ortak tarafından aktif ve pasifleri ile birlikte devralınması halinde, devralan ortak 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 adi ortaklık borçlarından sorumlu olur.
Bununla birlikte, iki yıl süreyle önceki ortaklarda devralanla birlikte
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, iki yıllık süre işlemeye başlamaz.
Ortaklığın borçları ödendikten ve ortaklardan her birinin ortaklığa
verdiği avanslar ile ortaklık için yaptığı giderler ve koymuş olduğu katılım
payı geri verildikten sonra bir şey artarsa, bu kazanç, ortaklar arasında
paylaşılır. Ortaklığın, borçlar, giderler ve avanslar ödendikten sonra kalan varlığı, ortakların koydukları katılım paylarının geri verilmesine yetmezse, zarar ortaklar arasında paylaşılır. ,
Bir ortak tarafından adi ortaklığa ilişkin olan sermaye payının istenmesi, ortaklığın faaliyetlerinden dolayı uğranılan zararın veya kar payının
talep edilmesi; aynı zamanda ortaklığın feshini ve tasfiyeyi de kapsar.
Katılım payı olarak bir şeyin mülkiyetini koyan ortak, ortaklığın sona
ermesi üzerine yapılacak tasfiye sonucunda, o şeyi olduğu gibi geri alamaz; ancak koyduğu katılım payına ne değer biçilmişse, o değeri isteyebilir. Bu değer belirlenmemişse, geri alma, o şeyin katılım payı olarak
konduğu zamandaki değeri üzerinden yapılır (TBK’ nun 642. md.).
Adi ortaklığın ölüm ile sona ermesi halinde, fesih ve tasfiyenin ölüm
tarihi itibari ile yapılması gerekir.32
2. TASFİYENİN AŞAMALARI
Tasfiye işlemleri; hakim tarafından öngörülecek üçer aylık (uyuşmazlığın mahiyetine göre süreler uzatılıp kısaltılabilir) dönemlerde tasfiye memuru tarafından 3 aşamada gerçekleştirilmelidir.
31 Yargıtay 3. HD 2014/442 E. 2014/6530 K. 29.4.2014 K.T.
32 Yargıtay 13. HD. 2008/404 E. 2008/10164 K. 17.7.2008 K.T.
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Birinci aşamada; ortaklığın sona erdiği tarih itibariyle ortaklığın tüm
mal varlığı (aktif ve pasifi ile birlikte) belirlenmeli, yönetici ve idareci ortaktan ortaklık hesabını gösterir hesap istenmelidir.
İkinci aşamada; ortaklığın mal varlığına ilişkin satış ve nakde çevirme
işlemi (TMK’nın 634. vd. maddelerinde düzenlenen resmi tasfiye işlemi
kıyasen uygulanmak suretiyle) gerçekleştirilmeli, şayet bu mallar mevcut
değilse, değerleri saptanmalıdır.
Üçüncü ve son aşamada ise; ilk iki aşamada yapılan işlemler sonucu
oluşan değerden, öncelikle ortaklığın borçları ödenmeli ve ortaklardan
her birinin, ortaklığa verdiği avanslar ile ortaklık için yaptığı giderler ve
katılım payı geri verilmeli, bundan sonra bir şey artarsa, bu kazanç veya
(ortaklığın, borçlar, giderler ve avanslar ödendikten sonra kalan varlığı,
ortakların koydukları katılım paylarının geri verilmesine yetmezse) zarar
da belirlenerek ortaklara paylaştırılmak üzere son bilanço düzenlenmelidir.
Bu aşamalardan sonra ise; tasfiye memurunun yaptığı tasfiye işleminin sonuç bilançosuna göre hakim, (HMK’nın 297. .maddesi uyarınca)
tarafların hak ve yükümlülüklerini saptayıp, tasfiye işlemini sonlandırmalı ve bu doğrultuda hüküm oluşturmalıdır. Ortaklığın mal varlığının ne
şekilde tasfiye edileceği hakimce gösterilmelidir.
3. ZAMANAŞIMI
TBK'nın 147/4 (818 sayılı BK'nın 126/4) maddesi uyarınca, adi ortaklıktan doğan davalar beş yıllık zaman aşımına tabidir. Zamanaşımının
başlangıcı ise, yerleşmiş Yargıtay uygulamasına göre adi ortaklığın sona
ermesi ile başlar. Zira, sona erme sebeplerinin gerçekleşmesi ile birlikte
ortaklık tasfiye aşamasına girmekte olup, buna bağlı olarak ortakların
tasfiye alacağını isteme hakkı da muaccel olmuş olur (TBK. Md 149, BK.
md. 128).33 Adi ortaklık mahkeme kararı ile sona ermişse zaman aşımı,
mahkemenin kararının kesinleşmesinden itibaren başlar.34 Mahkeme kararı inşai, yenilik doğurucu bir karar niteliğindedir.
F. VERGİ HUKUKU AÇISINDAN ADİ ORTAKLIK
1. Gelir Vergisi Açısından
Kuruluşu Borçlar Kanunu’nda düzenlenen ve tescil şartına bağlı olma33 Yargıtay 3. HD 2014/19810 E. 2014/17025 K. 22.12.2014 K.T.
34 Yargıtay 13. HD. 2009/6702 E. 2009/13783 K. 25.11.2009 K.T.
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yan adi ortaklığın tüzel kişiliği de bulunmadığından ortaklığın gelir vergisi
açısından ortaklardan bağımsız olarak vergilendirilmesi mümkün değildir. Türk vergi sisteminde ortakların paylarına düşen kazançlar ayrı ayrı
ticari kazanç sayıldığından her ortak dönem sonunda ortaklık faaliyetinden payına düşen kar/zararı kendi hesabına dahil ederek beyan etmek
zorundadır. Bu nedenle, adi ortaklık adına gelir vergisi mükellefiyeti tesis
edilmesi yasal olarak mümkün değildir.35
2. Katma Değer Vergisi Açısından
Adi ortaklıkların hukuki statüleri Borçlar Kanunu’nun 520 ve takip
eden maddelerinde düzenlenmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 520.
maddesinde, Türk Ticaret Kanunu’nda tarif edilen şirketlerin mümeyyiz
vasıflarını taşımayan, iki veya daha fazla kişinin mallarını ve emeklerini, belli iş yapmak için bir akit ile birleştirmelerine adi şirket denildiği
ve bu şirketlerin Borçlar Kanunu’nda bu yönde düzenlenen hükümlere
tabi oldukları, yine aynı Kanunun temsil hükümlerini düzenleyen 534.
maddesinde de, mukavelede belirtilmedikçe, şeriklerin birlikte yahut bir
mümessil vasıtasıyla üçüncü şahıslara karşı yaptıkları işlemlerden müteselsilen sorumlu oldukları hükme bağlanmıştır.
Diğer taraftan, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 8. maddesinin 1. fıkrasının (a)bendinde, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde,
katma değer vergisi mükellefinin bu işleri yapanlar olduğu, aynı Kanunun
44. maddesinde ise, katma değer vergisinin, bu vergiyle mükellef gerçek
ve tüzel kişiler adına tarh olunacağı, şu kadar ki; adi ortaklıklarda, verginin ödenmesinden müteselsilen sorumlu olmak üzere, ortaklardan herhangi birinin tarhiyata muhatap tutulacağı hükme bağlanmıştır.
Katma değer vergisi uygulamasında ise; adi ortaklıklar, bağımsız işletme birimleri olarak ayrı vergi mükellefiyetine sahiptir. Buna göre, adi
ortaklıklarca defter tutma, belge düzenleme, muhafaza ve ibraz ödevleri
ile beyanname verme ve vergi ödeme gibi mükellefiyetlerin ortaklardan
ayrı olarak yerine getirilmesi gerekmektedir.
Söz konusu madde hükümlerinin birlikte incelenmesinden, açıkça anlaşılacağı üzere katma değer vergisi uygulaması bakımından işletme bazında değerlendirilen adi ortaklıklarda mal teslimi ve hizmet ifası adi ortaklık tarafından yapıldığından, katma değer vergisi mükellefi adi ortaklık
olacak, katma değer vergisi beyannamesi ortaklık adına düzenlenecek,
ortaklardan birisi tarafından imzalanmak suretiyle vergi dairesine veri35 Danıştay 4. Dairesi 2009/9376 E. 2012/1436 K. 17.4.2012 K.T.
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lecek, ancak verginin ödenmesinden müteselsilen sorumlu olmak üzere
ortaklardan herhangi biri tarhiyata muhatap tutulacaktır. Aynı zamanda
adi ortaklıklar Vergi Usul Kanunu’nda belirtilen bütün mükellefiyetleri yerine getirmek zorundadırlar. Bu açıdan, Kanunun belirtmiş olduğu belge
düzenine uymaları, yani, fatura, gider pusulası gibi belgeleri bastırmaları,
defter tutmaları, kullandıkları defter ve belgeleri zaman aşımı süresi içinde muhafaza ve istenildiğinde ibraz etmeleri gerekmektedir.
Bu durumda, vergi mükellefi olan adi ortaklık adına mükellefi olduğu
vergilerin takibi amacıyla vergi-ceza ihbarnamesi düzenlenebileceğinden
ve bu ihbarnameye karşı da ortaklığın borçlarından müteselsilen sorumlu
bulunan, bu sorumlulukları sınırsız olan ve müteselsilen sorumlu olmak
üzere ortaklardan herhangi biri dava açabilecektir.36
Katma değer vergisinde adi ortaklık adına ortaklardan birinin uzlaşmaya varması halinde, uzlaşmadan haberdar olmayan ortağın mirasçıları
da sorumlu tutulamaz.37
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ÇOCUK ADALET SİSTEMİNE İLİŞKİN
İSTATİSTİKLER
Av. Can YAVUZ1
1- GİRİŞ
Bu kısa çalışmada çocuk adalet sistemine ilişkin istatistiklere yer verilecek ve ilgili bilgiler değerlendirilecektir. Türkiye’deki çocuk adalet
sistemine ilişkin istatistiklere bakıldığında endişe verici bir tablo ortaya
çıkmaktadır fakat kamuoyu bu durumun yeterince farkında değildir. Bu
sebepten ötürü ilgili istatistikler ve değerlendirmeleriyle konu aydınlatılmaya çalışılacaktır. Bu çalışmada değinilecek istatistiklerin her biri
farklı ve çoğu zaman dram niteliğinde bir hikâyeye sahip çocuklar
hakkındadır. Bu çalışmada yer alan bilgilerin sadece istatistiklerden
ibaret olmadığı, bizim geleceğimiz olacak çocuklara ve onların hayat
hikâyelerine ilişkin olduğu gerçeği unutulmamalıdır.
2- ÇOCUK ADALET SİSTEMİNE İLİŞKİN İSTATİSTİKLER
Tablo 1 – Yıllara ve Geliş Nedenlerine Göre Güvenlik Birimlerine
Gelen veya Getirilen Çocuk Sayısı2
Geliş Sebebi

1
2

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Suça Sürüklenme

117 486

115 439

100 831

84 916

83 393

68 344

62 430

Kabahat İşleme

697

551

770

1 279

586

320

1 177

Terk

51

42

43

27

66

48

89

Evden Kaçma

3193

2 821

2 424

3 222

3 205

3 195

2 412

Buluntu

1792

1 732

1 661

1 208

1 745

1 669

1 340

İstanbul Barosu Avukatlarından
Tablodaki bilgiler Türkiye İstatistik Kurumu’nun resmi internet sayfasının Güvenlik
Birimine Gelen veya Getirilen Çocuk İstatistiklerinden alınmıştır. Güvenlik birimleri;
Jandarma Genel Komutanlığı’na ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışan
çocuk şube müdürlükleri, büro amirlikleri, polis merkezleri ve jandarma çocuk ve kadın kısım amirlikleri, jandarma karakolları, jandarma asayiş timleridir. Buluntu çocuk
bilgisi, hakkında resmi olarak kayıp müracaatı olmayan ve güvenlik birimleri/vatandaş
tarafından bulunarak güvenlik birimlerine getirilen çocukları kapsamaktadır. Kayıp
çocuk bilgisi, hakkında resmi olarak kayıp müracaatı yapılan ve güvenlik birimleri/
vatandaş tarafından bulunarak güvenlik birimlerine getirilen çocukları kapsamaktadır.
http://tuikapp.tuik.gov.tr/cocuksucdagitimapp/cocuksuc.zul, erişim 04.07.2015, Türkiye İstatistik Kurumu, “Güvenlik Birimlerine Gelen veya Getirilen Çocuklar, 2014”,
Sayı 28525, 04 Ağustos 2015, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18525,
erişim 09.08.2015
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Kayıp (Bulunan)

18 696

16 218

12 474

10 067

8 081

5 081

4 517

Mağdur

131 172

121 717

111 857

88 582

76 428

61 645

44 153

Madde Kullanımı

219

230

245

418

985

373

163

Sokakta Çalışma

3267

1 574

2 213

1 712

2 768

3 579

3 632

Sokakta Yaşama

23

15

17

24

39

16

20

Kanunsuz Çalışma

24

19

13

16

12

9

35

Bilgisine Başvurma

10 020

8 588

7 075

5 418

3 877

2 363

2 436

Okula Gönderilmeme

108

123

527

1 129

1 028

1 190

21

Kurumdan Kaçma

863

1 093

1 256

1 106

868

827

426

Diğer

2083

3 409

3 674

4 916

4 963

3 302

9 741

Toplam

290 414

273 571

245 080

204 040

188 044

151 961

132 592

Tablo 1 yıllara ve geliş nedenlerine göre güvenlik birimlerine gelen veya
getirilen çocuklar hakkındadır. Bu tablodan birkaç sonuç çıkarılabilir.
Öncelikle, son yıllarda güvenlik birimlerine çeşitli nedenlerle gelen veya
getirilen çocuk sayısında ciddi ölçüde artış gözlenmiştir. 2014 yılının
istatistikleri 2008 yılıyla karşılaştırıldığında, güvenlik birimlerine gelen veya getirilen toplam çocuk sayısı % 119 oranında arttığı görülebilmektedir. Güvenlik birimlerine çeşitli nedenlerle gelen veya getirilen
çocuk sayısı; 2009 yılında bir önceki yıla kıyasla % 14,6, 2010 yılında
bir önceki yıla kıyasla % 23,7, 2011 yılında bir önceki yıla kıyasla % 8,5,
2012 yılında bir önceki yıla kıyasla % 20,1, 2013 yılında bir önceki yıla
kıyasla % 11,6, 2014 yılında bir önceki yıla oranla % 6,2 artmıştır.
Son yıllarda özellikle suça sürüklendiği iddiasıyla güvenlik birimlerine
gelen veya getirilen çocukların sayısında ciddi bir artış vardır. 2014 yılının istatistikleri 2008 yılıyla karşılaştırıldığında, suça sürüklendiği
iddiasıyla güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların sayısı
% 88,1 oranında artmıştır. Suça sürüklendiği iddiasıyla güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların sayısı; 2009 yılında bir önceki yıla
kıyasla % 9,4, 2010 yılında bir önceki yıla kıyasla % 22, 2011 yılında bir
önceki yıla kıyasla % 1,8, 2012 yılında bir önceki yıla kıyasla % 18,7,
2013 yılında bir önceki yıla kıyasla % 14,4, 2014 yılında ise bir önceki yıla
kıyasla % 1,7 oranında artmıştır.
Tabloda başka endişe verici rakamlar göze çarpmaktadır. Örneğin
kayıp (bulunan) çocuk sayısı 2008 yılından 2014 yılına kadar geçen
sürede % 313,9 oranında artmıştır. Kayıp (bulunan) çocuk sayısı; 2009
yılında bir önceki yıla kıyasla % 12,4, 2010 yılında bir önceki yıla kıyasla
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% 59, 2011 yılında bir önceki yıla kıyasla % 24,5, 2012 yılında bir önceki
yıla kıyasla % 23,9, 2013 yılında bir önceki yıla kıyasla % 30, 2014 yılında
bir önceki yıla kıyasla % 15,2 oranında artmıştır. Kaygı verici bir başka
istatistik ise mağdur olduğu iddiası ile güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuk sayısına ilişkindir. 2014 yılının istatistikleri 2008 yılıyla
karşılaştırıldığında, mağdur olduğu iddiası ile güvenlik birimlerine
gelen veya getirilen çocuk sayısı % 197 oranında artmıştır. Mağdur
olduğu iddiası ile güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuk sayısı;
2009 yılında bir önceki yıla kıyasla % 39,6, 2010 yılında bir önceki yıla
kıyasla % 23,9, 2011 yılında bir önceki yıla kıyasla % 15,9, 2012 yılında
bir önceki yıla kıyasla % 26,2, 2013 yılında bir önceki yıla kıyasla % 8,8,
2014 yılında bir önceki yıla kıyasla % 7,7 oranında artmıştır.
Son yıllarda güvenlik birimlerine çeşitli nedenlerle gelen veya getirilen toplam çocuk sayısı, suça sürüklendiği iddiasıyla güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuk sayısı ve mağdur olduğu iddiasıyla
güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuk sayısı inanılmaz ölçüde artmıştır. Bu durumun birçok sebebinin olduğu düşünülmektedir.
Ancak en önemli sebep, Türkiye’nin çocuklara ilişkin uyguladığı politikalarının eksik ve hatalı olmasıdır. Bu durumun istatistiklere yansıdığı rahatça görülebilir. Bir başka sebep ise, siyah sayıların3 (karanlık
alanın) çeşitli sebeplerden dolayı azalmasıdır. Siyah sayılar çeşitli nedenlerden dolayı azalmış olsa dahi, meydana gelmiş fakat resmi makamlara
iletilmemiş birçok vaka olduğu gözden kaçırılmamalıdır.
Yayınlanan en son istatistiklere bakılarak, güvenlik birimlerine gelen
veya getirilen çocukların profili daha iyi anlaşılabilir. 2014 yılında güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuklar yaş grupları açısından incelendiğinde; % 57,5’inin 15-17 yaş grubunda, % 24,5’inin 12-14 yaş grubunda
ve % 17,9’unun ise 11 yaşın altında olduğu görülmektedir. Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuklar cinsiyet açısından incelendiğinde;
% 68.3’ünün erkek, % 31,7’sinin kız çocuğu olduğu göze çarpmaktadır.
Güvenlik birimlerine getirilen çocuklar genellikle ailelerine teslim edilmiş
veya adli birimlere sevk edilmiştir. 2014 yılında güvenlik birimlerine ge3

Siyah sayılar, bir başka deyişle karanlık alan; meydana gelmiş fakat resmi makamlara iletilmemiş, istatistiklere yansımamış durumlar için kullanılan bir terimdir. Siyah
sayıların azalmasının birkaç sebebi olabilir. Bunlar; toplumda ve bireylerde soruna
ilişkin farkındalığın artması, mağdurların geçmişse kıyasla suçu ihbar etme eğiliminin
artması, polisin etkinliğinin artması, ülkede yaşanan sosyo-ekonomik değişim, mevzuatta yapılan değişiklikler ve benzeri birçok sebep olabilir. Yukarıda sayılan (veya
sayılmayan) sebeplerden hangilerinin, siyah sayıların azalmasını ne ölçüde etkilediği
çok daha kapsamlı bir çalışmaya konu olmalıdır. Bu yüzden bu çalışmada bu konuya
değinilemeyecektir.
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len veya getirilen çocukların % 56,4’ü ailesine teslim edilmiş, % 34,7’si
adli birimlere sevk edilmiş, % 3,1’i ise sosyal kuruma teslim edilmiştir4.
Tablo 2 -2014 Yılında İsnat Edilen Suç Türüne Göre Güvenlik Birimlerine Gelen veya Getirilen Çocuklar5
İsnat Edilen Suç Türü

İlgili Suç İsnadı Sebebiyle
Güvenlik Birimlerine Gelen veya
Getirilen Çocuk Sayısı

Öldürme

565

Yaralama

45 211

Cinsel suçlar

3 235

Tehdit

4 391

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma

1 653

Konut dokunulmazlığının ihlali

519

Hakaret

1 450

Cebir

16

Hırsızlık

30 498

Yağma (Gasp)

2 495

Mala zarar verme

4 212

Yangın çıkarma

576

Trafik suçları

574

Genel ahlaka karşı suçlar

77

Kötü Muamele

1 417

Aile düzenine karşı suçlar

1 018

Çevreye karşı suçlar

140

Görevli memura mukavemet

946

Adliyeye karşı suçlar

412

Sahtecilik

1 652

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak, satın almak

8 855

Toplumsal olaylar

2 202

5682 Sayılı Kanun’a muhalefet

2 697

6136 Sayılı Kanun’a muhalefet

1 406

Bilişim suçları

82

Diğer

1 186

Bilinmeyen

1

Toplam

117 486

4
5

Türkiye İstatistik Kurumu, “Güvenlik Birimlerine Gelen veya Getirilen Çocuklar,
2014”
Türkiye İstatistik Kurumu, “Güvenlik Birimlerine Gelen veya Getirilen Çocuklar,
2014”, Tablo-4: İsnat edilen suç türü ve yaş grubuna göre güvenlik birimine gelen veya
getirilen çocuklar
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Tablo 2’de suça sürüklenen çocukların hangi suçlardan dolayı isnat
edildiği gösterilmektedir. Suç türlerine göre bakıldığında suça sürüklenen çocukların; % 38,4’ünün yaralama, % 25,9’unun hırsızlık, % 7,5’inin
uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak, satın almak, % 3,7’sinin tehdit, % 3,5’inin mala zarar verme ve % 2,7’sinin cinsel suçlardan
isnat edildiği görülmektedir. 2014 yılında suça sürüklendiği iddiasıyla
güvenlik birimine getirilen çocuklara cinsiyet açısından bakıldığında; %
87.2’sinin erkek, % 12,8’inin kız çocuğu olduğu gözükmektedir6.
Tablo 3 - 2014 Yılında Mağduriyet Türüne Göre Güvenlik Birimlerine Gelen veya Getirilen Çocuklar7
Mağduriyet Türü

İlgili Mağduriyet Sebebiyle Güvenlik Birimlerine Gelen veya Getirilen
Çocuk Sayısı

Toplam takibi gereken olay mağduru

16 287

Toplam kabahat mağduru

212

Toplam suç mağduru

114 673

Yaralama

74 087

Cinsel suçlar

11 095

Tehdit

3 894

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma

3 794

Konut dokunulmazlığının ihlali

94

Hakaret

1 125

Cebir

39

Hırsızlık

4 094

Yağma (Gasp)

1 950

Mala zarar verme

160

Yangın çıkarma

167

Trafik suçları

506

Genel ahlaka karşı suçlar

162

Çevreye karşı suçlar

36

Adliyeye karşı suçlar

75

Aile düzenine karşı suçlar

8 895

Sahtecilik

97

6

7

Türkiye İstatistik Kurumu, Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuklar, 2013,
yayın no 4345, ISSN 1301-9864, Eylül 2014, sayfa 11, Türkiye İstatistik Kurumu,
“Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuklar, 2013”, Sayı: 16121, 19 Ağustos
2014, sayfa 1, Türkiye İstatistik Kurumu, “Güvenlik Birimlerine Gelen veya Getirilen
Çocuklar, 2014”
Türkiye İstatistik Kurumu, “Güvenlik Birimlerine Gelen veya Getirilen Çocuklar,
2014”, Tablo-6: Mağduriyet türüne göre güvenlik birimine gelen veya getirilen çocuklar
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Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak, satın almak

173

Toplumsal olaylar

32

5682 Sayılı Kanun’a muhalefet

6

6136 Sayılı Kanun’a muhalefet

85

Bilişim suçları

195

Diğer

3 908

Bilinmeyen

4

Toplam

131 172

203

Tablo 3 mağduriyet sebebiyle güvenlik birimlerine gelen veya getirilen
çocukların mağduriyet türlerini göstermektedir. Mağduriyet sebebiyle güvenlik birimlerine gelen çocukların % 87,42’si suç mağduru, % 12,41’i takibi gereken olay mağduru ve % 0,16’sı kabahat mağduru sıfatıyla güvenlik birimlerine gelmiş veya getirilmiştir. Mağdur olan çocukların % 56,4’ü
yaralama, % 8,4’ü cinsel suçlar, % 6,7’si aile düzenine karşı suçlar, %
2,9’u tehdit ve % 2,8’i ise kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan
mağdur olmuştur.
Tablo 4 - Yıllara ve Bağımlılık Yapan Madde Türüne Göre Güvenlik
Birimine Suç İsnadı ile Gelen veya Getirilen Çocuk Sayısı8
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Yılında
Yılında
Yılında
Yılında
Yılında
Yılında
Yılında
Bağımlılık Bağımlılık Bağımlılık Bağımlılık Bağımlılık Bağımlılık Bağımlılık
Yapan
Yapan
Yapan
Yapan
Yapan
Yapan
Yapan
Madde
Madde
Madde
Madde
Madde
Madde
Madde
Türüne
Türüne
Türüne
Türüne
Türüne
Türüne
Türüne
Bağımlılık Yapan
Göre
Göre
Göre
Göre
Göre
Göre
Göre
Madde Türü
Güvenlik
Güvenlik
Güvenlik
Güvenlik
Güvenlik
Güvenlik
Güvenlik
Birimine
Birimine
Birimine
Birimine
Birimine
Birimine
Birimine
Suç İsnadı Suç İsnadı Suç İsnadı Suç İsnadı Suç İsnadı Suç İsnadı Suç İsnadı
ile Gelen
ile Gelen
ile Gelen
ile Gelen
ile Gelen
ile Gelen
ile Gelen
veya Getir- veya Getir- veya Getir- veya Getir- veya Getir- veya Getir- veya Getirilen Çocuk ilen Çocuk ilen Çocuk ilen Çocuk ilen Çocuk ilen Çocuk ilen Çocuk
Sayısı
Sayısı
Sayısı
Sayısı
Sayısı
Sayısı
Sayısı
Sigara
31 807
32 849
31 246
24 130
24 143
13 370
15 242
Yapıştırıcı
116
115
102
122
106
77
54
Hap
235
171
63
28
38
131
33
Alkol
316
264
302
317
393
583
233
Esrar
2707
4439
1585
1092
1622
346
227
Eroin
184
118
40
57
60
23
55
8

İstatistikler güvenlik birimine suç isnadı ile gelen veya getirilen çocukları kapsamaktadır. Tablodaki bilgiler Türkiye İstatistik Kurumu’nun resmi internet sayfasının Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuk İstatistiklerinden alınmıştır. http://tuikapp.
tuik.gov.tr/cocuksucdagitimapp/cocuksuc.zul, erişim 04.07.2015, Türkiye İstatistik
Kurumu, “Güvenlik Birimlerine Gelen veya Getirilen Çocuklar, 2014”
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Kokain
Uçucu ve Çözücü
Sigara ve Uçucu
Sigara ve
Yapıştırıcı
Sigara ve Alkol
Sigara ve Esrar
Sigara ve Eroin
Sigara ve Hap
Sigara, Alkol ve
Esrar
Sigara, Yapıştırıcı
ve Alkol
Sigara, Hap ve
Alkol
Sigara, Hap ve
Esrar
Sigara, Esrar ve
Eroin
Sigara, Hap, Alkol
ve Esrar
Sigara, Uçucu ve
Alkol
Sigara, Uçucu ve
Yapıştırıcı
Sigara, Uçucu ve
Esrar
Sigara, Alkol ve
Eroin
Bonzai
Uçucu
Çözücü
Sigara, Uçucu
ve Hap
Uçucu ve
Yapıştırıcı
Uçucu ve Esrar
Sigara, Yapıştırıcı
ve Esrar
Sigara, Uçucu,
Çözücü ve Alkol
Diğer
Bilinmeyen
TOPLAM

20
10
251

14
20
390

208
198

4
164
275

4
228
183

35
105
116

3
142
149

156

231

237

208

236

106

171

2473
3414
236
141

2970
3046
232
133

2872
1794
140
60

2818
1058
130
-

2339
1529
141
-

1421
799
80
-

1752
728
145
48

1099

786

514

488

297

220

205

110

146

187

189

222

85

73

76

123

107

47

-

-

72

226

153

56

-

-

-

63

144

96

79

-

81

-

-

201

241

124

54

-

-

56

114

89

212

64

-

-

-

59

47

25

-

-

-

-

72

65

36

-

-

-

-

17

16

19

-

-

-

-

358
220
43

213
276
20

-

-

-

-

-

30

31

-

-

-

-

-

15

30

-

-

-

-

-

41

24

-

-

-

-

-

20

26

-

-

-

-

-

13

18

-

-

-

-

-

113
952
45 989

89
893
48 374

312
367
40 885

803
32 048

950
32 572

565
18 462

503
19 954

Tablo 4 Kullandığı bağımlılık yapıcı madde türüne göre güvenlik birimlerine suç isnadı ile gelen veya getirilen çocuklar hakkındadır. 2014
yılının istatistikleri 2008 yılıyla karşılaştırıldığında, bağımlılık yapan
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madde kullanıp suç isnadıyla güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuk sayısı % 130.4 oranında artmıştır. İlgili çocuk sayısı 2009
yılında bir önceki yıla kıyasla % 7,4 azalırken, 2010 yılında bir önceki
yıla kıyasla % 76,4 artmıştır. İlgili istatistik 2011 yılında bir önceki yıla
kıyasla % 1,6 azalmış, 2012 yılında bir önceki yıla kıyasla % 27,5, 2013
yılında ise bir önceki yıla kıyasla % 18,3 artmıştır. 2014 yılında bir önceki
yıla kıyasla % 4,9 oranında azalma yaşanmıştır.
2014 yılında güvenlik birimlerine suç isnadı ile gelen veya getirilen çocukların kullandığı bağımlılık yapan maddelerin başında sigara gelmektedir ve ilgili çocukların % 69,1’i sigara kullanmaktadır. İlgili çocukların
% 7,4’ü sigara ve esrar, % 5,8’i esrar, % 5,3’ü ise sigara ve alkol kullandığı
belirlenmiştir. 2008 yılından 2014 yılına kadar geçen sürede suç isnadı ile güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuklar arasında;
(sadece) esrar kullanımı % 1092,5, sigara, alkol ve esrar kullanımı
% 436,1, sigara ve esrar kullanımı % 368,9, sigara kullanımı ise %
108,6 oranında artmıştır. Bu istatistikler çocukların bağımlılık yapan
madde kullanımından korunması ve bağımlılık yapan madde kullanan çocukların rehabilitasyonu konusunda uygulanan politikaların
son derece eksik ve hatalı olduğunu göstermektedir.
2013 yılında suça sürüklenip güvenlik birimlerine gelen veya getirilen
115 439 çocuğun % 41,9’u bağımlılık yapan madde kullanmıştır. Aynı yıl
güvenlik birimlerine getirilen tüm çocukların % 24,4’ünün bağımlılık yapan madde kullandığı tespit edilmiştir9. 2014 yılına gelindiğinde, güvenlik
birimlerine suça sürüklenme sebebiyle gelen çocukların % 39,1’inin bağımlılık yapan madde kullandığı görülmüştür10. Kısaca, güvenlik birimlerine suça sürüklenme sebebiyle gelen çocuklar arasında bağımlılık
yapan madde kullanımı (daha) yaygındır. Bu istatistikler çocukların
suça sürüklenmesinin etkin bir şekilde engellenebilmesi için çocukların bağımlılık yapan maddelerden korunması gerektiğine işaret etmektedir.
Tablo 5 – 2013 Yılında Suça Sürüklendiği İddiasıyla Güvenlik Birimlerine Gelen veya Getirilen Çocuklara İsnat Edilen Suçların Türleri, İlgili Çocukların Bağımlılık Yapan Madde Kullanıp Kullanmadığı,
İlgili Çocukların Daha Önce Güvenlik Birimlerine Geliş Sayısı11

Türkiye İstatistik Kurumu, “Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuklar,
2013”
10 Türkiye İstatistik Kurumu, “Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuklar,
2014”
11 Tablodaki bilgiler; Türkiye İstatistik Kurumu, Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen
Çocuklar, 2013, sayfa 11, 23, 30’dan alınmıştır. http://www.tuik.gov.tr/Kitap.do?metod=KitapDetay&KT_ID=12&KITAP_ID=46, erişim 04.07.2015
9
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Çocuğa İsnat Edilen Suç
Türü

Öldürme
Yaralama
Cinsel Suçlar
Tehdit
Kişiyi Hürriyetinden
Yoksun Kılma
Konut Dokunulmazlığı
İhlali
Hakaret
Cebir
Hırsızlık
Yağma (Gasp)
Mala Zarar Verme
Yangın Çıkarma
Trafik Suçları
Genel Ahlaka Aykırı Suçlar
Aile Düzenine Karşı Suçlar
Çevreye Karşı Suçlar
Görevli Memura Hakaret
Adliyeye Karşı Suçlar
Sahtecilik
Uyuşturucu veya Uyarıcı
Madde Kullanmak, Satmak, Satın Almak
Toplumsal Olaylar
5682 Sayılı Kanun’a
Muhalefet
6136 Sayılı Kanun’a
Muhalefet
Bilişim Suçları
Diğer
Bilinmeyen
TOPLAM

İsnat
Bağımlılık
Edilen Suç
Yapan MadSebebiyle
de Kullanan
Gelen ToÇocuk
plam Çocuk
Sayısı
Sayısı

Bağımlılık
Yapan
Madde
Kullanmayan
Çocuk
Sayısı

Daha Önce
Daha Önce
Daha Önce
Güvenlik
Güvenlik
Güvenlik
Birimlerine
Birimlerine
Birimlerine
Birden
Bir Kez
Gelmemiş
Fazla Kez
Gelmiş
Çocuk
Gelmiş
Olan Çocuk
Sayısı
Çocuk
Sayısı
Sayısı
320
144
25 589
4
16 947
2 034
4
1 191
1 845
4
2 171

464
42 540
3 229
4 020

128
11 903
1 009
1 454

336
30 637
2 220
2 566

1 629

605

1 024

843

2

784

577

232

345

215

1

361

1 439
18
33 038
2 371
4 269
573
611
110
859
185
1 011
408
1 819

391
2
16 353
1 185
1 423
251
216
41
307
10
570
185
852

1 048
16
16 685
1 186
2 846
322
395
69
552
175
441
223
967

806
14
8 423
698
2 073
295
343
61
434
176
280
149
907

1
5
3
1
1
-

632
4
24 610
1 670
2 195
278
268
49
425
8
731
259
912

10 504

8 761

1 743

3 529

-

6 975

1 702

606

1096

961

-

741

148

1

147

144

-

4

1 305

620

685

420

-

885

105
2 500
5
115 439

21
1 247
1
48 374

84
1253
4
67 065

73
874
4
51 510

3
29

32
1 623
1
63 900

Tablo 5’e bakıldığında birkaç sonuca varılabilir. 2013 yılında suça sürüklendiği iddiasıyla güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların
% 55,3’ü daha önce güvenlik birimlerine gelmiş veya getirilmiştir. Bu durum suça sürüklenen ve/veya ciddi sorunları olan (örneğin mağdur
olma, kaybolma, sokakta yaşama ve benzeri) çocukların rehabilitas-
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yonu ve topluma kazandırılması politikalarının son derece hatalı ve
eksik olduğunu göstermektedir.
Yukarıda bahsedildiği üzere, çocukların suça sürüklenmesiyle bağımlılık yapan madde kullanımı arasında ciddi bir bağlantı vardır. Bu bağlantı bazı suçlarda daha net bir şekilde gözükmektedir. Örneğin; 2013
yılında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma, satma, satın alma suçunu işlediği isnat edilen çocukların % 83,4’ü bağımlılık yapan madde kullanmaktadır. Bu oran; görevli memura hakaret suçu için % 56,4, yağma
(gasp) suçu için % 49,9, hırsızlık suçu için % 49,4, 6136 Sayılı Kanun’a
muhalefet için % 47,5, sahtecilik suçu için % 46,8’dir.
3- SONUÇ
Türkiye’de son yıllarda güvenlik birimlerine çeşitli nedenlerle gelen
veya getirilen toplam çocuk sayısı, suça sürüklendiği iddiasıyla güvenlik
birimlerine gelen veya getirilen çocuk sayısı ve mağdur olduğu iddiası ile
güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuk sayısı inanılmaz ölçüde
artmıştır. Bu artış son derece kaygı vericidir. Bu durum Türkiye’nin çocuklara ilişkin uyguladığı politikalarının eksik ve hatalı olmasından kaynaklanmaktadır.
2013 yılında suça sürüklendiği iddiasıyla güvenlik birimlerine gelen
veya getirilen çocukların yarısından fazlası daha önce güvenlik birimlerine gelmiş veya getirilmiştir. Bu durum suça sürüklenen ve/veya ciddi
sorunları olan çocukların rehabilitasyonu ve topluma kazandırılması politikalarının son derece hatalı ve eksik olduğunu göstermektedir.
2013 yılında güvenlik birimlerine gelen veya getirilen (neredeyse) dört
çocuktan biri bağımlılık yapan madde kullanmıştır. Siyah rakamlar da
eklendiği takdirde, Türkiye’deki çocukların azımsanmayacak bir bölümünün bağımlılık yapan madde kullandığı ortaya çıkmaktadır. Çocukların
bağımlılık yapan madde kullanması başlı başına çok önemli bir sorun olmakla birlikte, çocukların suça sürüklenmesiyle bağımlılık yapan madde
kullanımı arasında ciddi bir bağlantı olması sorunu daha da önemli hale
getirmektedir. İstatistikler değerlendirildiğinde, çocukların bağımlık yapan maddelerden korunması ve bağımlılık yapan madde kullanan çocukların rehabilitasyonu konusunda uygulanan politikanın son derece eksik
ve hatalı olduğu rahatlıkla gözükmektedir.
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TESLİME BAĞLI TAŞINIR REHNİNDE REHİN
KONUSU TAŞINIRA İLİŞKİN ÖZELLİKLER
Emre SELÇUK1
Giriş
Taşınır rehni, alacaklının bir ya da birden fazla alacağını teminat altına almak amacıyla, rehin veren (malik) tarafından bir ya da birden fazla
mal veya hak üzerinde rehin kurmasını amaçlayan bir rehindir. “Taşınır
Rehni” ifadesinin içinde; teslime bağlı rehin, Türk Medeni Kanunu'nun
940 ıncı maddesinde öngörülen rehin, ticari işletme rehni, hapis hakkı,
alacak ve sair haklar üzerindeki rehinler yer almaktadır . Kanun koyucu, taşınır rehnini düzenlerken esas itibarıyla teslime bağlı rehin türünü
örnek almıştır. Buna bağlı olarakta taşınır rehnin temelini teslime bağlı
rehin oluşturur.
Teslime bağlı taşınır rehni, belli bir alacağı teminat altına almak amacıyla, konusunu oluşturan taşınırın araçsız olarak, alacaklıya veya bir güvenilir üçüncü kişiye geçirilmesiyle kurulan ve hukuksal işleme dayanan
bir taşınır rehin türüdür.
Çalışmamız üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde teslime bağlı
rehin kavramı, ikinci bölümde rehin konusu taşınırlara ilişkin özellikler,
üçüncü bölümde de Birlikte mülkiyet rejimine tabi taşınırlar üzerinde rehin hakkının kurulmasını inceledim.
I.

Teslime bağlı rehin

A.

Genel Olarak

Teslime bağlı taşınır rehni, belli bir alacağı teminat altına almak amacıyla, konusunu oluşturan taşınırın araçsız olarak, alacaklıya veya bir güvenilir üçüncü kişiye geçirilmesiyle kurulan ve hukuksal işleme dayanan
bir taşınır rehin türüdür2. Bu rehin türünün konusunu dar ve teknik anlamda taşınırlar (prensip olarak maddi değeri olan eşyalar) oluşturmakla
birlikte, alacağın da hukuken geçerli ve miktarının belirlenebilir olması
gerekmektedir3.
1
2
3

Bahçeşehir Üniversitesi Yükseklisans Öğrencisi
Ertaş Şeref, Eşya hukuku, Ankara: Seçkin Yayınları, s. 561; Esener Turhan/Güven
Kudret, Eşya hukuku, Ankara, Yetkin Yayınları, 2008, s. 485.
Esener/Güven, s. 485.
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MK.m.9464 hükmüne göre; rehinli alacaklı, rehinle teminat altına alınan alacağın ödenmediği hallerde, rehin konusu taşınırı paraya çevirerek
alacağını elde etme yetkisine sahiptir.
Alacaklının rehinli mal üzerinde kural alarak başka bir hakkı yoktur,
alacaklı rehinli mala ilişkin herhangi bir tasarruf işlemi yapamaz ve rehinli maldan(paraya çevirme hakkının kullanılması dışında) yararlanamaz5.
Ancak taraflar alacaklının rehinli malı kullanma ve ondan yararlanma
hakkına sahip olduğunu kararlaştırabilirler6. MK.m.9457 hükmü göre,
rehinli alacaklının aksine davranışlarda bulunması halinde ise, meydana
gelen zararlardan dolayı sorumlu olacağı öngörülmüştür.
Rehin verenin mutlaka şahsen borçlu olması gerekmez. Başkasının
borcu için de kendi malı üzerinde alacaklı lehine rehin kurabilir8. Yani
borçlu ve malikin aynı kişi olması gerekmez. Ayrıca bir taşınır eşya üzerinde rehin hakkı kurulması, tek başına malikin tasarruf yetkisini sınırlamaz. Malik MK.m. 941/19 hükmü uyarınca söz konusu taşınırın mülkiyetini devredebileceği gibi, ikinci bir rehin hakkı da tesis edebilir. Taşınır
üzerinde birden fazla rehin kurulması durumunda art rehin durumu oluşur. Ancak bu durumda MK.m. 941/1 hükmü uyarınca malikin , birinci
alacaklıya , alacak ödendiği zaman taşınırı diğer alacaklıya teslim etmesi
gerektiğini belirten yazılı bir bildirimde bulunması gerekir.
Teslime bağlı rehin para alacakları yanında diğer edim yükümlülükleri içinde kurulması mümkündür10. Alacağın miktar olarak kesin şekilde
belirlenmiş olması gerekmez; belirlenebilir olması yeterlidir. Ancak taşır
rehni alacağa bağlı bir hak(alacağın bir fer’ idir11) olduğundan, alacağın
geçerli olması şarttır. Alacakla birlikte doğar, ancak alacak herhangi bir
sebep yüzünden geçersiz olur ise rehin hakkı da son bulur12.
4

MK.m.946: Alacaklı, ödenmeyen alacağının rehnin paraya çevrilmesi yoluyla ödenmesini isteyebilir.
5
Ergüne Serkan Mehmet, Hukukumuzda Taşınır Rehninin, Özellikle Teslime Bağlı Taşınır Rehninin Kuruluşu, İstanbul, Filiz Kitapevi, 2002, s. 98; Selahattin Sulhi Tekinay,
Menkul Mülkiyeti ve Sınırlı Ayni Haklar, İstanbul, Filiz Kitapevi, 1994, s.135.
6
Tekinay s.135; Oğuzman M. Kemal/Seliçi Özer/Oktay-Özdemir Saibe, Eşya Hukuku,
İstanbul, Filiz Kitapevi, 2012, s. 1009.
7
MK.m.945: Alacaklı, rehinli taşınırın kaybolması, yok olması veya değerinin azalması yüzünden meydana gelen zararlardan, bunların kendi kusuru olmaksızın doğduğunu ispat etmedikçe sorumludur.
8
Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir,s. 1002; Akıntürk Turgut/Akipek Jale G, Eşya Hukuku,
İstanbul, Beta, 2009, s.843.
9
MK.m.941: Rehnedilen taşınırın maliki, onun üzerinde bir art rehin kurabilir. Bunun
için, alacağı ödenince rehnedilen taşınırın sonraki alacaklıya teslim edilmesinin rehinli alacaklıya yazılı olarak bildirilmesi gerekir.
10 Ayan Mehmet, Sınırlı Ayni Haklar, Konya, Mimoza, 2014, s.283.
11 Cansel Erol, Türk Menkul Rehni Hukuku Cilt I, Ankara, Sevinç Matbaası, 1967, s. 10.
12 Cansel, s.10.
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Teslime bağlı rehin medeni kanunun 939 uncu ve devamı maddeleri
arasında düzenlenmiştir.
B. Teslime Bağlı Taşınır Rehninin Kurulmasını Sağlayan Hukuki
İşlemler
Teslime bağlı rehin, rehin edilecek taşınırın dolaysız zilyetliğinin13 alacaklıya veya tarafların anlaştıkları üçüncü kişiye geçirilmesi ile kurulur14.
MK.m.936/115 hükmü uyarınca, taşınırlar, ancak zilyetliğin alacaklıya
devri suretiyle rehin edilebilir.
Rehin kurulabilmesi için iki ayrı işleme ihtiyaç vardır bunlardan biri;
rehin konusu taşınırın maliki ile alacaklı arasında yapılacak rehin sözleşmesi, diğeri ise rehin konusu taşınır üzerindeki dolaysız zilyetliğin alacaklıya devredilmesidir16.
1. Rehin Sözleşmesi
Rehinli alacaklının, taşınır eşya üzerinde rehin hakkı kazanabilmesi
için, bu hususta rehin veren ile rehin alanın anlaşmış olması gerekir. Rehin verenin, üzerinde rehin kurulması için taşınırın dolaysız zilyetliğinin
rehinli alacaklıya devri, rehinli alacaklının da taşınırın dolaysız zilyetliğinin devredildiğini kabul etmiş olması aranır17. Ancak MK.939. maddesinde teslime bağlı rehinde, rehin sözleşmeden hiç söz etmemiştir.
Bu sözleşme, rehin hakkının kazanım sebebini oluşturur ve herhangi
bir şekle tabi olmaksızın yapılabilinir(sözlü olarak ta yapılabilir)18. Rehin
sözleşmesinin taraflarından biri daima alacaklıdır. Karşı tarafın mutlaka
da borçlu olması şart değildir; üçüncü bir kişi de borçlunun borcu için
kendi taşınırını rehin verebilir.
2. Dolaysız Zilyetliğin Alacaklıya Devredilmesi
Dolaysız zilyetliğin devri, rehin hakkının kamuya karşı açıklığa kavuşmasını sağlar(aleniyet ilkesi)19. Öncelikle zilyetliğin devri şartı, rehin ve13 Dolaysız Zilyet: Zilyet, sıfatı ne olursa olsun mal üzerinde başka bir kişi araya girmeksizin hakimiyete sahip olmasıdır.
14 Akıntürk/Akipek, s.844.
15 MK.m 936/1: Kanunda öngörülen ayrık durumlar dışında taşınırlar, ancak zilyetliğin
alacaklıya devri suretiyle rehnedilebilir.
16 Akıntürk/ Akipek, s.844.
17 Oğuzman/Seliçi/Özdemir, s.1003.
18 Akıntürk/ Akipek, s.844; Aybay Aydın/Hatemi Hüseyin, Eşya Hukuku, İstanbul, Vedat
Kitapçılık, 2010, s.41.
19 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 1003.
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ren kimse ile alacak ilişkisine girecek olan üçüncü şahıslar, söz konusu
taşınır üzerinde daha önceden bir rehin hakkının tesis edildiğini öğrenme
imkanına sahip olurlar20.
Taraflar arasında bir rehin sözleşmesinin yapılmış olması, teslime
bağlı rehnin kurulması için yeterli değildir. Çünkü rehin sözleşmesi alacaklıya, sadece rehin konusu olan taşınırın dolaysız zilyetliğinin teslim
veya havale yoluyla kendisine devredilmesini isteme hakkı verir21.
MK.m.939/f.3 hükmüne göre “Taşınır, fiilen yalnız rehnedenin hâkimiyetinde kaldığı sürece rehin hakkı doğmaz.” Bu yüzden rehin hakkını
ayni bir hak olarak doğabilmesi için yapılması gereken ikinci işlem, rehin
konusu taşınır üzerinde dolaysız zilyetliğin alacaklıya devredilmesidir22.
Bu ise rehin hakkının ayni bir hak olarak doğumunu sağlayan tasarruf
işlemidir ve rehin sözleşmesi de bu tasarruf işleminin hukuki sebebini
oluşturur.
Dolaysız zilyetliğin alacaklıya mutlaka da taşınırı fiilen teslim etmek
suretiyle devredilmesi şart değildir. Dolaysız zilyetlik fiilen teslimden başka yollarla da, örneğin; rehin konusu malda üçüncü bir kişi dolaysız zilyet ise, malik teslime bağlı rehni zilyetliğin havelesi yoluyla da kurabilir23.
II. Rehin Konusu Taşınıra İlişkin Özellikler
Teslime bağlı taşınır rehni, borçlunun borcunu ödememesi halinde,
alacaklının rehnedilen şeyi paraya çevirerek alacağını elde etmesine yaramaktadır. Bu nedenle, teslime bağlı taşınır rehnine konu teşkil edecek eşyaların, fiziki varlığa sahip teknik anlamda taşınır eşya niteliğinde olması
ve parayla ifade edilebilir mahiyette bulunması gerekmektedir24.
A. Rehin Konusunun Devredilebilir Bir Taşınır Eşya Olması
Teslime bağlı taşınır rehni sözleşmesinin konusunu, devredilebilen
taşınır eşya oluşturur. Rehin konusu taşınırın devredilebilir olması “taşınırın parasal değerinin bulunması ve taşınırın devrini engelleyen bir sınırlamanın bulunmaması” şeklinde iki unsuru barındırır25.
20
21
22
23
24

Ergüne, s.99.
Akıntürk/Akipek, s.845.
Akıntürk/Akipek, s.845.
Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 1004; Akıntürk/Akipek, s.846.
Aybay/Hatemi, s. 298; Kaynar Reşat, Türk Medeni Kanununa Göre Rehin Hukuku Dersleri, İstanbul, 1967, s. 129.
25 Başak-Makaracı Aslı, Taşınır Rehni Sözleşmesi, İstanbul, On İki Levha Yayınları,
2014, s. 80.
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1. Üzerinde Rehin Tesis Edilecek Taşınırın Parasal Değerinin Olması
Medeni kanunun’da bir açıklık olmamasına rağmen rehin hakkının
özü gereği, üzerinde rehin tesis edilecek olan taşınırların mutlaka parasal
bir değerinin bulunması gerekir26. Çünkü ancak parasal değeri olan bir
taşınır eşya paraya çevirilebilinir27. Maddi değeri olmayan bir taşır eşya,
rehin konusu olamaz dolayısıyla teslime bağlı taşınır rehni kurulması da
mümkün değildir.
Örneğin, pasaport, hatıra defteri, ticari defterler, diploma, nüfus cüzdanı, fotograf, fatura, mektup üzerinde, alacak ödenmediğinde bunların
paraya çevirilmesi mümkün olmadığı için taşınır rehni kurulması da
mümkün değildir28. Söz konusu eşyaların maddi değeri olmamasına rağmen manevi değeri bulunmaktadır. Ancak bazı hallerde, sayılan bu malların maddi değeri olabilir. Örneğin ünlü bir aktörün fotoğrafı maddi bir
değeri olabileceği için, rehin sözleşmesine de konu olabilir.
2. Taşınırın Devredilebilir Olması
Rehne konu olacak taşınırlar aynı zamanda özel mülkiyete tabi olmalıdırlar çünkü özel hukuk işlemlerine konu olamayan kamu mallarının
üzerinde rehin hakkının tesis edilmesi mümkün değildir29. Örneğin, satılması yasak olan askeri araç ve gereçler, belediyenin kamu hizmetine
tasis ettiği toplu taşıma araçları vs. üzerinde rehin hakkı kurulamaz30.
Çünkü bunlar özel mülkiyete tabi değillerdir. Ayrıca eşyaların bazıları
kamu hukukuna ilişkin yasaklar nedeniyle devredilemez örneğin; zehir
ve uyuşturucu madde gibi ticareti yasak mallar bu kapsamda değerlendirilebilir31. Söz konusu eşyalar ticarete konu olamayacağı için rehnede
konu olamazlar32.
Bazı hallerde, rehne konu olacak taşınır üzerinde malikin tasarruf
yetkisi kısıtlanmış olabilir33. Örneğin; rehne konu olacak taşınır hacizli
26 Ergüne, s.174; Başak-Makaracı, s.40; Kaynar Reşat, Türk Medeni Kanununa Göre Rehin Hukuku Dersleri, İstanbul, 1967, s.129.
27 Köprülü Bülent, Kanetti Selim, Sınırlı Ayni Haklar, İstanbul, Fakülteler Matbaası, 1983,
s. 334.
28 Ergüne, s.174; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir,s. 1002, Akıntürk/Akipek, s.843; Ayan,
s.284.
29 Ergüne, s.174.
30 Ergüne, s.174.
31 Başak-Makaracı, s.41.
32 Başak-Makaracı, s.41.
33 Ergüne, s.175.

214

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 90 • Sayı: 1 • Yıl: 2016

bir eşya ise; malikin haczedilen taşınır üzerinde mülkiyet hakkı sona ermemiştir fakat söz konusu taşınır üzerinde tasarruf yetkisi sınırlanmıştır34. Çünkü İİK.m.86/1 hükmüne göre “Borçlu, alacaklının muvafakati
ve icra memurunun müsaadesi alınmaksızın mahcuz taşınır mallarda
tasarruf edemez.” Ancak malikin böyle bir rıza olmaksızın yapmış olduğu tasarruflar genel olarak hükümsüz olmaz malikin yaptığı rehin işlemi
haciz koyduran alacaklının haklarınıa zarar verdiği ölçüde geçersiz sayılır35. Ancak İKK.m.86/3 hükmüne göre “İyi niyet kaidelerine aykırı olarak mahcuz taşınır mal üzerinde üçüncü şahsın iktisap ettiği, haklar,
alacaklının hacizle o mala taallük eden haklarını ihlal ettiği nispette
batıldır.” Buna bağlı olarak, önceden haczedilen taşınır üzerinde sonradan rehin hakkı kazanmış alacaklının iyi niyetli olması halinde (haczin
varlığını bilmiyor ve bilmesi gerekmiyorsa),yapılan tasarruf işlemi, hacizli
alacaklı karşısında da geçerli olur36.
Rehin vermek isteyen malik iflas etmiş ise; İKK.m.191/1 hükmüne göre
“Borçlunun iflas açıldıktan sonra masaya ait mallar üzerinde her türlü
tasarrufu alacaklılara karşı hükümsüzdür.” Kanun koyucu İKK.m.166/2
hükmü uyarınca, üçüncü şahısların durumdan haberdar olmasını sağlamak amacıyla iflas kararının ayrıca ilan edilmesini de öngörmüştür. Bu
ilandan sonra üçüncü şahıslar iyi niyet iddiasında bulunamayacağı için,
üçüncü şahıslar lehine yapılan tasarruflar kesin hükümsüzdür37. Esas sorun iflas ilan edilmeden önce yapılan tasarrufların geçerli olup olmayacağına ilişkindir. İflasın açılmasından sonra fakat ilanından önce yapılan tasarruflarda iyi niyetli üçüncü şahısların korunup korunmayacağı sorunu
gündeme gelir38. Eğer, bu ara dönemde (iflasın açılmasından sonra fakat
ilandan önce) yapılan tasarruflarda iyi niyetli üçüncü şahısların korunacağını kabul edersek, rehin veren malik iflas etmiş olsa bile, alacaklı iyi
niyetli olmak kaydıyla(iflasın varlığını bilmemek ve bilmesi gerekmemek)
ile rehin hakkını iktisap edebilecektir39. Yani, iflas kararına rağmen, iyi
niyetli olan alacaklı kendisi lehine tesis edilen rehin hakkı geçerli bir biçimde kurulmuş olacaktır.
Teslime bağlı taşınır rehninde, icra ve iflas kanunu 82’inci maddesi
gereğince haczi mümkün olmayan taşınır eşyaların rehne konu olup ol34 Kuru Baki/Arslan Ramazan/Yılmaz Ejder, İcra ve İflas Hukuk Ders Kitabı, Ankara, Yetkin Yayınları,2013, s.251.
35 Ergüne, s.175; Kuru/Arslan/Yılmaz, s.251.
36 Ergüne, s.176; Kuru/Arslan/Yılmaz, s.251.
37 Ergüne, s.173.
38 Ergüne, s.176.
39 Ergüne, s.176.
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mayacağı konusunda öğretide farklı görüşler bulunmaktadır40. Bir görüş,
haczedilmez malların rehin sözleşmesine konu olmayacağını kabul etmektedir. Diğer bir görüş ise, haczi mümkün olmayan taşınırların rehnedilebileceği görüşündedir. Gürsoy/Eren/Cansel, İİK m. 82 gereğince haczi
caiz olmayan malların rehnedilebileceğini, bazı malların haczi mümkün
olmamasının malik lehine getirilen bir düzenleme olduğunu kabul etmektedir. Malik isterse bu malları rehin sözleşmesine konu ederek, bu imtiyazdan vazgeçebilir.
Öğretide bizim katıldığımız görüşe göre ise, söz konusu haczedilemezlik sebebinin kamu düzeninden ya da ailenin ve borçlunun menfaatini
koruma düşüncesinden doğduğunu ve düzenleme sebebine göre farklı
sonuca varılması gerektiğini kabul etmektedir41. Haciz yasağının kamu
düzeninden kaynaklanması halinde rehin mümkün değildir. Örnek; Ekonomik faaliyeti, sermayesinden ziyade bedenî çalışmasına dayanan borçlunun mesleğini sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşya, Devlet
malları ile mahsus kanunlarında haczi caiz olmadığı gösterilen mallar,
Borçlu ve ailesinin idareleri için lüzumlu ise borçlunun tercih edeceği bir
süt veren mandası veya ineği veyahut üç keçi veya koyunu ve bunların
üç aylık yem ve yataklıkları, Borçlu çiftçi ise gelecek mahsül için lazım
olan tohumluğu.Yukarda saydığım taşınırların hacze mümkün olmaması
kamu düzeni ile ilgili olduğu için bu eşyalar rehne konu olamazlar. Örneğin borçlunu haline münasip evi, haczinin mümkün olmaması; ailenin ve
borçlunun menfaatini koruma düşüncesine dayandığı için, bu taşınmaz,
rehne konu olabilir.
B. Taşınır Eşyanın Belirli Yada Belirlenebilir Olması
Teslime bağlı taşınır rehninde, rehin hakkının konusunu teşkil edecek
taşınırın açıkça belirlenmiş olması gerekir. Kısaca, alacağı güvence altına
alacak olan taşınır hangi taşınırdır, sorusuna kolaylıkla cevap verebilmelidir42. Bu durum, teslime bağlı taşınır rehninde, zilyetliğin rehinli alacaklıya geçirilmesinin şartını bir sonucudur43. Belirlilik ilkesi dolayısıyla bir
kimseye ait malvarlığının bir kısmı veya malikin bütün taşınırları üzerinde tek bir işlemle taşınır rehni kurulamaz44. Buna karşılık, bir alacağı
güvence altına almak üzere birden çok taşınırın rehin edilmesine bir engel
yoktur.
Taraflar rehin sözleşmesi ile bir eşya birliği üzerinde de rehin hakkı
tesis edebileceğini kararlaştırabilirler. Buna örnek olarak bir depodaki
mallar, takı seti, kütüphanedeki kitaplar, evin mobilyası, pul koleksi40
41
42
43
44

Söz konusu görüşler ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Makaracı-Başak, s.43.
Başak-Makaracı, s.43.
Akıntürk/ Akipek, s.839.
Ergüne, s.182; Ayan, s.272.
Akıntürk, s.839.
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yonu gibi45. Ancak eşya birliğinde yer alan her taşınır için tasarruf işlemini sırasında belirlilik ilkesine uyulması, rehin tesis edilecek taşınırın
belirlenmesi ve zilyetliğinin devredilmesi gerekmektedir46. Genel ifade ile
eşya birliği, aynı rehin sözleşmesine(borçlandırıcı işleme) konu olması
mümkün iken, tasarruf işlemi aşamasında belirlilik(taşınırların ferdileştirilmesi) ilkesine uyulması zorunludur. Yani eşya birliğinde yer alan her
taşınır için tasarruf işleminin (zilyetliğinin devrinin) ayrı ayrı gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Böylece her bir taşınır bağımsız olarak rehin hakkına konu olmuş olur.
Eşya birliğindeki taşınırlar üzerinde rehin hakkı tesis edilmesinin diğer bir önemli özelliği de, sonradan birlikten çıkacak ve onların yerine
birliğe girecek taşınır eşyalar bakımından kendini gösterir. Eğer taraflar
ayni ikame hususunda anlaşmışlar ise, birliğe sonradan girecek taşınırlar
da rehin kapsamına girerler, örneğin; depoda bulunan mallardan bozulanların veya değeri düşenlerin yerine getirilen yeni mallar gibi47.
C. Taşınır Eşya Üzerinde Rehin Tesisinin Yasaklanmamış Olması
Üzerinde rehin hakkı kurulacak taşınır eşyanın, rehne konu olması
yasaklanmamış olmalıdır. Üzerinde rehin tesisi kanun ile yasaklanmış
taşınır eşyaların, rehin sözleşmesinde teminat olarak belirlenmiş olması
halinde rehin sözleşmesi objektif imkansızlık nedeni ile kesin hükümsüzdür48. Üzerinde rehin kurulması yasaklanmış taşınıra örnek olarak; Bankacılık Kanunun 8249 maddesi gereğince, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun malları devlet malı hükmündedir ve rehin edilemez.
III. Birlikte Mülkiyet Rejimine Tabi Taşınırlar Üzerinde Teslime
Bağlı Rehin Hakkının Kurulması
A. Paylı Mülkiyet Rejimine Tabi Taşınırlar Üzerinde Rehin Hakkının Kurulması
Paylı mülkiyette malın tamamı üzerinde rehin tesisi bakımından, Türk
Medeni Kanunu'nun 692. maddesine göre, rehin sözleşmesinin paydaşların tamamı tarafından yapılması gerekmektedir. Ancak oy birliği ile bunun aksi kararlaştırılarak, paylı maliklerden birinin tek başına ve kendi
45
46
47
48
49

Ergüne, s.183; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 996, Başak-Makaracı, s.76.
Ergüne, s.183; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 996, Başak-Makaracı, s.76.
Ergüne, s.184; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 996.
Başak-Makaracı, s.77.
Bankacılık Kanunu.m.82: Kurumun malları Devlet malı hükmündedir, haczedilemez ve
rehnedilemez.
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adına rehin sözleşmesini akdetmesi mümkün kılınmıştır. Bu durum diğer malikleri temsilen de gerçekleştirilebilir. Fakat, paydaş yetkisi olmadan hareket etmişse, bu takdirde diğer paydaşların icazeti gerekmektedir.
Aksi takdirde, rehin sözleşmesi yetkisiz temsil nedeniyle kesin hükümsüz
olacak ve alacaklı bundan doğan zararının tazminini isteyebilecektir50. Bizim de katıldığımız görüşe göre, şayet rehin konusu taşınır, diğer paydaşların rızasıyla yetkisiz temsil ile hareket eden paydaşa verilmişse, bu
paydaşın eşyayı iyiniyetli alacaklıya devretmesi halinde, taşınır rehni MK.
m. 939/II uyarınca kurulacaktır. Zira bu taşınırı elinde bulunduran paydaş, tasarruf yetkisine sahip olmasa bile, emin sıfatıyla zilyed olduğundan
iyiniyet korunacaktır51
Paylı mülkiyet sahiplerinin kendi payları üzerinde rehin tesis etmesi
konusu ise tartışmalıdır. Bir görüş52, paylı mülkiyetin konusu taşınırın
bütünüyle alacaklıya teslimi gerektiğini, aksine bir hüküm yoksa, paydaşların oybirliğiyle karar almasının zorunlu olduğunu belirtilmektedir.
Diğer bir görüşe göre ise53, paylı mülkiyet hissesinin mal değil hak olması sebebiyle haklar üzerindeki rehne göre rehin hakkının kurulması
gerekmektedir. Zira, TMK m. 688/III, eski kanundan farklı olarak, her
paydaşın payı
üzerinde malik hak ve yükümlülüklerine sahip olduğu, bu nedenle payın rehnedilebileceğini düzenlemiştir. Esasen söz konusu iki görüş, paydaşın payını rehnetmesi halinde, eşyayı teslim etmesi gerekip gerekmediği
ve mülkiyet hakkı üzerinde sahip olunan payın hak rehni kurallarına göre
rehnedilip edilmeyeceği konusunda ayrılmaktadır.
Kanaatimizce Paylı Mülkiyet Rejimine Tabi Taşınırlar Üzerinde Rehin
işleminin nasıl kurulması gerektiğini söyleyebilmek için, paylı mülkiyet
hissesi üzerinde kurulacak rehin hakkının hukuki niteliğini tespit etmek
gerekir54. Yani taşınır rehni mi kurulmalı yoksa hak rehni mi kurulmalı?
Bunu belirleyebilmek için de öncelikle paylı mülkiyet hissesinin niteliğinin belirlenmesine ihtiyaç bulunmaktadır ve paylı mülkiyet rejiminde söz
konusu olan hisse; mal değil, bir haktır55. Bundan dolayı paylı mülkiyet
rejimine tabi taşınır üzerinde kurulacak rehin hakkı, haklar üzerindeki
50 Başak-Makaracı, s.15; Ergüne, s.104; Eskiocak, s.85.
51 Eskiocak Ali, Teslime bağlı taşınır rehininde alacaklının hukuki durumu, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2009, s.85.
52 Ayrıntılı Bilgi İçin Bknz. Cansel, s.62-63.
53 Başak-Makaracı, s.16-17; Ergüne, s.105.
54 Ergüne, s.185.
55 Ergüne, s.185.
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rehin niteliğinde olunca, rehnin kurulması da MK.m.955/356 hükmü çerçevesinde olacaktır.
Paylı mülkiyet hissesi üzerinde rehin tesis edebilmek için, payı üzerinde rehin vermek isteyen ortak ile alacaklının; MK.m.955/3 hükmü
uyarınca yazılı bir rehin sözleşmesi yapması yeterli ve gereklidir. Ayrıca
rehin konusu taşınırın zilyetliğinin devrine ihtiyaç yoktur. Çünkü buradaki rehin türü haklar üzerindeki rehin türü olunca teslime bağlı taşınır
rehninden farklı olarak artık rehin konusu taşınırın zilyetliğinin devrine
gerek yoktur.
Ayrıca yazılı şekle tabi olan buradaki rehin sözleşmesi borçlandırıcı işlem niteliğindeki rehin sözleşmesiyle karıştırılmamalıdır. Çünkü taraflara rehin kurma borcunu yükleyen rehin sözleşmesi(borçlandırıcı işlem),
herhangi bir geçerlilik şekline tabi değildir halbuki, MK.m.955/3’teki rehin sözleşmesi ise, yapılmakla rehin hakkının doğumunu sağladığı için
tasarruf işlemi niteliğine sahiptir57.
B. Elbirliği Mülkiyeti Rejimine Tabi Taşınırlar Üzerinde Rehin
Hakkının Kurulması
Elbirliği mülkiyetinde, mülkiyet hakkı tüm ortaklara ait olduğunda, hiçbir ortak tek başına taşınır üzerinde tasarrufta bulunamaz. MK.m.701/258
hükmü uyarınca ortakların her birinin hakkı, ortaklık konusu taşınırın
tamamına yaygındır. Buna bağlı olarak, elbirliği mülkiyeti rejimine tabi
olan bir taşınır üzerinde, ortakların kendi paylarına ilişkin olarak teslime
bağlı taşınır rehni kurabileceğinden söz etmek imkansızdır59.
Böyle bir taşınır üzerinde rehin hakkı kurulmak isteniyorsa
MK.m.702/260 hükmü uyarınca bütün ortakların birlikte hareket etmesi
gerekir. Bu hükümden de açıkça anlaşılacağı üzere, elbirliği mülkiyetinde
tasarruf yetkisi ortakların tamamına aittir. Bu sebeple, elbirliği mülkiyeti
rejimine tabi olan bir taşınırın teslime bağlı taşınır rehnine ilişkin kurallar çerçevesinde rehnedilmesi(MK.m.939), ancak ortakların tamamının
rızasıyla mümkün olacaktır61.
56 MK.m.955/3: Diğer hakların rehninde, yazılı rehin sözleşmesiyle birlikte, bu hakların
devri için öngörülen şekle uyulması gerekir.
57 Ergüne, s.186.
58 MK.m.701/2: Elbirliği mülkiyetinde ortakların belirlenmiş payları olmayıp her birinin
hakkı, ortaklığa giren malların tamamına yaygındır.
59 Ergüne, s.187.
60 MK.m.702/2: Kanunda veya sözleşmede aksine bir hüküm bulunmadıkça, gerek yönetim, gerek tasarruf işlemleri için ortakların oybirliğiyle karar vermeleri gerekir.
61 Ergüne, s.188.
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Sonuç
Kanun koyucu, taşınır rehnini düzenlerken esas itibarıyla teslime bağlı
rehin türünü örnek almıştır. Buna bağlı olarak da taşınır rehninin temelini teslime bağlı rehin oluşturur. Teslime bağlı rehin; bir taşınırın dolaysız
zilyetliğinin alcaklıya veya tarafların anlaştıkları bir üçüncü kişiye geçirilmesiyle kurulan bir taşınır rehnidir. Teslime bağlı rehnin konusunu,
parayla ölçülebilen ve devredilebilir taşınır eşyalar oluşturur. Kişi sadece
özel mülkiyetindeki eşyaları devredebilir. Özel mülkiyete tabi olmayan taşınırların devri de söz konusu olamaz. Bu sebeple kamu malları, teslime
bağlı taşınır rehnin konusunu oluşturanaz. Ayrıca da rehnin niteliği itibarıyla da parasal değeri olmayan taşınırların, rehnin konusunu oluşturmayacağı açıktır.

•
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YARGITAY KARARLARI

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU
İCRA MAHKEMELERİ • İŞ BÖLÜMÜ İLİŞKİSİ
ÖZET: İcra mahkemesinin hukuk bölümü ile ceza
bölümü arasıdaki ilişkinin görev ilişkisi olmayıp,
iş bölümü ilişkisi olduğu; İİK’nın 363. maddesinde icra mahkemesinin hukuk bölümünün hangi
kararlarının temyizi kabil olduğunun tahdidi olarak sayıldığı ve gönderme kararları bu kapsamda
kabul edilmediğinden söz konusu yerel mahkeme kararının temyizi mümkün değildir.1
Y. HGK E. 2013/12-1711, K. 2015/1024, T. 13.03.2015
Taraflar arasındaki “tazminat ve ceza” isteminden dolayı yapılan yargılama sonunda; Kartal 2. İcra Hukuk Mahkemesince mahkemenin görevsizliğine dair verilen 11.10.2012 gün ve 2012/605 Esas, 2012/683 Karar
sayılı kararın incelenmesi davalı (3. şahıs) vekili tarafından istenilmesi
üzerine, Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 08.03.2013 gün ve 2012/31868
Esas, 2013/8244 Karar sayılı ilamı ile;
(... Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Alacaklı, icra mahkemesine başvurusunda; 3. şahıs A.Ltd.Şti.’nin
haciz ihbarnemesine itiraz neteliğindeki cevabının gerçeğe aykırı nedeniyle 3. kişinin İİK’nın 89/4. maddesi uyarınca tazminata mahkum
edilmesi ve İİK'nın 338. maddesi uyarınca cezalandırılması isteminde
bulunmuştur. Mahkemece işin, cezalandırma ve tazminata ilişkin olması nedeniyle icra ceza mahkemesinde bakılması gerektiği ve görevli olunmadığından bahisle hukuk bölümünün görevsizliğine dosyanın
mahkemenin ceza esasına kaydının yapılmasına karar verilmiştir.
İKK’nın 89/4. maddesi gereğince üçüncü şahıs icra ihbarnamesine
müddeti içerisinde itiraz ederse, alacaklı üçüncü şahsın verdiği cevabın aksini icra mahkemesinde ispat ederek, üçüncü şahsın İİK.nun
338/1. maddesine göre cezalandırılmasını ve ayrıca tazminata mahkum edilmesini isteyebilir. İcra mahkemesi tazminat hakkındaki davayı genel hükümlere göre halleder. Bu durumda alacaklının isteminin tazminatı da kapsadığı dikkate alındığında, genel hükümlere göre
icra mahkemesince sonuçlandırılması İİK.nun 89/4. maddesine göre
*

Gönderen Av. Kerim Altıntaş
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mümkün olup, salt cezalandırma istemi olduğu gerekçesi ile icra hukuk mahkemesinde incelenemeyeceğinden bahisle görevsizlik kararı
verilmesi doğru değildir.
Bu durumda mahkemece, işin esasının incelenerek oluşacak sonuca
göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir...)
gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yenidne yapılan
yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
TEMYİZ EDEN: Davalı (3. Şahıs) vekili
HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü;
Dava İKK’nın 89/4. maddesi uyarınca tazminat ve aynı Kanun’un 338/1.
maddesi uyarınca cezalandırılma istemine ilişkindir.
Yerel mahkemece, mahkemenin görevsizliğine dair verilen karar davalı
(3. şahıs) vekilinin temyizi üzerine, Özel Dairece yukarıda başlık bölümünde yazılı gerekçeyle bozulmuş; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
Direnme kararını, davalı (3. şahıs) vekili temyize getirmiştir.
Hukuk Genel Kurulundaki görüşmeler esnasında uyuşmazlığın esasının incelenmesintden önce İİK4nun 89/4. maddesi uyarınca tazminat
ve aynı Kanunun 338/1. maddesi uyarınca cezalandırılma istemiyle açılan dava sonucunda icha hukuk mahkemesince söz konusu talepler hakkında karar vermekle icra ceza mahkemesinni görevli olduğu belirtilerek
hukuk bölümünün görevsizliğine dosyanın ceza esasına kaydının yapılmasına dair kararın temyizinin mümkün olup olmadığı hususu ön sorun
olarak tartışılmıştır.
Bilindiği üzere, icra mahkemeleri icra ve iflas işleri için kurulmuş özel
bir mahkeme konuunda (2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu (İİK) m. 4) olup,
hukuk ve ceza şeklinde iki bölümü bulunmaktadır.
Belirtilmelidir ki, icra mahkemesinin hukuk bölümü ile ceza bölümü
arasındaki ilişki görev olmayıp, iş bölümü ilişkisidir.
Bu iş bölümü kararının temyizinin mümkün olup olmadığı ise icra
mahkemesinin hangi kararlarının temyiz edilebileceğini düzenleyen 2004
sayılı İKK’nın 363. maddesi kapsamında değerlendirilmelidir.

Yargıtay Kararları
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İcra mahkemesi kararlarından hangilerinin temyiz edilebileceği aynı
Kanun’un 363. maddesinde 18 bent halinde sayılmıştır. Doktrinde bu sayımın tahdidi olarak yapıldığı ifade edilmektedir (Baki Kuru, İcra ve İflas
Kanunu El Kitabı, 2. Bası, İstanbul, 2013, s. 68).
İcra mahkemelerinin hukuk bölümünün hangi kararlarının temyizi
kabil olduğu düzenleyen İİK4nun 363. maddesi; icra mahkemesinin vereceği kararlardan;
1. İlamın icrasının geri bırakılması hakkında vukubulan talebin kabul
veya reddine ve paradan gayrı ilamların infazı suretine veya 40’ıncı maddeye göre icranın iadesi talebinin kabul veya reddine;
2. Göreve ve yetkisizliğine;
3. Ödeme veya tahliye emirlerine veya bunların tebliğ şekline ve 71’inci
maddeye müsteniden takibin iptali veya taliki talebinin red veya kabulüne;
4. Gerek bu Kanuna ve gerek diğer kanun hükümlerine dayanarak bir
malın haczi caiz olup olmadığına;
5. Maaş veya ücretlerin haczinde miktara veya bunun artırılması veya
eksiltilmesi taleplerine;
6. Üçüncü şahıslardaki mal ve alacağın haczinden doğan ihtilaflara;
7. İstihkak davalarına ve istihkak advalarına ilişkin takibin taliki kararlarına;
8. İştirak taleplerinin red veya kabulüne;
9. Değişik: 6/6/1985-3222/45 md.) Taşınır ve taşınmaz malların ihale
kararlarının feshine veya fesih talebinin reddine;
10. Sıraya dair şikayet ve itirazın red veya kabulüne;
11. İhtiyati haciz kararlarının kalkıp kalmadığına;
12. (Yürürlükten kalktı: 17/7/2003-4949/103 md.)
13. Fevkalade mühlet talebinin red veya kabulüne;
14. Fevkalade mühletin uzalıtlamsı talebinin ret veya kabulüne;
15. 356’ncı madde mucibince maaş ve mallardan tazmin suretiyle yapılacak tahsilat hakkında vukubulan şikayetlerin red veya kabulüne;
16. Yedieminden tazminat hakkındaki taleplerin ret veya kabulüne;
17. (Ek: 16/7/1981-2494/38 md.) 223’üncü maddenin ikinci fıkrasının
ikinci bendine göre iflası idare edenlerin ücretleriyle masrafları da dahil
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olmak üzere hesap pusulalarının tasdikine;
18. (Ek: 9/11/1988-3494/60 md.) Takip tarihinden sonra işleyen faiz,
masraf ve sair alacak kalemlerinin hesabına dair şikayetlerin kabul veya
reddine;
(Değişik: 9/11/1988-3494/60 md.) İlişkin kararlarla bu Kanunda temyiz kabiliyeti kabul edilen kararlar tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren
on gün içinde temyiz edilebilir. Şu kadar ki, 1, 2, 3, ve 5’inci bemntlerde
takip konusu alacakta ihtilaflı kalan değer ve miktarın; 4, 6, 7, 8, 9, 11,
15, 16 ve 17’inci bentlerde icra mahkemesi kararının taalluk ettiği malın
veya hakkın değerinin; 10’uncu bentte sırası itiraza uğrayan alacağın tutarının ve 18’inci bentte de yanlışlığı öne sürülen alacak miktarının ikimilyar lirayı geçmesi şarttır.
İcra kararlarının, muameleleri uzatmak gibi kötü niyetle temyiz edildiği anlaşılırsa Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 422’nci maddesi
hükmü uygulanır.
Temyizi kabil olmayan bir kararı kötü niyetle temyiz edenler hakkında
dahi bu fıkra hükmü tatbik olunur.”
Hükmünü içermekte olup, belirlenen parasal sınırlar 4949 sayılı Kanun’un Ek Madde 1/1. maddesi uyarınca Maliye Bakanlığınca tespit ve
ilan yeniden değerlenme oranında artırılmaktadır.
Az önce de belirtildiği üzere, icra mahkemesi hukuk bölümünün temyizi kabil kararları İİK’nu 363. maddesinde tahdidi olarak sayıldığından
yorum yoluyla kapsam dışı kalan kararların buraya dahil edilmesi mümkün değildir.
Somut olayın incelenmesinde; davacı alacaklı tarafından davalı 3.
kişi hakkıda İKK’nın 89/4. maddesi uyarınca tazminat ve aynı Kanun’un
338/1. maddesi uyarınca cezalandırılma istemiyle dava açılmıştır. Davacının talebi icra mahkemesinin hukuk bölümüne kaydedilmiş, yapılan yargılama sonucunda mahkemece, İKK’nın 89/4. maddesi uyarınca tazminat
ve aynı Kanun’un 338/1. maddesi uyarınca cezalandırılma istemiyle açılan
davalara ceza mahkemesi sıfatıyla bakılması gerektiğinden mahkemenin
hukuk bölümünün görevsizliğine, dosyanın mahkemenin ceza esasına
kaydının yapılmasına, müteakip işlemlerin ic ra cezası esası üzerinden
yürütülmesine karar verildiği anlaşılmaktadır.
Yukarıda yapılan açıklamaların ışığında icra mahkemesinin hukuk bölümü ile ceza bölümü arasıdaki ilişkinin görev ilişkisi olmayıp, iş bölümü
ilişkisi olduğu; İKK’nın 363. maddesinde icra mahkemesinin hukuk bölümünün hangi kararlarının temyizi kabil olduğunun tahdidi olarak sayıldı-
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ğı ve gönderme kararları bu kapsamda kabul edilmediğinden söz konusu
yerel mahkeme kararının temyizi mümkün değildir.
O halde, davalı 3. kişinin temyizi kabil olmayan icra mahkemesinin
gönderme kararına yönelik temyiz isteminin reddine karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı 3. kişinin temyiz isteminin
REDDİNE, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine,
13.03.2015 gününde oybirliği ile karar verildi.

AVUKATLIK ÜCRETİ
ÖZET: Haklı azil halinde ancak azil tarihi itibariyle sonuçlanıp, kesinleşen işlerden dolayı vekalet
ücreti talep edilebilir.*
Y. HGK E:2014/16879, K.2015/15258 T: 13.05.2015
Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen
reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukatınca
temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.
KARAR
Davacı, avukat olduğunu, davalı Yöneticilik ile 28.02.2010 tarihinde
2006-2009 yılları için 120 blok lehine itrifaklı bulunan yerler iç in yapılan harcamalardan dolayı katkı payı alacağının tahsili için yapılacak icra
takibi ve vukuunda itirazın iptali davası açmak ve karşılığında da 3 taksiz
halinde toplam 9.000.00 TL vekalet ücreti ödenmesi ve mahkeme ile icra
dairesinin takdir edeceği vekalet ücretinin avukata ait olacağı hususunda
yazılı sözleşme yaptıklarını, ilk 3.000.00 TL’nın ödendiğini, 26.02.1010
tarihinde davalı adına 87.392,53 TL’nin tahsili için Kadıköy 5. İcra Müdürlüğü’nün 2010 (3851 Esas sayılı dosyasında icra takibi yaptığını, takibe borçluların itirazı üzerine 07.05.2010 tarihinde Kadıköy 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2010/221 esas sayılı dosyası üzerinden itirazın iptali
davası açtığını, adva devam ederken davalı yönetiliğe geçici olarak atanan
kişinin 10.05.2011 tarihli ihtarname ile kendisini haksız yere azlettiğini,
01.06.2011 tarihinde haksız azli kabul etmeyeceğini, azlin yoklukla malul
olduğunu bildirip, azlin iptali davası açtığını, itirazın iptali davası sonra*

Gönderen: Av. Bilgehan HİRİK
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dan davalı lehine sonuçlandığını ve 8.244,65 TL mahkeme vekalet ücretine hükmedildiğini ayrıca icra dosyasından da 9.831,65 TL icra vekalet
ücretine hak kazanıldığını bunlarla birlikte bakiye 6.000,00 TL sözleşme
vekalet ücreti toplam olan 24.256,09 TL’nin tahsili için davalı aleyhine
icra takibinde bulunduğunu, davalının haksız olarak takibe itiraz ettiğini
ileri sürerek vaki itirazın iptali ile icra inkar tazminatının tahsiline karar
verilmesini istemiştir.
Davalı, davacı avukatın vekilliklerini yaparken aleyhlerine başka kat
malikleri lehine ihtarnameler çekmesi üzerine çoğunluk kat maliklerinin
talebi üzerine yönetim kararı ile davacının vekilliğine son verildiğini ve
genel kurulda da bu azlin onaylandığını, azlin haklı olduğunu savunarak
davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile takibin 18.804,87 TL asıl alacak üzerinden ve takip tarihinden itibaren yasal faiz uygulanmak suretiyle
devamına, icra inkar tazminatı talebinin reddine karar verilmiş; hüküm,
taraflarca temyiz edilmiştir.
1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacının temyiz itirazlarının reddi gerekir.
2- Davalının temyiz itirazları yönünden; Avukatın, vekil olarak borçları dava tarihinde yürürlükte bulunan 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun
389 ve devamı (6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 505 ve devamı)
maddelerinde gösterilmiş olup, vekil, adı geçen Kanunun 390. (TBK’nın
506.) maddesine göre müvekkiline karşı vekaledi sadakat ve özen ile ifa
etmekte yükümlüdür. Vekil, sadakat borcu gereği olarak müvekkilinin
yararına olacak davranışlarda bulunmak, ona zarar verecek davranışlardan kaçınmak zorunluluğundadır. “Özen borcu” ile ilgili Avukatlık Kanunu’nun 34. maddesinde mevcut olan, doğruluk ve onur içinde yerine
getirmek ve avukatlık ünvanının gerektirdiği saygı ve güvene yakışır bir
şekilde hareket etmekle yükümlüdürler.”, yine “sadakat borcu” ile ilgili
Avukatlık Kanunu’nun işin reddi zorunluluğunu düzenleyen 38. maddesinin b bendinde “aynı işte menfaati zıt bir tarafa avukatlık etmiş veya mütalaa vermiş olursa” teklifi reddetmek zorunda olduğu hükmü ile Avkutlık
Meslek Kuralları’nın 36. maddesinde “Bir anlaşmazlıkda taraflardan birine hukiki yardımda bulunan avukat, yararı çatışan öbür tarafın vekaletini alamaz, hiçbir hukuki yardımda bulunamaz” şeklindeki hükümler,
avukatlık mesleğinin bir kamu hizmeti olması nedeniyle, 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 390. (6098 sayılı TBK’nın 506.) maddesinde düzenlenen
vekilin özen borcuna göre çok daha kapsamlı ve özel bir düzenlemedir.
Buna göre avukat, üzerine aldığı işi özenle ve müvekkili yararına yürütüp
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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. Avukatlık Kanunu’nu, 174. maddesinde, “Avukatın azli halinde
ücretin tamamı verilir. Şu kadar ki, avukat kusur veya ihmalinden dolayı azledilmiş ise ücretin ödenmesi gerekmez.” hükmü mevcut olup, bu
hükme göre azil işleminin haklı nedene dayandığının kanıtlanması halinde müvekkil avukata vekalet ücreti ödemekle yükümlü değildir. Avukat
bu durumda ancak azil tarihi itibariyle sonuçlanıp, kesinleşen işlerden
dolayı vekalet ücreti talep edebilri. Buna karşılık haksız azil halinde ise
avukat, hangi aşamada olursa olsun, üstlendiği işin tüm vekalet ücretini
talep etme hakkına sahiptir.
Bu açıklamalardan sonra dava konusu olaya bakılacak olursa; Dava,
vekalet ücreti alacağının tahsili için yapılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkin olup, davacı avukat ile davalı arasında yazılı ücret sözleşmesi ile avukat olan davacının davalıya hukuki yardımlarda bulunduğu
vekalet ilişkisinin 10.05.2011 tarihli azille sona erdiği anlaşılmaktadır.
Davacı avukat, azlin haksız olduğunu ileri sürerken davalı ise, davacının
vekalet görevi devam ederken başka kat malikleri adına aleyhlerine ihtarnameler göndererek görevini sadakat ve özenle yerine getirmediğini, azlin
haklı olduğunu savunmuştur. O halde taraflar arasındaki öncelikle uyuşmazlık, azlin haklı olup olmadığı ile ilgili olup, ancak bunun sonucuna
göre davalının vekalet ücerti ödemekle yükümlü olup olmadığına karar
verilebilecektir. Davacı avukatın davalı Apartman Yönetiminin vekilliğini
yaptığı sırada dava dışı bir kısım kat malikleri adına Noterden 11 Nisan
ve 28 Nisan 2011 tarihlerinde davalı Apartman yönetimi aleyhine ihtarnameler keşide ettiği; buna göre davacı avukatın üzerine aldığı vekalet
görevinin gereklerini tam ve sağlıklı olarak yerine getirmediği, davalının
vekil olan davacıyı 10.05.2011 tarihinde yaptığı azilde haklı olduğu dosya
kapsamından anlaşılmaktadır.
Az yukarıda da değinildiği gibi, Avukatlık Kanunu'nun, 174. maddesinde, “Avukatın azli halinde ücretin tamamı verilir. Şu kadar ki, avukat
kusur veya ihmalinden dolayı azledilmiş ise ücretin ödenmesi gerekmez.”
hükmü mevcut olduğundan bu hükme göre azil işleminin haklı nedene
dayandığının kanıtlanması halinde müvekkil, avukata vekalet ücreti ödemekle yükümlü değildir.
Dairemizin kökleşmiş içtihatlarına göre haklı azil halinde ancak azil
tarihi itibariyle sonuçlanıp, kesinleşen işlerden dolayı vekalet ücreti ta-
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lep edilebilir. Bu itibarla somut olayda, 10.05.2011 tarihli azlin davacıya
ulaştığı 01.06.2011 tarihi itibariyle sonuçlanıp kesinleşen dava ve icra
dosyası bulunmadığından, vekalet görevi tamanlandığından davacının
sözleşme, mahkeme ve icra karşı yan vekalet ücreti yani tüm vekalet ücreti taleplerinin mahkemece reddine karar verilmesi gerekirken az yukarıda
yazılı şekilde bu talebin kısmen kabulüne karar verilmesi, usul ve yasaya
aykırı olup, bozmayı gerektirir.
SONUÇ
Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davacının temyiz itirazlarının
reddine, 2. bent gereğince hükmün davalı yaarına BOZULMASINA, aşağıda dökümü yazılı 2,50 TL harcın davacıdan alınmasına, peşin alınan
322,00 TL harcın davalıya iadesine, HUMK’un 440/III-2 maddesi uyarınca
karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 13/05/2015 gününde oybirliğiyle
karar verildi.

HİZMET TESPİTİ • İŞÇİLİK ALACAKLARI
•
DAVALARIN TEFRİKİ
ÖZET: Hizmet tespiti davası ile işçilik alacaklarının tahsiline yönelik davanın birlikte açılması
halinde davaların tefriki gerekir.
Y. HGK. E.2013/21-1547, K. 2014/305, T.12.03.2014
(... Sigortalığa ilişkin “hizmet tespiti” davaları, Sosyal Güvenlik hakkına ilişkin olarak ortaya çıkan davalardır. Yasal dayanağını 506 sayılı
Yasa’nın 6. ve 79/10. (5510 sayılı Yasa açısından ise 86/9.) maddelerinden almaktadır. Sözü edilen 6. maddede, çalıştırılanların, işe alınmaları ile kendiliğinden sigortalı oacakları, sigortalı olmak hak ve yükümünden kaçınılamayacağı ve vazgeçilemeyeceği belirtilmiştir. Anılan
yasanın 79/10. maddesinde ise, sigortalıların, çalışmalarının tespiti ile
ilgili dava açabilecekleri hükme bağlanmıştır. Bu bakımdan, hizmet
tespitine ilişkin davalar sosyal güvenlik hakkı ve kamu düzeni ile ilgili
olup, kişi iradesi belirleyici etkiye sahip değildir. İçerisinde bulunduğu
yasal statütünün belirlediği durum doğrudan dikkate alınır. Bu nedenle hakim, kendiliğinden araştırma yapma yetkisine sahiptir. Bu yetki
kapsamında, gerektiğinde tanık ve diğer deliller yoluyla doğrudan gerçeği bulma yükümü bulunmaktadır.
İşçilik haklarına ilişkin davalar ise, 4857 sayılı yasadan kaynak-
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lanmaktadır. Bu tür davalar, kişi iradesine önemli rol verilip, taraflar anlaşmalarına geçerlilik tanınan, alacak ve tazminat türünde olan
davalardır. Taraflar bu tür haklarından her zaman vazgeçebilir. Bu
nedenle hakim, kendiliğinden araştırma yapmaz. Tarafların bildirdiği
deliller dışında delil toplanması da olanaklı değildir. Kaldı ki, Kurumun
du davalarda davalı sıfatı da bulunmamaktadır.
Bu durumda, her iki dava türünün, taraflarının statüsü, hakimin
delil araştırma bakımından kendiliğinden hareket etmesi, taraf iradelerine atfedilen rol, dava konusu edilen haktan vazgeçilip vazgeçilememesi gibi yönlerden yasal konumları birbirinden tamamen farklıdır.
Her iki dava türünün birlikte görülmesi durumunda; davanın birinde
birkısım delillerin kendiliğinden dikkate alınması, diğerinde alınmaması gerekecektir ki, aynı dava doyasında birbiri ile çelişkili kararlar
yer alabilecektir. Kaldı ki, işçilik haklarına ilişkin olarak Dairemiz kararları ile işçilik alacaklarına ilişkin davalar yönünden asıl görevli Yargıtay ilgili dairelerinin kararları arasında farklı uygulamalar ortaya
çıkabilecektir.
Öte yandan, temyiz aşamasında inceleme mercileri farklı olan bu
davaların birbirinden bağmısız sonuçlandırılmalarında hukuki istikrar
ve kararlara olan güven bakımından da yarar bulunmaktadır. İşçilik
haklarına ilişkin olarak kesinleşen hüküm, hizmet tespiti davasında
sadece kuvvetli delil olarak değerlendirilmekte, davada taraf sıfatı bulunmayan Sosyal Güvenlik Kurumu yönünden bağlayıcı olmaktadır.
Mahkemin bu maddi ve hukuksal olguları gözetmeksizin, birbirinden tamamen farklı iki davayı ayrı ayrı başvurma ve nisbi harca tab
olduğunu da gözardı ederek bir arada görmesi usul ve yasaya aykırı
olup bozma nedenidir.
Yapılacak iş; her iki davayı ayırmak ve eksik yargı harçlarını tamamlattıktan sonra yargılamayı birbirinden bağımsız olarak sonuçlandırmaktan ibarettir.
O halde, davacı vekili ve davalı kurum vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır...)
gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan
yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
TEMYİZ EDENLER: Davacı ve Davalı SGK vekilleri
HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
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Dava, 506 sayılı Kanun’a tabi zorunlu sigortalı hizmet sürelerinin tespiti ile 4857 sayılı İş Kanunu’ndan kaynaklanan tazminat ve alacak istemlerine ilişkindir.
Uyuşmazlık, hizmet tespiti davası ile işçilik alacaklarının tahsiline ilişkin davaların birlikte görülüp görülemeyeceği ile ayırma kararı verilmesi
gerekip gerekmediği noktalarında toplanmaktadır.
Uyuşmazlık çözümünde öncelikle her iki davanın hukuksal nitelikleri
üzerinde durulmalı ve ardından da bu iki davanın usul hükümleri çerçevesinde birlikte görülme olanağının bulunup bulunmadığı hususu irdelenmelidir.
İlkin, sigortalı hizmetin tespiti davalarının hukuksal niteliği ve yargılama yöntemi üzerinde durulmasında yarar vardır.
Ülkemizde Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi olması gerektiği halde, Kurumun bilgisi dışında çalıştırılan büyük bir kitlenin olduğu bilinen bir
gerçektir. Bu nedenle sigortalı hizmetin tespiti davaları iş mahkemelerini
en çok meşgul eden uyuşmazlıklar arasında yer almaktadır.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun
01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren Geçici 7. maddesinde, bu Kanun’un
yürürlük tarihine kadar 506 sayılı, 1479 sayılı, 2925 sayılı, bu Kanun ile
mülga 2926 sayılı, 5434 sayılı Kanunlar ile 506 sayılı Kanun’un Geçici 20.
maddesinde yer alan sandıklara tabi, sigortalılık başlangıçları ile hizmet
süreleri, fiili hizmet süresi zammı, itibari hizmet süreleri, borçlandırılan
ve ihya edilen süreler ve sigortalılık sürelerinin, tabi oldukları kanun hükümlerine göre değerlendirileceği yönündeki hükmün öngörülmüş olması
ve kanunların geriye yürümemesi (geçmişte etkili olmaması) kuralı karşısında, uyuşmazlığa uygulanacak olan mülga 506 sayılı Sosyal Sgortalar
Kanunu’nun 79/10. maddesi, genel olarak sosyal güvenliğin sağlanması
araçlarından birisidir.
Anılan maddede, “yönetmelikle tespit edilen belgeleri işveren tarafından verilmeyen veya çalıştıkları Kurumca tespit edilemeyen sigortalılar,
çalıştıklarını hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak 5 yıl içerisinde mahkemeye başvurarak alacakları ilam ile ispatlayabilirlerse, bunların
mahkemece kararında belirtilen aylık kazanç toplamları ile prim ödeme
gün sayıları nazara alınır.” hükmü yer almaktadır.
Bilindiği üzere, mülga 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 79/10.
maddesinde sigortalı hizmetin tespiti davasının kime karşı açılacağı konusunda bir düzenleme yoktur. Ancak yargı kararları ile davanın işveren ile birlikte Kuruma karşı da açılması gereği vurgulanmaktadır. Zira,
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tespit ilamını aldığında işverenden o
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döneme ait prim belgelerini vermesini ister, işverence verilmemesi halinde belgeler, Kurumca re’sen düzenlenerek, tespit edilen döneme ilişkin
primler de gecikme zammı ve faizi ile birlikte Kurum tarafından tahsil
olunur. Ayrıca tespit edilen hizmet süresi, prim ödeme gün sayısı ve aylık
kazanç toplamları Kurum tarafından yapılacak yardımlarda ve bağlanacak aylıklarda dikkate alınır. Kurumun alınacak ilamı infaz edecek olması nedeniyle, hak alanını ilgilendiren bir davada taraf olması doğaldır.
Bu nedenle, hizmet tespiti davası, sadece işverene veya Kuruma karşı
açılmışsa, davacıya hak alanını ilgilendiren bu davaya diğerini de dahil
etmesi için süre verilmesi gerekmekte olup, yasal mevzuatta işveren ile
Kurumun birlikde davalı olması gerektiği yönünde açık bir düzenlenen
bulunmasına rağmen, sosyal sigorta ilişkisinin ve hizmet tespiti davasının
özellikleri göz önünde tutularak işveren ile Kurumun davalı olarak birlikte yer alması gerektiği hususu, yargısal uygulamada istisnasız olarak
kabul görmektedir.
Ayrıca 506 sayılı Kanun’un 6/1. maddesinde, “çalıştırılanlar işe alınmakla kendiliğniden sigortalı olurlar” denilmekte olup, maddenin üçüncü
fıkrasında “sigortalı olmak hak ve yükümünden vazgeçilemeyeceği” öngörülmüştür.
Anılan maddeler uyarınca, sosyal güvenlik hakkının kişiye sıkı sıkıya
bağlı bir hak olması nedeniyle, işverenin kabulü ya da davacının feragatinin tek başına hükme etkili olmayacağı, dolayısıyla feragat veya kabule
rağmen hakimin delilleri hep birlikte değerlendirerek bir karara varacağı
ve yine aynı nedenle bu davalarda yemin teklif olunamayacağı yönündeki ilkeler Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 28.05.2003 gün ve 2003/21362 E.2003/360 K.: 15.10.2003 gün ve 2004/21-571 E.2003/575 K ile
14.04.2004 gün ve 2004/21-226 E.2004/223 K. sayılı kararlarında da aynen benimsenmiştir.
Yapılan açıklamalardan anlaşılacağı üzere, hizmet akdi ile çalışılan sürenin tespitine ilişkin davaların nitelikleri gereği, kamu düzenine ilişkin
olduğu; mahkemenin taraflarca ibraz edilen delillerle bağlı olmaksızın
re’sen araştırma yetkisi ve yükümlülüğü bulunduğu kabul edilmelidir.
Öte yandan, 6352 sayılı Kanun’un 39. maddesi ile 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 1. maddesine son fıkra olarak
“Birden fazla iş mahkemesi bulunan yerlerde, sosyal güvenlik hukukundan kaynaklanan davaların görüleceği iş mahkemeleri, Hakimler ve
Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenebilir.” hükmü eklenmiştir.
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Bu düzenleme ile yasa koyucu da, sosyal güvenlik hukukundan kaynaklanan davaların, özellik arzeden davalar olduğuna vurgu yaparak, bu
özellikleri nedeniyle nitelikle ve uzmanlaşmış mahkemelerde görülmesi
gereğini kabul etmiştir.
Bu doğrultuda anılan düzenlmenenin verdiği yetkiye dayanarak, Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesi’nin 20 Kasım 2012 tarihli
ve 2783 sayılı kararı ile Türkiye genelinde 15 ilde Sosyal Güvenlik Mahkemesi kurulması kabul edilmiş ve bu mahkemeler 01.01.2013 tarihinden
itibaren 5510 sayılı Kanun’dan kaynaklanan uyuşmazlıklara bakmakla
görevlendirilmişlerdir.
Uyuşmazlığa konu diğer dava türü olan işçilik haklarına ilişkin davalar
ise, 4857 sayılı İş Kanunu’ndan kaynaklanmaktadır.
Bilindiği üzere, bu tür davalar, taraflarca hazırlama ilkesine tabi olup,
anılan davalarda kişi iradesi önemli rol oynadığı gibi, taraf anlaşmaları
da geçerlidir. Ayrıca bu haklardan her zaman için vazgeçilebilir. İşçilik
alacak ve tazminatlarına ilişkin davalar da bu tür davalardan olup, işçi ile
işveren arasında görülen bu tür davalarda SGK’nun, davalı sıfatı bulunmamaktadır.
Görüldüğü üzere, hizmet tespitine ilişkin davalar, kamu düzenine ilişkin ve re’sen araştırma ilkesine tabi iken, işçilik hak ve alacakları talebine
ilişkin davalar, taraflarca hazırlama ilkesine tabi olup, her iki dava türü,
yasal dayanakları ve buna bağlı olarak yapılacak inceleme ve araştırma
yöntemleri ile temel ilişkinin kanıtlanmasında izlenecek usul ve davaların
tarafları açısından büyük farklılıklar içermektedir. Yargılama usulü farklı
davaların birlikte yürüdülmesindeki zorluk yanında, ayrı yargılama ilkelerine tabi olan bu davaların birlikte görülmesine ilişkin yasal bir zorunluluktan sözetme imkanı da bulunmamaktadır.
Yeri gelmişken, uyuşmazlığın çözümü açısından 6100 sayılı Hukuk
Nulakemeleri Kanunu’nun davaların birleştirilmesi ve ayrılmasına ilişkin
hükümlerin irdelenmesinde de yarar bulunmaktadır.
01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 166. maddesinde;
“(1) Aynı yargı çevresinde yer alan aynı düzey ve sıfattaki hukuk mahkemelerinde açılmış davalar, aralarında bağlantı bulunması durumunda,
davanın her aşamasında, talep üzerine veya kendiliğinden ilk davanın
açıldığı mahkemede birleştirilebilir. Birleştirme kararı, ikinci davanın
açıldığı mahkemece verilir ve bu karar, diğer mahkemeyi bağlar.
(2) Davalar, aynı yargı çevrelerinde yer alan aynı düzey ve sıfattaki
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hukuk mahkemelerinde açılmış ise bağlantı sebebiyle birleştirme ikinci davanın açıldığı mahkemeden talep edilebilir. Birinci davanın açıldığı
mahkeme, talebin kabulü ile davaların birleştirilmesine ilişkin kararın
kesinleşmesinden itibaren, bununla bağlıdır.
(3) Birleştirme kararı, derhal il davanın açıldığı mahkemeye bildirilir.
(4) Davaların aynı veya birbirine benzer sebeplerden doğması ya da
biri hakkında verilecek
(5) İstinaf incelemesi ayrı dairelerde yapılması gereken davaların da bu
madde hükmüne göre birleştirilmesine karar verilebilir. Bu halde istinaf
incelemesi, birleştirilen davalarda uyuşmazlığı doğuran asıl hukuki ilişkiye ait kararı inceleyen bölge adliye mahkemesi dairesinde yapılır.”
Hükmü yer almaktadır.
Yine aynı Kanun’un 167. maddesinde;
*(1) Mahkeme, yargılamanın iyi bir şekilde yürütülmesini sağlamak
için, birlikte açılmış veya sonradan birleştirilmiş davaların ayrılmasına,
davanın her aşamasında, talep üzerine veya kendiliğinden karar verebilir. Bu durumda mahkeme, ayrılmasına karar verilen davalara bakmaya
devam eder.”
Düzenlemesine yer verilmiştir.
Buna göre hakim, HMK’nın 167. maddesi uyarınca, aralarında bağlantı bulunduğu iddiası ile birlikte açılmış davalarda, yargılamanın daha
iyi bir şekilde yürümesini sağlamak için, davanın her safhasında, istek
üzerine veya kendiliğinden davaların ayrılmasına karar verebilir. Ayrıca
HK’nun 30. maddesinde, hakimin yargılamanın düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamakla yükümlü olduğu kabul edilmiş olup, farklı yargılama usulüne tabi davaların birlikte açılarak, yargılamalarının birlikte yapılması halinde yargılamanın daha iyi ve düzenli şekilde yürütülmesinden
sözetmek de mümkün olmayacaktır.
Yukarıdaki açıklamaların ışığında yapılan değerlendirmede, davaya
konu istemlerin yasal dayanaklarının bve buna bağlı olarak yapılacak inceleme ve araştırma yöntemlerinin farklılığı, temel ilişkinin kanıtlanmasında izlenecek sulu gibi bir takım farklı olgular nedeniyle, yargılamanın
daha iyi ve süratli bir şekilde yürütülebilmesi için hizmet tespiti ve işçilik
alacaklarına ilişkin davaların ayrılmasının daha uygun olacağı sonucuna
varılmıştır.
Bu sonuç, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 07.02.2007 gün ve
2007/21-69 E. 2007/55 K.; 06.02.2013 gün ve 2012/21-746 E. 2013/215
K.; 06.03.2013 gün ve 2012/21:731 E. 2013/323 K. ile 06.03.2013 gün
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ve 2012/21-1079 E. 2013/324 K. sayılı kararlarında da aynen benimsenmiştir.
O halde, yukarıda açıklanan nedenlerle, hizmet tespiti istemi ile işçilik
alacaklarının tahsili isteminin tefriki gerektiğine işaret eden ve Hukuk
Genel Kurulu’ncada benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
Bu nedenle, direnme kararı bozulmalıdır.
SONUÇ
Davacı ve Davalı SGK vekillerinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire Bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı
6217 sayılı Kanun’un 30. maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen “Geçici Madde 3” atfıyla uygulanmakta olan 1086
sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 429. maddesi gereğince
BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 5521 sayılı Kanun’un 8/son maddesi uyarınca karar düzeltme
yolu kapalı olmak üzere, 12.03.2014 gününde oyçokluğu ile karar verildi.

ÇOCUK KAÇIRMA • İADE TALEBİ
ÖZET: İade halinde çocuğun fiziki veya psikolojik bir tehlikeye maruz kalıp kalmayacağı ya da
başka bir şekilde kabul edilemeyecek bir duruma
düşeceği bir şekilde kabul edilemeyecek bir duruma düşeceği yolunda ciddi bir riskin bulunulup bulunmadığı konusunda uzmanından rapor
alınmalı ve gerekirse çocuk da dinlenilerek iade
isteminin değerlendirilmesi gerekir.
Y HGK E.2013/2-769, K. 2014/142, T. 26.02.2014
(... İade talebine konu müşterek çocuk 28l04.2005 doğumlu B.Ç.’ın
mutad meskeninin Almanya olduğu sabittir. Küçüğün mutad meskene iade talebinin reddine karar verebilmek için; 4461 sayılı Kanunla
onaylanması uygun bulunan 1980 tarihli Lahey Sözleşmesi olarak anılan “Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Sözleşme”nin 13. maddesinde açıklanan koşulların gerçekleşmesi gereklidir.
Belirtilen 13. maddedeki koşulların hiçbiri, özellikle çocuğu fiziki veya
psikolojik bir tehlikeye maruz bırakabilecek ciddi bir riskin varlığı kanıtlamadığı halde, B.Ç.’ın mutad meskene iadesine karar verilmesi talebinin reddi bozmayı gerektirmiştir...)
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gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan
yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesi uyarınca çocuğun mutad meskene iadesi istemine ilişkindir.
Mahkemece, davalının iade talebinde bulunan babaya karşı boşanma
davası açması, dava esnasında tarafların ayrı yaşama hakkına sahip olmaları ve davalının Türkiye’de kurmuş olduğu düzenin müşterek çocuğun gelişimi yönünde yerinde olduğu kanaatine varıldığından bahisle iade
talebin reddine karar verilmiştir.
Cumhuriyet Başsavcılığının temyizi üzerine karar Özel Dairece yukarıda başlık bölümünde gösterilen nedenlerle bozulmuştur.
Yerel Mahkemece, önceki kararda direnilmiş; hükmü temyize Cumhuriyet Başsavcılığı getirmiştir.
Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; Annesi tarafından Türkiye’ye getirilen ve anne yanında bulunan müşterek çocuk 2005 doğumlu B.’nın, Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesi kapsamında mutad meskeni olan babasının yaşadığı Almanya’ya iade
edilmesinin gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır.
Türkiye’nin taraf olduğu, Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesi’nin amacı; taraf Devletlere gayri kanuni
yollardan götürülen veya alıkonan çocukların derhal geri dönmelerini sağlamaktır (Sözleşme m. 1). Sözleşme uyarınca, asıl olan çocuğun mutad
meskene iadesidir (m. 12/1). İadeden kaçınma nedenleri ise Sözleşme’nin
12/2 ve 13. maddelerinde gösterilmiştir.
Davacı baba çocuğun iadesi için Alman Merkezi makamına bir yıl içinde başvurmuştur. İadesi istenen çocuk 28.04.2005 doğunludur.
Davalı anne savunmasında, davacı baba tarafından çocuğa sistematik olarak şiddet uygulandığını, davacının uyuşturucu kullandığını ileri
sürmüştür. Şiddet ve uyuşturucu olgusu bir kısım davalı tanıkları tarafından da dillendirilmiştir. Bilindiği üzere, talepde bulunan Devlet, geri
dönmesinin çocuğu fiziki veya psikolojik bir tehlikeye maruz bırakacağı
veya başka bir şekilde, müsamaha edilemeyecek bir duruma düşüreceği
yolunda ciddi bir risk olduğunu tespit ederse, çocuğun iadesi talebini ret
edebilir (Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Lahey
Sözleşmesi m. 12/1-b). Mahkemece öncelikle bu yönün açıklığa kavuşturulması gerekir.
5717 sayılı Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yön ve Kapsamına
Dair Kanun’un 29. maddesi uyarınca, 5717 sayılı Kanunda hüküm bulun-
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mayan hallerde; diğer kimi kanunlar yanında 4721 sayılı Türk Medeni
Kanunun aile hukukuna ilişkin hükümleri ve 4787 sayılı Aile 4721 sayılı
Türk Medeni Kanunu'nun aile hukukuna ilişkin hükümleri ve 4787 sayılı
Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun
hükümlerinin uygulanması gerekir.
Şu hale göre, Mahkemece iade halinde çocuğun fiziki veya psikolojik
bir tehlikeye maruz kalıp kalmayacağı ya da başka bir şekilde müsamaha edilemeyecek bir duruma düşeceği yolunda ciddi bir riskin bulunup
bulunmadığı konusunda sosyal çalıymacı, psikolog veya pedagog gibi bir
uzmandan rapor alınarak gerektiğinde çocuk da dinlenilerek, sonucu
uyarınca çocuğun iadesi hususunun değerlendirilmesi gerekir. Bu yön
gözetilmeksizin eksik inceleme sonucu yazılı olduğu şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup direnme kararı açıklanan bu değişik
gerekçe ve nedenlerle bozulmalıdır.
SONUÇ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının yukarıda gösterilen değişik gerekçe ve nedenlerden dolayı 6217 sayılı Kanunun 30. maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen “Geçici madde 3” atfıyla uygulanmakta olan 1086
sayılı Husus Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 429. maddesi gereğince
BOZULMASINA, 440. maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren 15
gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 26.02.2014 gününde oybirliği ile karar verildi.

İŞE İADE • YARGITAY KARARI • KESİN KARAR
ÖZET: İşe iade davasında Yargıtay’ın verdiği karar kesin karar olup, bu karara karşı yerel mahkeme tarafından direnme kararı verilemez.
Y. HGK E. 2013/22-591, K. 2014/109, T. 12.02.2014
Dava, feshinin geçersizliğinin tespiti ve işe iade istemine ilişkindir.
Yerel mahkeme, feshin haksız olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne
karar vermiştir.
Hükmü, davalı vekilinin temyizi üzerine Özel Daire’ce yukarı başlık
bölümünde esas ve karar numarası belirtilen karar ile bozulmuş, yerel
mahkemece direnme kararı verilmiştir. Hükmü temyize davalı vekili getirmektedir.
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Hukuk Genel Kurulu’nda görüşmeler sırasında işin esasına geçilmeden önce, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 20/3. maddesinde yer alan “mahkemece verilen kararın temyizi halinde Yargıtay ilgili Dairesinin vereceği
kararın kesin olduğu” hükmü karşısında, Yargıtay Özel Daire kararının
direnmeye konu edilip edilemeyeceği, yerel mahkemece önceki hükümde
direnme kararı verilip verilemeyeceği, ön sorun olarak tartışılmıştır.
Sorunun çözümü 4857 sayılı İş Kanunu’nun 20. maddesinin incelenip
irdelenmesini zorunlu kılmaktadır. Şöyle ki; 4857 sayılı yeni İş Kanunu”nun 20. maddesi:
“İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gözetilmediği
veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava
açabilir. Toplu iş sözleşmesinde hüküm varsa veya taraflar anlaşırlarsa,
uyuşmazlık aynı sürede özel hakeme götürülür. Feshin geçerli bir sebebe
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 sonuçnlandırılır, mahkemece verilen kararın temyizi halinde Yargıtay bir ay içinde kesin olarak
karar verir. Özel hakemin oluşumu çalışma esas ve usulleri bu yönetmelikle belirlenir.”
Hükmünü getirmiştir.
Madde ile iş aktinin feshinin geçersizliğine ilişkin açılacak bir davanın
basit yargılama usulüne göre, kısa süre içerisinde sonuçlandırılması düşüncesi, işçinin emek gelirinden olanaklar ölçüsünde çok kısa bir süre
yoksun kalması ilkesinden kaynaklanmış ve bu nedenle de Yargıtay Özel
Dairesi’nce verilecek kararın kesin olması amaçlanmıştır.
Benzer nitelikteki düzenlemeler; 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş
Sözleşmesi Kanunu 5, 15 24, 34, 41 ve 53. maddelerinde de yer verilirken iş hukukuna yön veren temel ilke ve düşencelerden hareket edildiği,
Hukuk Genel Kurulu’nun 13.03.1985 gün ve E: 1984/9-834, K: 1985/201
sayılı kararında da, benzer bir konunun ele alındığı görülmüş ve 2822
Sayılı Kanunun 15. maddesinde yer verilen “Yargıtay’ca... kesin karara
bağlanır” hükmü ile yasa koyucunun, burada bozma kararına karşı direnme yolunu kapamayı amaçladığının vurgulandığına işaret edilmiştir.
Açıklanan nedenlerler, “kemin karar verme” ifadesinden, Yargıtay Özel
Daire kararının kesin olduğunun amaçladığı, bu bakımdan Daire bozma kararının direnmeye konu edilemeyeceğini kabul etmek gereki. Yasa
koyucu burada açıkça, “Yargıtay’ca kesin olarak karara bağlanır” demek
suretiyle bozma kararına karşı direnme yolunu kapamış bulunmaktadır.
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Nitekim aynı ilke, Hukuk Genel Kurulu’nun 20.10.2004 gün ve
2004/9-510 E,2004/557 K.; 08.12.2004 gün ve 2004/9-654 E.; 2004/664
K.: 21.09.2005 gün ve 2005/9-474 E.; 2005/510, K.; 23.11.2005 gün ve
2005/9-579 E.; 2005/648 K.; 12.04.2006 gün ve 2006/9-211 E., 2006/195
K.; 18.10.2006 gün ve 2006/9-621 E.; 2006/673 K.; 03.12.2008 gün ve
2008/9-716 E., 2008/726 K.; 27.01.2010 gün ve 2009/9-952 E.; 2010/35
K.; 24.03.2010 gün ve E.; 2010/9-33, K.; 2010/105 sayılı kararırlarında
da beninmsenmiştir.
Hal böyle olunca; yerel mahkemece, Yargıtay Özel daire bozma kararının kesin olduğu ve direnme yolunun kapalı bulunduğu gözetilerek, Özel
Daire bozma ilamına uyulmak gerekiken, önceki kararda direnilmesi
usul ve yasaya aykırıdır.
Direnme kararı belirtilen bu değişik gerekçeyle bozulmalıdır.
SONUÇ:
Davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının yukarıda gösterilen değişik gerekçe ve netdenlerden dolayı 6217 Sayılı Kanunun 30. maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen “Geçici Madde 3” atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü
MuhakemeleriKanunu’nun 429. maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 5521 sayılı İş
Mahkemeleri Kanunu’nun 8/son maddesi gereğince karar düzeltme yolu
kapalı olmak üzere, 12.02.2014 gününde oybirliği ile karar verildi.

VELAYET • ANNENİN GÖREVLERİ
ÖZET: Boşanma kararının kesinleştiği tarihten
itibaren davalı annenin velayetin kaldırılmasını
gerektirecek kusur ve ihmalinin bulunduğu ve giderek velayet görevini savsakladığı kanıtlanmadığına göre velayetin annede bırakılması doğru
olacaktır.
Y. HGK E.2013/2-2085, K.2014/30 T. 22.01.2014
“... 1. Taraflar 19.03.2009 tarihinde Türk Medeni Kanunu'nun 166(3.
maddesine dayalı olarak anlaşmalı boşanmışlar, anlaşma uyarınca
21.08.2003 doğumlu Halil Münir’in velayeti davalı anneye bırakılmış,
davacı baba 03.11.2009 tarihinde velayetin kendisine verilmesi için bu
davayı açmıştır. Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden; boşanma
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kararının kesinleştiği tarihen bu davanın açılmasına kadar geçen sürede, küçük H.M’in velayetinin davalı annesinden kaldırılmasına (TMK.
md. 348) veya değiştirilmesine (TMK. md.349) yönelik davalı-davacı
annenin bir kusurunun kanıtlanmadığı anlaşılmaktadır. Davanın reddi gerekirken dosya kapsamına uygun bulunmayan bilirkişi raporuna
itibar edilerek yazılı şekilde velayetin kaldırılmasına karar verilmesi
doğru görülmemiştir.
2- Velayetin babaya verilmesine ilişkin kararın kesinleşmesine kadar velayet annededir. Dava tarihi ile velayetin babaya verilmesine
ilişkin kararın kesinleşeceği tarih arasında geçen süre içinde çocuk
yararına nafaka taktir edilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar tarihi
olan 19.04.2011 tarihine kadar geçerli olacak şekilde nafaka takdiri
bozmayı gerektirmiştir...”
gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan
yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
Asıl dava; velayetin değiştirilmesi, birleşen dava ise; iştirak nafakası
istemine ilişkindir.
Davacı baba vekili dava dilekçesinde özetle; tarafların anlaşmalı olarak
boşanmalarına ilişkin dava sonucunda müşterek çocuklarının velayetinin
davalı anneye verildiğini, ancak annenin yaşadığı evde düzensiz bir hayat
olduğu, müşterek çocuklarının gece geç saatlerde parkta yanlız bırakıldığı baba ile kişisel ilişki kurulmasına engel olunduğu ve okul günlerinde
zeytinliğe çalışmaya götürüldüğünü belirterek, müşterek çocuklarının velayetinin davacı babaya verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı-birleşen dava davacısı anne vekili cevap ve birleşen dava dilekçsinde özetle; okul notları ve dosyası incelendiğinde, anne yanında kalmasının çocuğun eğitimine olumsuz bir etkisi olmadığının görüleceği, çocuğun okula devamsızlık günlerine ilişkin doktor raporu bulunduğunu,
oyun salonuna sadece bir gün annesinin gözetiminde gittiğini belirterek,
velayetin değiştirilmesi davasının reddi ile birleşen davasında; ilkokul birinci sınıf öğrencisi olan müşterek çocuk için dava tarihinden itibaren her
ay 500 TL iştirak nafakasına hükmedilmesini talep etmiştir.
Yerel mahkemece; asıl davanın kabulü ile velayetin davacı babaya verilmesine, annenin birleşen iştirak nafakası davasının kısmen kabülüne
dair verilen karar, davalı-birleşen dava davacısı anne vekilinin temyizi
üzerine, Özel Daire tarafından yukarıda açıklanan gerekçelerle bozulmuş,
mahkemece; “annenin velayet görevini gereği gibi yerine getiremediği, savsadığı, kücüğü koruma ve yetirtirme görevini ihmal ettiği, baba yanına
verilmesi halinde bakımı ve yetiştirilmesinin menfaatine olduğu, babanın
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ekonomik koşullarının daha iyi olduğu, küçüğe eğitim, sağlık ve benzeri
imkanlarının babaca daha iyi sağlayabileceği” gerekçesiyle, bozma ilamının velayete ilişkin (1) numaralı bendine direnilmiştir.
Direnme kararı, davalı-birleşen dava davacısı kadın vekili tarafından
velayete ilişkin hüküm yönünden temyiz edilmiştir.
Uyuşmazlık, velayet kendisinde olan annenin velayet hakkını, velayetin
kaldırılması veya değiştirilmesini gerektirecek derecede kötüye kullandığının kanıtlanıp kanıtlanmadığı, noktasında toplanmaktadır.
Bilindiği üzere, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu (TMK)’nun 339-347.
maddeleri 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.
Ana ve babanın çocukların kişiliklerine ilişkin hak ve ödevleri, özellikle çocuklara bakmak, onları görüp gözetmek, geçimlerini sağlamak, yetiştirilmelerini ve eğitimlerini gerçekleştirmektir. Bu bağlamda sağlayacağı
eğitim ile çocuğu istenilen ölçüde dürüst, kötü alışkanlıklardan uzak, iyi
ahlak sahibi çalışkan ve bilgili bir insan olarak yetiştirmek hak ve yükümlülüğü bulunmaktadır.
Ayrılık ve boşanma durumunda velayetin düzenlenmesindeki amaç,
küçüğün ileriye dönük yararlarıdır.Buna göre, velayetin düzenlenmesinde
asıl olan, küçüğün yararını korumak ve geleceğini güvence altına almaktır.
Velayet, kamu düzenine ilişkin olup, bu hususta ana ile babanın istek
ve beyanlarından ziyade çocuğun menfaatlerinin dikkate alınması zorunludur.
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 1992/2140 E.1992/248 K. sayılı kararında da belirtildiği üzere, boşanma ile düzenlenen velayetin değiştirilmesi 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.
Velayetin anne ya da babaya verilmesi daha çok çocuğu ilgilendiren, onun
menfaatine ilişkin bir husus olduğuna göre, gerek yukarıda açıklanan Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 12. ve Çocuk Haklarının
Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi’nin 3. ve 6. maddelerinde yer
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alan hükümler, gerekse velayete ilişkin yazal düzenlemeler karşısında,
velayeti düzenlenen çocuğun idrak çağında olması halinde, kendisini yakından ilgilendiren bu konuda ona danışılması ve görüşünün alınması
gerekir.
Gerçekten, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 12. maddesi:
“Taraf Devletler, görüşlerini oluşturma yeteneğine sahip çocuğun kendini ilgilendiren her konuda görüşlerini serbestçe ifade etme hakkını bu
görüşlere çocuğun yaşı ve olgunluk derecesine uygun olarak gereken özen
gösterilmek suretiyle tanırlar. Bu amaçla, çocuğu etkileyen herhangi bir
adli veya idari kovuşturmada çocuğun ya da doğrudan doğruya veya bir
temsilci ya da uygun bir makam yoluyla dinlenilmesi fırsatı, ulusal yasanın usule ilişkin kurallarına uygun olarak çocuğa, özellikle sağlanacaktır.” hükmünü içermektedir.
Diğer taraftan, Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi’nin:
Çocuğun usule ilişkin haklarından, davalarda bilgilendirilme ve dava
sırasında görüşünü ifade etme hakkının düzenlendiği 3. maddesinde;
“... Yeterli idrake sahip olduğu iç hukuk tarafından kabul edilen bir
çocuğun, bir adli merci önündeki, kendisini ilğilendiren davalarda, yararlanmayı bizzat da talep edebileceği aşağıda sayılan haklar verilir:
a) İlgili tüm bilgileri almak;
b) Kendisine danışılmak ve kendi görüşünü ifade etmek;
c) Görüşlerinin uygulanmasının olası sonuçlarından ve her tür kararın
olası sonuçlarından bilgilendirmek,”;
Adli mercilerin rolünden, karar sürecinin düzenlendiği 6. maddenin
(b) ve (c) bentlerinde ise;
“b)... Çocuğun iç hukuk tarafından yeterli idrak gücüne sahip olduğunun kabul edildiği durumlarda, ... çocuğun yüksek çıkarına açıkça ters
düşmediği takdirde, gerekirse kendine veya diğer şahıs ve kurumlar vasıtasıyla, çocuk için elverişli durumlarda ve onun kavrayışına uygun bir
tarzda çocuğa danışılmalıdır, çocuğun görüşünü ifade etmesine müsaade
etmelidir.
c) Çocuğun ifade ettiği görüşe gereken önemi vermelidir.” hükümleri
yer almaktadır
Yeri gelmişken belirtilmelidir ki, velayetin düzenlenmesinde asıl olan,
küçüğün yararını korumak ve geleceğini güvence altına almak olduğundan, çocuğun fiziksel ve ruhsal gelişimini engelleyen ve süreklilik arz ede-
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ceği 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 bulunanın çocuğun eğitim durumu ile
ilgilenip ilgilenmediği, sağlığı, sağlık durumuna göre tedavi olanaklarının
kimin tarafından sağlanabileceği gibi özel durumuna ilişkin hususlar göz
önünde tutulmalıdır.
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.
Mahkemece, açıklanan özellikler yanında mümkün oldukça çocuğun
alıştığı ortamın değiştirilmesine, kardeşlerin ayrılmamasına özen gösterilmeli, velayetin verileceği taraf yanında kalmasının çocuğun bedeni, fikri,
ahlaki gelişmesine engel olup olmayacağı yönünde ciddi ve inandırıcı delil
olup olmadığı veya hemen meydana gelecek tehlikenin varlığının ispat edilip edilemediği ve maddi durumun iyiliğinin tek başına velayetin değiştirilmesini gerektirmeyeceği hususu da mutlaka değerlendirilmelidir.
Nitekim açıklanan ilkeler, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun
13.10.2010 gün ve 2010/2-501 E. 2010/492 K.; 23.11.2011 gün ve
2011gün ve 2001/2-547 E.2011/95 K.; 16.03.2012 gün ve 2011/2-884 E.
2012/197 K. ile 06.03.2013 gün ve 2012/2-794 E. 2013/310 K. sayılı kararlarında da benimsenmiştir.
Somut olayda, velayeti anneye verilen erkek çocuk, 2003 doğumludur.
Davacı tanıkları da davalı annenin kusurlu davranışı konusunda somut
bir beyanda bulunmadıkları gibi, davacı baba tarafından davalı annenin
müşterek çocuğu gece geç saatlerde tek başına bıraktığı iddia edilmiş ise
de, annenin yetişkin yaştaki erkek kardeşinin gözetimine güvenerek, çocuğunu dayısına emanet ettiği anlaşıldığından, bu konuda davalı anneye
izafe edilebilecek bir kusur bulunmamaktadır. Öte yandan, davalı annenin çocuğu zeytin toplamaya götürdüğüne ilişkin iddia konusunda hiçbir
tanığın görgüye dayalı bilgisi bulunmadığından, bu iddianın da yöntemince kanıtlandığından bahsetmek mümkün değildir. Kaldı ki, anneye izafe
edilen her iki olay da münferit olup, süreklilik arzetmemesi nedeniyle
velayetin değiştirilmesini gerektirecek ağırlıkta olduğu kabul edilemez.
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Belirtilmelidir ki, davalı annenin daha genç yaşta ve lise mezunu olması nedeniyle, yaşı ve eğitim durumu dikkate alındığında çocuk ile daha
rahat ilgilenebileceği açıktır.
Yapılan açıklamaların ışığında, boşanma kararının kesinleştiği tarihden bu davanın açılmasına kadar geçen sürede, küçük H.M.’in velayetinin davalı annesinden kaldırılması (TMK. md. 348) veya değiştirilmesine
(TMK. md. 349) neden olacak şekilde davalı annenin kusuru veya velayet
görevini savsakladığı kanıtlanamamıştır.
O halde, aynı hususlara işaret eden ve Hukuk Genel Kurulu’nca da
benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.
SONUÇ
Davalı-birleşen dava davacısı S.İ. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü
ile, direnme kararının yukarıda ve Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı 6217 sayılı Kanunun 30. maddesi ile 6100 sayılı
Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen “Geçici Madde 3” atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 429.
maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının
yatırana geri verilmesine, aynı Kanun’un 440. maddesi uyarınca hükmün
tebliğinden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 22.01.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

HAKSIZ FİİL • TAZMİNAT ANLAŞMA • LİKİT ALACAK
ÖZET: Haksız fiilden doğan tazminat konusunda
taraflar arasında anlaşma gerçekleşmiş belgeside imzalanmıştır. Bu noktada alacağın likit hale
geldiği kabul edilmelidir.
Y. HGK E. 2013/17-488, K. 2014/48 T. 29.1.2014
(... Davacılar vekili, müvekillerinin murisinin 09.03.2006 tarihinde
gerçekleşen kazada ölmesi üzerine davalı şirkete tazminat ödemesi
hususunda başvurduklarını ancak hazırlanan aktüer raporu doğrultusunda paranın müvekkillerine ödenmediğini, bunun üzerine Ankaka
15. İcra Müdürlüğü’nün 2010/6533 Esas sayılı takip dosyasıyla davalı
aleyhine 05.05.2010 tarihinde 15.000 TL asıl alacak üzerinden ilamsız
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takip başlattıklarını, bu takibe davalı şirketçe haksız olarak itiraz edildiğini, takibin durduğunu belirterek davalının itirazının iptali ile icra
inkar tazminatına hükmedilmesini talep etmiştir.
Davalı vekili, davacıların 04.05.2010 tarihinde müvekkili şirketi
ibra ettiğini ve aynı gün paranın havuz hesabına havale edildiğini, davalının kötü niyetli olarak dava açtığını ileri sürerek, davanın reddini
savunmuştur.
Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan delillere göre; davava konusuz kaldığından hüküm kurulmasına yer olmadığına, şartları oluşmadığından her iki tarafın da icra inkar tazminatı taleplerinin reddine,
davalı tarafça davanın açılmasına sebep olunduğundan, yargılama giderlerinin davalı tarafa yüklenmesine karar verilmiş; hüküm, davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava trafik kazasından kaynaklanan icra takibine yapılan itirazın
iptali istemine ilişkindir.
Yerel mahkemece, alacağın likit olmadığı gerekçesiyle davacı tarafın icra inkar tazminatı talebinin reddine karar verilmiştir. Davacılar,
destekten yoksun kalma tazminatı talebiyle davalı sigorta şirketine
başvuruda bulunmuşlar, taraflar akrüerya uzmanından alınan raporla
belinrlenen 16.131 TL’nin davacılara ödenmesi husunda anlaşmışlar
ve 04.05.2010 tarihli ibraname ve mutabakatnameyi tanzim etmişlerdir. Bu belgeyle aynı gün ödeme tarihi olarak da belirlenmiştir. İşbu
dava ise 25.05.2010 tarihinde ikame edilmiştir. Davalı tarafça ibranamede belirlenen miktar olan 16.131 TL, 16.06.2010 tarihinde davacılara ödenmiştir. Davalı taraf hiçbir aşamada, davacı yanca talep edilen
alacağın belirli olmadığı iddiasında bulunmamış, tüm aşamalarda paranın havuz hesabında bulunması dolayısıyla davacı tarafa ödemenin
yapılamadığı iddiasında bulunmuştur. Buna göre, davalı tarafça davadan sonra ödenen alacağın, taraflar arasında ibranamenin imzalandığı 04.05.2010 tarihinde likit hale geldiğinin kabulü gerekir. Hal böyle
olunca, mahkemece likit olan alacağın %40’ından az olmamak üzere
icra inkar tazminatına hükmedilmesi gerekirken, yazılı şekilde hatalı
gerekçeyle davacı tarafın icra inkar tazminatı talebinin reddine karar
verilmiş olması isabetli değildir...)
gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan
yargılama sonunda, mahkmemece önceki kararda direnilmiştir.
Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
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Dava; ölümlü trafik kazası sonucu ödenmeyen destek tazminatının
tahsili amacıyla başlatılan takibe vaki itirazın iptali istemine ilişkindir.
Davacılar vekili, müvekkillerinin oğlunun 09.03.2006 tarihinde gerçekleşen kazada ölmesi üzerine davalı şirkete tazminat ödemesi hususunda başvurduklaını, ancak hazırlanan aktüer raporunda belirtilen paranın
müvekkillerine ödenmediğini, bunun üzerine Ankara 15. İcra Müdürlüğü’nün 2010/6533 esas sayılı takip dosyasıyla davalı aleyhine 05.05.2010
tarihinde 15.000 TL asıl alacak üzerinden ilamsız takip başlattıklarını,
bu takibe davalı şirketçe haksız olarak itiraz edildiğini, takibin durduğunu belirterek davalının itirazının iptali ile icra inkar tazminatına hükmedilmesini talep etmiştir
Davalı vekili, davacıların 04.05.2010 tarihinde müvekkili şirketi ibra
ettiğini ve aynı gün paranın havuz hesabına havale edildiğini, davalının
kötü niyetli olarak dava açtığını ileri sürerek, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, dava konusuz kaldığından hüküm kurulmasına yer olmadığına, şartları oluşmadığından her iki tarafın da icra inkar tazminatı
taleplerinin reddine, davalı tarafça davanın açılmasına sebep olunduğundan, yargılama giderlerinin davalı tarafa yüklenmesine karar verilmiş;
hüküm, davacılar vekili tarafından temyiz edilmiş, Özel Daire’ce yukarıda
açıklanan nedenlerle karar bozulmuş, Yerel Mahkemece, önceki gerekçeler genişletilmek suretiyle direnme kaarı verilmiş, direnme kararı davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; haksız fiilden kaynaklanıp takip konusu yapılan ve borçlunun itiraz ettiği alacağın, taraflar arasında imzalanan ibraname tarihinde likit hale gelip gelmediği, buradan
varılacak sonuca göre de, alacağın %40’ından az olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesinin gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır.
Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere, özellikkle davalı tarafça davadan sonra ödenen alacağın miktarının, taraflar arasında
04.05.2010 tarihinde düzenlenen mutabakatnamede alacağın belirlendiği
ve bu belgenin imzalandığı tarih itibariyle, alacağın likit hale geldiği anlaşıldığına göre, Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma
kararına uyulması gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya
aykırı olup, bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.
SONUÇ: Davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme
kararının Özel Dairenin bozma kararında açıklanan nedenlerden dolayı
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6217 sayılı Kanunun 30. maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen “Geçici Madde 3” atfıyla uygulanmakta olan 1086
sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 429. maddesi gereğince
BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, aynı kanunun 400/1. maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün
içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 29.01.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

AİLE KONUTU • İPOTEK TESİSİ • DİĞER EŞİN RIZASI
ÖZET: Tapuya aile konutu şerhi konulmuş olmasa da, o konut aile konutu niteliğindedir.
Bu nedenle eşlerden biri; diğer eşin açık rızası
bulunmadıkça aile konutu kira ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez ve aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz.
Bu nedenle de aile konutunun maliki olan eş
diğer eşin rızası olmadan konut üzerine ipotek
koyduramaz.
Y. HGK E. 2013/2-2056 K. 2015/1201, T. 15.4.2015
Taraflar arasındaki “ipoteğin kaldırılması” davasından dolayı yapılan
yargılama sonunda; Küçükçekmece 2. Alie Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 27.07.2011 gün ve 2011/29 E. 2011/964 K. sayılı kararın
incelenmesi davalılardan T. V. Bankası T.A.O. vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 15.10.2012 gün ve 2011/23336
E. 2012/24471 K. sayılı ilamı ile;
“... Davacının eşi olan davalılardan M.’in adına tapuda kayıtlı olan
ve aile konutu olarak kullanılan taşınmaz üzerine 30.11.2007 tarihinde
dava dışı A. Makine ve B.S.Ltd.Şti’nin kullandığı kredinin 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 ulunmaktadır. 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
kullanrdığı krediye teminat teşkil etmek üzere kurulmuş bulunmasına göre M. ve S.’in annesi olan davacının ipotek işlemini bilmemesi
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hayatın olağan akışına aykırı düşer. Herkes haklarını kullanırken ve
borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır.
Bir hakkın açıkça kötüye kullanımı hukuk düzeni korumaz (TMK. md.
2.). Davacının, Türk Medeni Kanunun 194. maddesindeki korumadan
faydalanmasına imkan bulunmamaktadır. Davanın reddi gerekirken,
yazılı gerekçe ile kabulü doğru görülmemiştir...”
Gerekçesiyle oyçokluğu 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 görüşüldü:
Dava, aile konutu 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.P. ve S.P. ile birlikte yaşadıkları ve 4721 sayılı
Türk Medeni Kanunu (TMK)’nun 194. maddesi anlamında aile konutu
niteliğinde bulunan taşınmazın, davalı eş tarafından müvekkilinin bilgisi
ve mufakati dışında, dava dışı A.M.B.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 borcunun ödenmemesi üzerine davalı bankaca başlatılan icra takibi üzerine bu durumdan haberdar
olunduğunu, davalıların kötüniyetli olduklarını, müvekkilinin ipotek işlemine açıkça vufakatinin bulunmadığını ileri sürerek, aile konutu üzerine
konulan ipoteğin kaldırılmasını 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 konu olduğuna dair bir şerhin bulunmadığını, müvekkili bankanının iyiniyetli olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.
Davalı B.P., yapılan usuli tebligata rağmen yargılamalara katılmamıştır.
Mahkemece, TMK’nın 194/1. maddesinde eşlerin fiil ehliyetine getirilen
sınırlamanın aile konutuna şerhin konulması ya da konulmaması koşuluna bağlanmadığı, üçüncü kişinin iyiniyetli olup olmasının 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 kaldırılmasına 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 ka-
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rarda 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, bu 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 şehri 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.
TMK’nın 193. maddesi ile eşlerin birbirleri ile üçüncü 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 güçlüğe sokacak biçimde, aile konudunun ipotek edilmesi
gibi tek başına bir ayni hakla sınırlandıramaz. Bu sınırlandırma ancak
diğer eşin açık rızası alınarak yapılabilir.
TMK’nın 194. maddesi yetkili eşin izni için bir geçerlilik şekli öngörmemiştir. Bu nedenle sözkonusu izin bir şekle tabi olmadan, sözlü olarak
dahi verilebilir. ancak maddenin ifadesinden de anlaşılacağı üzere, iznin
“açık” olması gerekir (GÜMÜŞ, Mustafa Alper, Türk Medeni Kanunu'nun
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 muvaza-
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alı 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 ve bu kararda direnilmesi usul ve yasaya uygun olup; direnme kararının onanması gerekir.
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.
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AİLE KONUTU • İPOTEK TESİSİ
•
EŞİN ONAYININ GEREKMESİ
ÖZET: Davalı eş diğer davalı banka lehine aile konutu üzerinde ipotek tesis etmiş, bu işlem yapılırken davalı banka davacı eşin açık rızasını almamıştır. Bu durumda ipoteğin geçerli olduğu kabul
edilemez (TMK 194/1)
İpotek tarihinde taşınmaz üzerinde aile konutu
kaydı olmaması bu sonucu etkilemez.
Y. HGK E.2015/247 K. 2015/2323 T. 210.10.2015
“Mahkemece davacı kadının rızası alınmadan davalı koca adına tapuda kayıtlı olan ve aile konutu niteliğindeki taşınmaza davalı banka
tarafından ipotek konulduğu belirtilerek davanın kabulü ile ipoteğin
kaldırılmasına karar verilmiştir. Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür (TMK. md. 6.). İpotek tesisine ilişkin işlemden önce
taşınmazın tapu kütüğünde “aile konutu” olduğuna ilişkin bir şerh bulunmamaktadır. Bu durumda davalı bankanın ipoteğe ilişkin kazanımı
iyi niyetli ise korunur (TMK md. 1023.) Kanunun iyiniyete hukuki bir
sonuç bağladığı durumlarda asıl olan iyiniyetin varlığıdır. İyiniyetin
varlığı asıl olduğuna göre lehine ipotek tesis edilenin kötüniyetli olduğunu kanıtlama yükümlülüğü bunu iddia edene düşer (TMK md. 6).
Toplanan delillerden davacı, lehine ipotek tesis edilen davalı bankanın
kötü niyetli olduğunu kanıtlayamamıştır. Bu durum nazara alınmadan, davanın reddi yerine yazılı gerekçe ile kabulüne karar verilmesi
doğru görülmemiştir.”
gerekçesi ve oyçokluğu ile bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
TEMYİZ EDEN: Davalılardan V.T.A.O. vekili
HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
Dava, aile konutu üzerindeki ipoteğin kaldırılması ve aile konutu şehri
konulması istemine ilişkindir.
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Davacı F., T., vekili 06.02.2009 harç tarihli dava dilekçesinde özetle;
“davalılardan M.T.’in müvekkilinin eşi olduğunu, 24 yıldan beri evli olduklarını, davalı M.’in eşi ve çocukları ile birlikte 24 yıldan beri yaşadıkları R. Mah. 418 ada 21 parselde kayıtlı taşınmazın 3. katındaki 9 nolu
bağımsız bölümünde müvekkilinin rızasını almadan V.B.Akhisar Şubesi
lehine ipotek tesis ettiğini, yıllardır odukdukrları ve çocuklarını büyüttükleri ve mülkiyeti kayınpederi B.T. ait olan aile konutunun tapusunun
eşine geçtiğinden ve eşinin ipotek verdiğinden haberdar olmadığını, davalı
bankanın değer davalının evli olduğunu bilerek ve yasaya aykırı olarak
davalının evi üzerine ipotek tesis ettiğini idda ederek ipoteğin kaldırılmasına ve taşınmaz üzerine aile konutu şerhi konulmasına karar verilmesini
istemiştir.
Davalı M.T. cevap vermediği gibi duruşmalara da katılmamıştır.
Davalı T.V.B.T.A.O. vekili 02.04.2009 havale tarihli cevap dilekçesinde
özetle; “açılan davanın haksız ve dayanaksız olduğunu, müvekkil bankanın müşterisi M.K. firmasının kullandığı ve kullanacağeı kredilerin teminatını teşkil etmek üzere M.T. tarafından taşınmaz üzerine ipotek tesis
edildiğini, diğer davalının evli olduğunu bilerek ipotek işlemi yapıldığı iddiasının hiçbir dayanağının olmadığını, müvekkilinin M.K. 1023 maddesi
gereğince iyiniyetli olarak kabul edilmesi gerektiğini, dava konusu taşınmazın aile konutu olarak özgülenmesinin mümkün olmadığını taşınmazın M.T. adına 31/07/2006 tarihinde devir ve tescil edildiğini, ipotek tesis
tarihinin 02/08/2006 olduğunu bu süre içinde konutun aile konutu olarak
özgülenmesinin mümkün olmadığını, 1 gün önce diğer davalı mülkiyetine
geçen taşınmazın aile konutu olup olmadığı araştırma yükümlülüğünün
yüklenmesinin doğru olmadığını” savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece, “MK’nın 1023. maddesi uyarınca davalı bankanın kazanımının koruması için iyiniyetli olması gerekir. Kanunun iyiniyete hukuki
sonuç bağladığı durumlarda asıl olan iyiniyetin varlığıdır. Ancak duruun
gereklerine göre kendisinden beklenen özeni götermeyen kimse iyiniyet
iddiasında bulunamaz. Tacir olan bankanın basiretli bir iş adamı gibi
hareket etme zorunluluğu vardır. Davalı banka ipotek işlemlerinin tesisi
esnasında dava konusu taşınmazın aile konutu olup olmadığı yönünde
bir araştırma yapmamıştır. Bu durumda ipotek işlemi tesis eden davalı
bankanın bariketli bir iş adamı gibi hareket ettiği ve özen yükümlülüğüne
uygun davrandığı söylenemeyeceğinden dayalı bankanın iyiniyet iddiası
dinlenemez. Davacının açık rızası alınmadan tesis edilen ipotek işlemi
geçersizdir” gerekçesi ile davanın kabulüne dava konusu aile konutu üzerindeki ipoteğin kaldırılmasına ve taşınmaza aile konutu şerhi konulmasına dair verilen karar, davalı T.V.B.T.A.O. vekilinin temyizi üzerine, Özel
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Dairece yukarıda açıklanan nedenlerle ve oyçokluğu ile bozulmuştur.
Mahkemece, önceki gerekçelerle ipoteğin kaldırılmasına dair ilk kararda direnilmiştir. Direnme kararı, davalı T.V.B.T.A.O. vekili tarafından
temyiz edilmiştir.
Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; tapu kaydında aile konut şerhi bulunmayan taşınmazlar üzerine konulan ipoteğin TMK 94 ve
1923 maddeleri dikkate alındığında kaldırılıp kaldırılmayacağı noktasında toplanmaktadıdr.
İlgili iç hukuk mevzuatına bakılacak olursa:
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun “Eşlerin hukuki işlemleri” başlıklı 193. Maddesi
“Madde 193- Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, eşlerden hen biri
diğeri ve üçüncü kişilerle her türlü hukuki işlemi yapabilir.”
Şeklindedir.
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun “Aile konutu” başlıklı 194/1.
maddesinin ilgili bölümü
II. Aile konutu
Madde 194- Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile
konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez
veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz....”
ve “İyi niyetli üçüncü kişilere karşı” başlıklı 1023. Maddesi
Madde 1023- Tapu kütüğündeki tescile iyiniyetle dayanarak mülkiyet
veya bir baka ayni hak kazanan üçüncü kişinin bu kazanımı korunur.
şeklindedir.
TMK 193. maddesi dikkate alındığında kural olarak eşlerin birbirleri
ve üçüncü kişilerle her türlü hukuki işlem yapma serbestisi Türk Medeni
Kanunu felsefesi içinde kabul edilmişken, TMK 194 maddesi ile bu kurala
istisna getirilmiş, aile konutu üzerindeki hakların sınırlandırılması esası
kabul edilmiştir. Düzenleme ile malik olmayan eşe, aile konutu ile ilgili
tapu kütüğüme şerh verilmesini isteme hakkı tanınmış, 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 konudu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile
konutunu devredemez ve aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz. Bir
diğer deyişle, aile konutunun maliki olan eş aile konutundaki yaşantıyı
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güçlüğe sokacak biçimde, aile konutunun ipotek edilmesi gibi tek başına
bir ayni hakla sınırlandıramaz. Bu sınırlandırma ancak diğer eşin açık
rızası alınarak yapılabilir.
Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın 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.
24.04.2013, 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 olduğunu bilmeyen
ya da bilemeyecek durumda olan üçüncü kişinin tapuya güven ilkesinden
yararlanması asılıdır. Tapuda aile konut şerhi olmasa da bunu bilecek
durumda olan veya bilen kişinin iyiniyetinin bulunduğunun kabul edilmesi mümkün değildir.
Nitekinm benzer ilkeler Hukuk Genel Kurulunun 15.04.2015 gün ve
2013/2-2056 ve 2015/1201, 19.06.2015 gün ve 2015/2-258, 2015/1713
sayılı kararlarında da kabul edilmiştir.
Somut olay gelince, dava konusu taşınmazın tapu kaydında ipotek tesis edildiği tarihde aile konutu şerhi bulunmadığı açıktır. Davalı eş dava
konusu aile konutu üzerinde dieğer davalı banka lehine ipotek tesis etmiş, bu işlem sırasında davalı banka tarafından davacı eşin açık rızası alınmamışır. Bu durumda, TMK’nın 194/1 maddesi eşin açık rızasını
aradığından, yapılan işlemin geçerli olduğunu kabul etmek imkansızdır.
Hal böyle olunca, mahkemece yukarıda açıklanan yasal düzenleme ve
ilkelere uygun değerlendirme yapılarak davanın kabulüne karar verilmesi
ve bu kararda direnilmesi usul ve yasaya uygun olup; direnme kararının
onanması gerekir.
SONUÇ
Davalı T.V.B.T.A.O. vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile, diremme
kararının yukarıda açıklanan nedenlerle ONANMASINA, aşağıda dökümü yazılı (8.197,40 TL) harcın temyiz edenden alınmasına, 21.20.2015
gününde oybirliği ile karar verildi.
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REŞİT OLAN KİŞİ • KONUT İHTİYACI
ÖZET: Reşit olan bir kimsenin ayrı meskende
oturması yasal hakkı olup, anne veya babasıyla
birlikte oturmaya zorlanamaz.
Bu durum tek başına konut ihtiyacının varlığını
kabule yeterlidir.*
Y. HGK E. 2014/224, K. 2015/2354, T. 23.10.2015
Davacı vekili dava dilekçesinde; davalının 01.06.2008 başlangıç tarihli sözleşme uyarınca kiracı olduğunu, kira sözleşmesinin bir yıl süreli
olduğunu, bugüne kadar annesi ile birlikte yaşayan müvekkilinin yetişkir bir kişi olup annesinden ayrı ve bağımsız bir yaşam tercih ettiğini,
bu nedenle dava konusu bağımsız bölüme ihtiyacı olduğunu, uygun bir
tarihte keşide edilen ihtara rağmen davalının kiralanın tahliye etmediğini belirteek kiralanının tahliyesine karar verilmesini istemiştir.
Davalı ise ihtiyaç iddiasının samimi olmadığını, tahliyeye karar verilebilmesi için ihtiyacın samimi, gerçek ve zorunlu olması gerektiğini
savunmuştur.
Mahkemece davacının annesinden ayrı bir ev açma düşüncesi ve
dolayısıyla konut ihtiyacı samimi görülmeyerek davanın reddine karar
verilmiştir.
Davacı 10.05.1973 doğumlu olup dava tarihi itibariyle 39 yaşındadir.
Reşit olan bir kimsenin ayrı meskende oturması yasal hakkıdır. Anne
ve babası ile birlikte oturmaya zorlanamaz. Dinlenen davacı tanıkları
ihtiyaçlı olan davacının halen annesi ile birlikte oturduğunu artık annesinden bağımsız ayrı bir evde yaşamak istediğini bildirmişlerdir. Bu
olgu tek başına konut ihtiyacının varlığını kabule yeterli olup bağımsız
bölümün uzunca bir süre davacının mülkiyetinde olmasına rağmen davacının bugüne kadar kiralananda oturmayı tercih etmediği ve bundan
sonrada oturma niyetinin bulunmadığına yönelik mahkemenin kabul
yerinde değildir. Bu bakımdan mahkemece kiralanın tahliyesine karar
verilmesi gerekirken reddine karar verilmesi doğru değildir. Hüküm bu
nedenle bozulmalıdır...”
gerekçesiyle karar bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden
yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

*
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HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süreside 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: Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı BOZULMASINA, istek halinde peşin yatırılan harcın iadesine, 23.10.2015
gününde oybirliği ile karar verildi.

İŞ MAHKEMESİ KARARLARI • KARŞI TEMYİZ YOLU
ÖZET: İş Mahkemesi kararları bakımından da
karşı temyiz hakkı tanınmalıdır.*
Y. HGK E.2015/2544, K. 2015/2299, T. 30.9.2015
Mahkemece verilen hüküm, temyiz edilmesi üzerine yukarıda başlıkta belirtilen karar ile bozulmuştur. Bozma üzerine mahkemece ilk
kararda direnilmiş, direnme kararı davalı vekili tarafından temyiz
edilmiştir.
İş Mahkemeleri kararlarına karşı temyiz süresi 30/1/1950 tarih ve
5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 2/3/2005 tarih ve 5308 sayılı
Kanunla değişmeden önceki 8. maddesine göre belirlenmekte ise de,
temyiz usul ve işlemlerinde 6100 sayılı HMK’nın Geçici 3. maddesi yollamasıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı HUMK’un hükümleri uygulanmaktadır.
Her ne kadar uygulamada iş mahkemesinde karşı temyiz yolu ile
temyiz hakkı tanınmamakta ise de gerek iş hukuk mevzuatında gerekse de HUMK’un temyize ait hükümlerinde bunu engelleyen bir hüküm
bulunmadığı açıktır. Bu nedenle 6217 sayılı Kanunun 30. maddesi ile
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen “Geçici madde 3”
*

Legalbank Hukuk Sitesinden alınmıştır.
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atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 433/1. maddesi gereğince temyiz dilekçesinin hüküm veren
mahkeme aracılığı ile karşı tarafa tebliğ edilmesi ve karşı tarafa temyiz dilekçesine karşı cevap verme ve karşı temyiz isteminde bulunmak
hakkının tanınması gereklidir.
Yukarıda yer alan açıklamalar doğrultusunda yapılan incelemede;
Davalı vekiline ait temyiz dilekçesinin davacı vekiline tebliğ edilmediği
anlaşılmaktadır. Temyiz eden davalı vekili tarafından sunulan temyiz dilekçesinin, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nu “Geçici Madde
3” atfıyla uygulanmakta olan HUMK’un 433. maddesi gereğince davacı
vekiline Tebligat Kanunu ve ilgili mevzuat dikkate alınarak tebliğ edilmeli ve yasal süre beklenildikten sonra Hukuk Genel Kurulu Başkanlığına
gönderilmelidir.
Açıklanan nedenle eksiklik giderildikten sora Yargıtay Hukuk Genel
Kurulu Başkanlığı’na gönderilmek üzere dosyanın mahkemesine geri çevrilmesi gerekmiştir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenle dosyanın mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 30/09/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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BONOLARDA ZAMANAŞIMI
•
ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ • MENFİ TESPİT DAVASI
ÖZET: İcra aşamasında zamanaşımına ilişkin defi
iki şekilde ileri sürülmektedir; birincisi takibin
kesinleşmesinden önceki devrede gerçekleşen
zamanaşımı defi; diğeri ise, takibin kesinleşmesinden sonraki devrede gerçekleşen zamanaşımı defidir. Kambiyo senetlerine mahsus haciz
yolu ile takipte takibin kesinleşmesinden önceki
evrede zamanaşımı def’i İİK'nın 168/5. maddesi
uyarınca yasal beş günlük şikâyet süresinde ileri sürülmesi gerekir. Takipten sonraki evrede ise
İİK'nın 170/b maddesi yollaması ile aynı Kanunun
71 ve 33/a maddesi uyarınca süresiz olarak ileri
sürülebilir. *
YHGK E: 2013/12-2275 K: 2015/2328 T: 21.10.2015
Taraflar arasındaki “şikâyet'' talebinden dolayı yapılan yargılama
sonunda; Kadıköy 4. İcra Hukuk Mahkemesince şikâyetin kabulü ile icranın geri bırakılmasına dair verilen 03.11.2011 gün ve 2011/1719 E.
2011/1497 K. sayılı kararın incelenmesi davalı-alacaklı vekili tarafından
istenilmesi üzerine, Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 13.09.2012 gün ve
2012/19410 E. 2012/26351 K. sayılı ilamı ile onanmasına karar verilmiş
ise de, davalı-alacaklı vekilinin karar düzeltme talebi üzerine Yargıtay 12.
Hukuk Dairesinin 19.02.2013 gün ve 2013/32671 E., 2013/5186 K. sayılı
ilamında özetle;
“...Takip dayanağı belge kambiyo senedi niteliğinde bono olduğundan olaya TTK'nın 662 ve 663. maddelerinin uygulanması gerekir.
TTK'nın 662. maddesinde zaman aşımını kesen sebepler "dava açılması, takip talebinde bulunulması, davanın ihbar edilmesi veya alacağın
iflas masasına bildirilmesi" şeklinde sınırlı olarak sayılmıştır.
Ticari işlemlerin itimat, itibar ve sürat gibi özellikleri nedeniyle Türk
Ticaret Kanununda daha kısa süreli zamanaşımı süreleri belirlenmiş
olup, Borçlar Kanunundaki zamanaşımı süreleri burada uygulanmaz.
TTK'nın 662. maddesinde dava açılması ile kastedilen, kambiyo
*
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senetleri hukukuna ilişkin bir talep dolayısıyla yetkili mahkeme nezdinde, usulüne uygun bir davanın açılmış bulunmasıdır. Örneğin senet borçlusunun açtığı senet iptal davası zamanaşımını kesmez (TTK.
669 vd. md.). Keza ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, önceki davada fazlaya
ilişkin hakların saklı tutulması vs. davaları da zamanaşımını kesici nitelikte değildir. Zira açılmış bulunan davanın, HUMK’un 237. maddesindeki kesin hükme esas teşkil edecek biçimde nizalı kazaya konu
edilmesi gerekir (12. H.D. 07/04/1983-1439 K. -2701 E.).
Yargıtay, önceleri borçlunun açtığı menfi tespit davasının zamanaşımını kesmeyeceği görüşünde iken, daha sonra görüş değiştirerek borçlunun açtığı davanın, alacaklı durumundaki davalının iddiasını defi
yolu ile ileri sürmesi halinde zamanaşımını keseceğini kabul etmiştir.
Somut olayda alacaklının bonoya dayalı olarak başlattığı ilamsız
icra takibinde örnek 10 ödeme emrinin 02.11.2007 tarihinde borçluya
tebliğ edildiği, borçlunun 2.11.2011 tarihinde icra mahkemesine başvurarak, takibin kesinleşmesi sonrası dönemde son işlem tarihi olan
11.09.2008 tarihinden itibaren 3 yıldan fazla bir süre icra takip işlemi
yapılmadığından icranın geri bırakılmasını talep ettiği görülmektedir.
Alacaklı bu şikayete karşı verdiği cevapta; borçlunun Kadıköy 5. Asliye
Ticaret Mahkemesinin 2011/380 esas sayılı dosyası üzerinden menfi
tespit davası açtığını, bu davanın zamanaşımını kestiğini ileri sürmüştür.
Anılan menfi tespit davasının borçlu Y tarafından alacaklı S’ye karşı
5.5.2011 tarihinde açıldığı, dava dilekçesinde, takip dosya numarası,
takibe dayanak senedin miktar, vade ve tanzim tarihleri ile diğer icra
dosyalarının dayanak bonoları açıkça belirtilerek bonoların bedelsiz
kaldığı, bu bonolar dolayısı ile davalıya borcun olmadığının tespit
ve senetlerin iptaline karar verilmesi talep edilmiştir.
Bu durumda sözü edilen menfi tespit davasının şikayete konu Kadıköy 5. İcra Müdürlüğü'nün 2007/11625 esas sayılı dosyasına konu icra
takibini de kapsadığı anlaşıldığından, Kadıköy 5. Asliye Ticaret Mahkemesince 2 011/380 esas sayılı dosya üzerinden 28.06.2012 tarihinde
icra mahkemesine hitaben yazılan yazıda aksi yönde görüş belirtilmesinin sonuca etkisi bulunmamaktadır.
Hal böyle olunca mahkemece şikayetin reddi yerine, kabulü ile zamanaşımı nedeniyle icranın geri bırakılmasına karar verilmesi isabetsiz olup, Dairemizce hükmün bu nedenle bozulması gerekirken onandığı anlaşılmakla alacaklının karar düzeltme isteminin kabulüne karar
verilmesi gerekmiştir....”
gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan
yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
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TEMYİZ EDEN: Davalı alacaklı vekili
HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
Talep, İİK'nun 71/son ve 33/a maddeleri uyarınca zamanaşımının gerçekleşmesi nedeni ile bonoya dayalı takibin icrasının geri bırakılması istemine ilişkindir.
Şikayetçi borçlu vekili, kambiyo senetlerine mahsus yolla yapılan takibin 11.09.2008 tarihinden itibaren işlemsiz bırakıldığını, üç yıllık zamanaşımı süresinin dolması nedeniyle borcun zamanaşımına uğradığını
belirterek icranın geri bırakılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Yerel mahkemece, dosya üzerinde verilen karar ile 11.09.2008 tarihinden 19.10.2011 tarihine kadar dosyada herhangi bir işlem yapılmadığı,
belirtilen tarihler arasında TTK 661. maddesinde yazılı üç yıllık zamanaşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle İİK 71. maddesi de gözetilerek takibin kesinleşmesinden sonra oluşan zamanaşımı nedeniyle icranın geri
bırakılmasına dair verilen karar, davalı alacaklı vekilinin temyizi üzerine,
Özel Dairece yukarıda açıklanan gerekçelerle bozulmuş; mahkemece, önceki kararda direnilmiştir.
Direnme hükmünü, davalı alacaklı vekili temyize getirmiştir.
Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; borçlu
tarafından açılan menfi tespit davasının şikayete konu icra takibini de
kapsayıp kapsamadığı, varılacak sonuca göre zamanaşımının kesilip kesilmediği noktasında toplanmaktadır.
Öncelikle konuya ilişkin mevzuatın kısaca açıklanmasında yarar bulunmaktadır:
Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takipte 6762 sayılı Türk
Ticaret Kanununun 690. maddesinin göndermesi ile aynı Kanunun 661,
662 ve 663. maddelerinin uygulanması gerekmekte olup TTK’nın 661.
maddesi uyarınca keşideciye karşı başlatılacak bonoya dayalı takiplerde
üç yılın, cirantaya karşı başlatılacak takiplerde bir yılın geçmesi ile takip
zamanaşımına uğrar. Aynı Kanunun 662. maddesi gereğince zamanaşımı;
dava açılması, takip talebinde bulunulması, davanın ihbar edilmesi veya
alacağın iflas masasına bildirilmesi sebepleriyle kesilir. Borçlar Kanununun 133. maddesine nazaran daha özel nitelikte bulunan TTK'nın 662.
maddesi poliçe ve bonolara uygulanan zamanaşımının hangi sebeplerle
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kesileceğini sınırlı bir şekilde açıklamıştır. Bu sebeplerden biri de dava
açılmasıdır. Alacaklı tarafından (genel mahkemelerde) açılan davaların
zamanaşımını keseceği konusunda bir tereddüt mevcut değildir. Ancak
borçlu tarafından açılan davanın zamanaşımını kesmesi için alacaklının defi yoluyla alacağını ileri sürmesi gerekir. Yargıtay içtihatları da
bu yönde kararlılık kazanmış; Hukuk Genel Kurulunun 22.02.1984 tarih ve 1981/11-716 E.,1984/141 K. ve 20.1.1996 gün ve 1996/12-654 E.,
1996/805 K. sayılı kararlarında da aynı hususlar vurgulanmıştır.
İcra aşamasında zamanaşımına ilişkin defi iki şekilde ileri sürülmektedir; birincisi takibin kesinleşmesinden önceki devrede gerçekleşen zamanaşımı defi; diğeri ise, takibin kesinleşmesinden sonraki devrede gerçekleşen zamanaşımı defidir. Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile
takipte takibin kesinleşmesinden önceki evrede zamanaşımı def’i İİK'nın
168/5. maddesi uyarınca yasal beş günlük şikâyet süresinde ileri sürülmesi gerekir. Takipten sonraki evrede ise İİK'nın 170/b maddesi yollaması ile aynı Kanunun 71 ve 33/a maddesi uyarınca süresiz olarak ileri
sürülebilir.
Bilindiği üzere, davanın açıldığı tarihin belirlenmesi harca tabi olup olmamasına göre değişiklik gösterir. Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük
Genel Kurulunun 06.02.1984 gün ve 1983/7E., 1984/3 K. sayılı kararında
her iki hal için davanın açıldığı tarihin nasıl belirleneceği ayrı ayrı karara bağlanmıştır. Menfi tespit davasının açılma tarihinde yürürlükte olan
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 178. Maddesinde,
harca tabi olsun veya olmasın, "Dava, dava dilekçesinin mahkeme
kalemine kaydı tarihinde açılmış sayılır" denilmektedir. Şayet dava harca tabi ise, davacı
492 sayılı
Harçlar Kanunu hükümleri uyarınca gerekli harçları da ödedikten
sonra dava dilekçesi mahkeme kalemindeki ilgili deftere kaydedilir; dava
harca tabi değilse hakimin havalesi üzerine deftere derhal kaydı gerekmektedir. Mahkemece eksik harcın tamamlanması için davacı tarafa
süre verilerek, verilen süre içinde harcın tamamlanması da mümkündür.
Anılan Kanunun 179. maddesi gereğince, dava dilekçesinde hangi hususların bulunacağı hükme bağlanmış olup açık bir şekilde dava konusu,
davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri ve delillerinin nelerden ibaret olduğu, hukuki sebeplerin
özeti, açık bir şekilde iddia ve savunmanın bulunması gereklidir.
Yukarıda yapılan açıklamaların ışığı altında somut olay değerlendirildiğinde; alacaklı tarafından Kadıköy 5. İcra Müdürlüğünün 2007/11625
E. sayılı dosyası ile borçlu hakkında örnek 10 kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile 13.08.2007 ve 13.09.2007 vade tarihli senetlere dayalı olarak 26.09.2007 tarihinde takip başlatıldığı, son işlem tarihi olan
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11.09.2008 tarihinden 19.10.2011 tarihine kadar dosyada herhangi bir
işlem yapılmadığı taraflar arasında uyuşmazlık konusu değildir. Borçlu
davacı icra mahkemesine başvurarak, takibin kesinleşmesinden sonra
son işlem tarihi olan 11.09.2008 tarihinden itibaren üç yıldan fazla bir
süre icra takip işlemi yapılmadığından icranın geri bırakılmasını talep
etmiş olup mahkemece dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu icranın
geri bırakılmasına karar verilmiş, alacaklı davalı vekili temyiz dilekçesinde borçlunun Kadıköy 5. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2011/380 E. sayılı
dosyası üzerinden menfi tespit davası açtığını, bu davanın zamanaşımını
kestiğini ileri sürmüştür.
Borçlu tarafından açılan menfi tespit davasının borçlu Y tarafından
alacaklı S’ye karşı 04.05.2011 tarihinde açıldığı, dava dilekçesinde,
harca esas değerin 18.750,00 TL olarak gösterilmekle birlikte harcın
10.000,00TL üzerinden yatırıldığı, dava dilekçesinin “Açıklamalar” kısmında şikayete konu takip dosya numarası, takibe dayanak senedin miktar, vade ve tanzim tarihleri ile diğer icra dosyalarının dayanak bonoları
açıkça belirtilerek bonoların bedelsiz kaldığı, bu bonoların iadesi
gerektiği belirtilerek “netice ve talep” kısmında dava konusu senetler nedeniyle müvekkilinin davalıya borçlu olmadığının tespiti ile senetlerin iptaline karar verilmesini istemiştir. Bu durumda sözü edilen menfi tespit
davasının şikayete konu Kadıköy 5. İcra Müdürlüğü'nün 2007/11625 E.
sayılı dosyasına konu icra takibini de kapsadığı anlaşılmakta olup Mahkemece eksik harcın tamamlanması için davacı tarafa süre verilerek harcın tamamlanması da mümkündür. Belirtilmelidir ki Kadıköy 5. Asliye
Ticaret Mahkemesince 2011/380 esas sayılı dosya üzerinden 28.06.2012
tarihinde icra mahkemesine hitaben yazılan yazıda aksi yönde görüş belirtilmesinin sonuca etkisi bulunmamaktadır.
Hukuk Genel Kurulunda yapılan görüşmeler sırasında bir kısım üyelerce davanın harcın yatırıldığı tarihte açılmış sayılacağı, borçlu tarafından Kadıköy 5. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2011/380 E. sayılı menfi
tespit davasının, dava dilekçesinde belirtilen harca esas değer ile davalı
alacaklının düplik dilekçesinden ve mahkemenin verdiği cevabi yazıdan
şikayet konusu olmayan 11.01.2008 vade tarihli senet için başlatılan Kadıköy 8. İcra Müdürlüğünün 2010/21894 E. sayılı icra dosyası için açıldığının anlaşıldığı gerekçesiyle şikayet konusu takibi kapsamadığını ileri
sürmüşler ise de bu görüş yukarıda açıklanan nedenlerle çoğunluk tarafından benimsenmemiştir.
Hal böyle olunca, Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire
bozma kararına uyulması gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve
yasaya aykırıdır.
Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.
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SONUÇ
Davalı alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma ilamında gösterilen nedenlerden dolayı BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine
21.10.2015 gününde oyçokluğu ile karar verildi.

MANEVİ TAZMİNAT
•
KAMU GÖREVLİSİNİN SALT KİŞİSEL KUSURU
ÖZET: Yetkisi olmadığı halde ilçe Cumhuriyet
Savcısının aracına trafik cezası kestiren Kaymakamın eylemi salt kişisel kusur olup kendisine
karşı bu eyleminden dolayı açılan kişilik hakları ihlaline ilişkin manevi tazminat davasında adli
yargı görevlidir. *
Y HGK. E: 2014/4-96 K: 2015/2030 T: 30.09.2015
Taraflar arasındaki “manevi tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Dargeçit Sulh Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne
dair verilen 16.01.2012 gün ve 2011/79 Esas, 2012/12 Karar sayılı kararın incelenmesi davalı tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 4. Hukuk
Dairesinin 09.04.2013 gün ve 2012/7801 Esas, 2013/6538 Karar sayılı
ilamı ile;
“...Dava, haksız fiilden kaynaklanan manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Yerel mahkemece, açılan davanın kabulüne karar
verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı, kendisinin savcı olduğunu davalı kaymakamın adliyede
Adalet Müfettişi tarafından teftiş yürütüldüğü dönemde, kötü not alması için hakkında idari para cezası düzenlettiğini, sonra buna yetkisi
olmadığını öğrenince cezayı iptal edip Ağır Ceza Mahkemesine bildirdiğini adliye personeli nezdinde küçük düştüğünü beyanla uğradığı manevi zararların davalıdan tazminini talep etmiştir.
Mahkemece, davalının eyleminin davacının kişilik haklarına saldırı
oluşturduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.
Kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken veya görevlerini yapar*

Gönderen: www.karamercanhukuk.com
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ken kişilere zarar vermesi ilgili kamu kurumunun hizmet kusurunu
oluşturur. Bu durumda sorumlu, kamu görevlisinin emrinde çalışmakta olduğu kamu kurumu olup dava o kurum aleyhine açılmalıdır. (T.C.
Anayasası 40/III, 129/V, 657 Sy.K.13, HGK 2011/4-592 E., 2012/25 K.)
Bu konuda yasal düzenlemeler emredici hükümler içermektedir. Diğer
yandan Sorumluluk Hukukunun temel ilkeleri açısından bakıldığında
da bu şekilde düzenlemenin mevzuatta yer almış olması zarar görenin
zararının karşılanması yönünde önemli bir teminattır.
Davaya konu olayda; davalının ilçe kaymakamı olduğu ve eylemini bu görev sırasında gerçekleştirdiği anlaşılmaktadır. Bu durumda,
davalı yasalar kapsamında idarece kendisine verilen bir hizmeti yürütürken söz konusu eylem ve işlemleri gerçekleştirdiğinden, yukarıda
açıklandığı üzere davanın taraf sıfatı yokluğundan reddedilmesi gerekirken uyuşmazlığın esasına girilerek hüküm tesis edilmesi doğru bulunmamış ve kararın bozulması gerekmiştir...)
gerekçesiyle oyçokluğuyla bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
TEMYİZ EDEN : Davalı
HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
Dava, haksız fiil nedeniyle manevi tazminat istemine ilişkindir.
Davacı, Dargeçit Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptığı dönemde
tüm ilçe halkı ve çalışanları tarafından tanındığını, aracını her zamanki
gibi hükümet konağının önüne park ettiği olay gününde, davalı kaymakam tarafından problem çıkarmak adına trafik polisine fotoğraf çektirilerek trafik cezası kesilmesinin sağladığını, durumu öğrenir öğrenmez,
davalı kaymakam hakkında görevi kötüye kullanma ve hakaret suçlarından dolayı suç duyurusunda bulunduğunu,ancak daha sonra idari para
cezasının iptal edildiğini, davalı kaymakamın yetkilerini aşmak ve kötüye
kullanmak suretiyle Dargeçit Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptığı ilçede adliye personeli, kolluk kuvveti, hükümet konağı çalışanları, tüm
Dargeçit Halkı nezdinde kendisini küçük düşürdüğünü, itibarını zedelediğini, davalının amaçlarından birisinin de rutin teftişe gelen HSYK Başmüfettişi adliyede iken vereceği tepkiden dolayı soruşturma geçirmesini
sağlamak olduğunu, herhangi bir trafik kuralı ihlalinin bulunmadığını,
hükümet konağı girişini kapatmadığını, her gün aynı yere park edilen kay-
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makamlık aracına herhangi bir işlem yapılmadığını, şahsiyet haklarının
hukuka aykırı olarak tecavüze uğradığını belirterek yaşamış olduğu derin
elem ve kedere bir nebze olsun karşılık olmak üzere haksız fiil tarihi olan
29/04/2011 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte 7.500,00
TL manevi tazminatın davalıdan tahsili ile kendisine verilmesini, hükmün
Dargeçit ilçesinde yayın yapan bir gazetede yayınlanmasını talep ve dava
etmiştir.
Davalı, yargılamaya katılmadığı gibi cevap da vermemiştir.
Yerel mahkemece; davanın TMK'nun 24 vd. maddeleri ile Borçlar Kanunu'nun 49. maddesinde karşılığını bulan kişilik haklarının saldırıya
uğramasından kaynaklanan manevi tazminat ve verilecek kararın yayımlanmasına ilişkin bulunduğu, Dargeçit Kaymakamı olarak görev yapan
davalının, davacı Cumhuriyet Savcısına ait aracın kısa süreliğine ve haklı
sayılabilecek bir nedenle adliyenin de hizmet verdiği hükümet konağının
girişine, girişi kapatmayacak şekilde park edildiği, bu durumun ve araç
sahibinin davalı tarafından bilinmesine rağmen "bu aracı buradan çekin
yoksa çektiririm" demek, görevli polis memurlarına emir ve talimat vererek yetkilerini aşarak ve kötüye kullanarak Cumhuriyet Savcısı olarak
görev yapan davacının Dargeçit ilçesinde adliye personeli, kolluk görevlileri, hükümet konağı çalışanları ve hatta tüm Dargeçit nezdinde küçük
düşmesine sebebiyet verdiği, olay nedeniyle Dargeçit ilçesi nezdinde küçük düşen davacının olayda haklı bulunduğu, davalının yetkilerini aştığı
gerekçesiyle davalının yaşatmış olduğu derin elem ve kedere bir nebze
olsun karşılık olmak üzere davanın kabulüne karar verilmiştir.
Hükmü davalı temyiz etmiştir.
Yerel mahkemece, davanın kabulüne dair verilen karar davalı tarafından temyizi üzerine, Özel Dairece yukarıda başlık bölümünde yazılı
gerekçeyle bozulmuş; mahkemece önceki kararda direnilmiştir. Direnme
kararını, davalı temyize getirmiştir.
Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; kamu
görevlilerinin kasıt ve kusurlarından ötürü haklarında tazminat davası
açılıp açılamayacağı, varılacak sonuca göre de somut olayda davanın pasif
husumet yokluğundan reddinin gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır.
Öncelikle konuyla ilgili yasal düzenlemeler ortaya konularak somut
olayda davalının eyleminin görevden ayrılabilir salt kişisel kusur mu, yoksa görev kusuru mu oluşturduğu irdelenmeli, husumet ehliyeti de buna
göre ele alınmalıdır.
2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 129/5. maddesinde;
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“Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri
kusurlardan doğan tazminat davaları, kendilerine rücu edilmek kaydıyla
ve kanunun gösterdiği şekil ve şartlara uygun olarak, ancak idare aleyhine
açılabilir.” denilmektedir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun “kişilerin uğradıkları zararlar” başlıklı 13. maddesinin 06.06.1990-3657/1 maddesi ile değişik birinci fıkrasında; “Kişiler kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan dolayı bu görevleri yerine getiren personel aleyhine
değil, ilgili kurum aleyhine dava açarlar. Kurumun, genel hükümlere göre
sorumlu personele rücu hakkı saklıdır.”kuralı getirilmiştir.
Anayasanın sözü edilen hükmü tüm kamu personelini içermekte olup,
kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak, zarara uğrayan kişilerin açacakları tazminat davalarında pasif husumeti düzenleyen usulü bir kural
niteliğindedir. 657 sayılı Kanunu yukarıda açıklanan 13. maddesi de aynı
doğrultudadır.
Bu bağlamda; anılan maddeler ile yasa koyucunun, memur ve kamu
görevlilerinin yetkilerini kullanırken, işledikleri fiillerden dolayı haklı-haksız yargı önüne çıkarılmalarını önlemek ve kamu hizmetinin sürekli,
eksiksiz görülmesini sağlamak, mağdur için de daha güvenilir bir tazminat sorumlusu tespit etmek amacını güttüğü söylenebilir. Ne var ki, personelin kişisel eylem ve davranışlarının idari eylem ve işlem sayılmadığını
da burada hemen belirtmek gerekir. Gerçekten de Anayasa’nın 125/son
fıkrasında “İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle
yükümlüdür.” denilmekte, yine Anayasa’nın 137. maddesinde “...konusu
suç olan emri yerine getiren kimsenin sorumluluktan kurtulamayacağı”
belirtilmektedir. Diğer yandan memur veya kamu görevlisinin tamamen
kendi iradesi ile kasten ya da yasalardaki açık hükümler dışına çıkarak
ve bunlara aykırı olarak suç sayılan eylemiyle verdiği zararlarda eylem ile
kamu görevinin yürütülmesi arasında objektif bir illiyet bağının varlığından söz edilemez. Bu gibi hallerin 657 sayılı Kanunun 13. maddesinin
hukuksal alanı dışında tutulduğunda şüphe olmamalıdır. Zira, görevden
kolayca ayrılabilen ve görev dışında kalan kusurlu eylem ile kamu görevi
arasındaki bağ kesilerek salt memurun ya da kamu görevlisinin kişisel
kusuru ile karşı karşıya kalınmaktadır. İşte bu noktada görev kusuru ile
kişisel kusurun ayrımında kişisel kusurun alanı ve unsurlarının açık bir
biçimde saptanması önem taşımaktadır.
Bilindiği gibi, görev kusuru daha çok kamu görevlisinin görevinden ayrılamayan kişisel kusuru olarak kendini gösterir. Bu kişisel kusur, görev
içinde ve dolayısıyla idarenin ajanına yüklediği ödev, yetki ve araçlarla
işlenmektedir. Kişisel kusurda ise; kamu görevlisinin eyleminde açıkça
ve kolayca görevinden ayrılabilen tasarruf ve hatalar görülür. Bir başka
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deyişle, kişisel kusurda idare nam ve hesabına hareket eden bir kamu
görevlisinin idareye atıf ve izafe olunacak yerde, doğrudan doğruya kendi
şahsına isnat olunan ve kişisel sorumluluğunu intaç eden hukuka aykırı
eylem ve işlemleri belirgindir ve burada kamu görevlisi zarar doğurucu
eylemini kamusal görevin yerine getirilmesi saiki ile ancak salt kişisel
kusuru ile işlemiştir. Gerek öğretide gerekse yargısal kararlarda personelin kişisel eylem ve davranışları idari eylem ve işlem sayılmamış, kişisel
kusura dayanan davaların inceleme yerinin adli yargı olduğu, hasmının
da kişinin kendisi olduğu kabul edilmiştir (Tekinay/Akman/Burcuoğlu/
Altop, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 7. Bası, İstanbul 1993, s. 505;
tanım yönünden Cüneyt Ozansoy, Tarihsel ve Kuramsal Açıdan İdarenin
Kusurdan Doğan Sorumluluğu, Doktora Tezi, 1989, s. 330)
Sonuç olarak, Anayasa’nın 129/5. maddesi ile 657 sayılı Kanunun 13/1.
maddesi gereğince memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken kusurlu eylemleri nedeniyle oluşan zararlardan doğan tazminat
davaları, kendilerine rücu edilmek kaydıyla ve yasada gösterilen biçim ve
koşullara uygun olarak idare aleyhine açılabilir. İdare aleyhine böyle bir
davanın açılabilmesi, hizmet kusurundan kaynaklanmış, idari işlem ve
eylem niteliğini yitirmemiş davranışlar ile sınırlıdır. Kamu görevlisinin,
özellikle haksız eylemlerde Anayasa ve özel yasalardaki bu güvenceden
yararlanma olanağı bulunmamaktadır.
Bu genel açıklamalar ışığında somut olay ele alındığında; davacının
Dargeçit ilçesinde cumhuriyet savcısı, davalının ise kaymakam olarak görev yaptığı, olay günü aracını her zamanki gibi hükümet konağının önüne
park ettiği, davalı kaymakamın adliyede yapılan rutin teftişi bildiği için
problem çıkarmak adına trafik polislerine emir ve talimat vererek park
yapmanın yasak olduğundan bahisle trafik cezası kesilmesini sağladığı,
daha sonra yapılan işlemin yanlış olduğunu yetkilerini aştığını farkedince
idari para cezasını iptal ettirdiği, davalı kaymakamın yetkisini aşarak ve
kötüye kullanarak davacı cumhuriyet savcısını tüm ilçe nezdinde küçük
düşürmeye,itibarını zedelemeye çalıştığı ileri sürülmekte olup, bu olay nedeniyle davacı kişilik haklarının zedelendiğini belirterek manevi tazminat
isteminde bulunmaktadır.
Davacının istemini dayandırdığı bu maddi olgulardan, davalının salt
kişisel kusuruna dayanıldığı anlaşılmaktadır.
Anayasanın 129/5. maddesi gereğince memurların ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken meydana gelen zararlara ilişkin davaların idare aleyhine açılabilmesi için eylemin hizmet kusurundan kaynaklanmış olması koşuluna bağlı bulunmasına; dava dilekçesinde sıralanan
maddi olguların davalının salt kişisel kusuruna dayanıldığını göstermesi
karşısında davanın adli yargı yerinde çözümlenmesi gerekir.
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Aynı ilkeler HGK'nın 15.11.2000 gün ve 2000/4-1650 E. 2000/1690
K; 26.09.2001 gün ve 2001/4-595 E. 2001/643 K.; 29.03.2006 gün ve
2006/4-86 E. 2006/111 K.; 17.10.2007 gün ve 2007/4-640 E. 2007/725 K.;
20/02/2008 gün ve E:2008/4-156, K:2008/140; 11.11.2009 gün ve 2009/4411 E., 2009/491 K.; 18.11.2009 gün ve E:2009/4-448, K:2009/545;
30.10.2013 gün ve 2013/4-44-1512 E., K. sayılı kararlarında da benimsenmiştir.
Hukuk Genel Kurulundaki görüşmeler sırasında bazı üyeler, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken kusurlu eylemleri
nedeniyle oluşan zararlardan doğan tazminat davalarının, kast ve kusur
aranmaksızın kendilerine rücu edilmek kaydıyla ve yasada gösterilen biçim ve koşullara uygun olarak idare aleyhine açılabileceğinden husumet
nedeni ile davanın reddine karar verilmesi gerektiğini ileri sürmüş iseler
de, bu görüş Kurul çoğunluğu tarafından kabul edilmemiştir.
Hal böyle olunca, Özel Dairenin husumete ilişkin bozmasına karşı Yerel Mahkemenin direnmesi yerindedir.
Ne var ki, Özel Daire bozma nedenine göre, davanın esasına yönelik
diğer temyiz itirazları incelenmediğinden, bu yönde inceleme yapılmak
üzere dosyanın Özel Daireye gönderilmesi gerekir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle direnme uygun olup davalının bozma
nedenine göre daha önce incelenmeyen temyiz itirazlarının incelenmesi
için dosyanın 4. HUKUK DAİRESİNE GÖNDERİLMESİNE, 30.09.2015
gününde oyçokluğu ile karar verildi.
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HİZMET KUSURU • TAM YARGI DAVASI
ÖZET: Kamu kurumlarının faaliyet alanı içerisine
giren kamu hizmetlerini yerine getirirken sebebiyet verdikleri zararların tazmini için açılan davaların hizmet kusuruna dayanması nedeniyle, bu
fiillerden doğan zararların tazmini istekleri, 2557
sayılı İYUK’un 2. maddesi uyarınca bir tam yargı davasıdır ve bu davalara bakmaya idari yargı
mercileri görevlidir.
Somut olayda; davalı idarenin yürütmekle yükümlü bulunduğu kamu hizmetine ilişkin olarak
uygulamaya koyduğu proje çerçevesinde yol
çalışması yaptığı dosyaya ibraz edilen kanıtlardan anlaşılmaktadır. “(Bursa-İnegöl) ayrımı, Yenişehir-(Bilecik-Osmaneli) ayrımı İl yolu Yenişehir Kuzey geçişi” çalışması nedeniyle davacıya
ait tarladaki ürünlerde zarar doğduğu ileri sürüldüğünden, dava hizmet kusuruna dayanmakta
olup, tam yargı davası niteliğindedir. Böyle bir
uyuşmazlığın ise idari yargı yerinde çözümlenmesi gerekir.* 7
YHGK E: 2014/4-300 K: 2015/2407 T: 04.11.2015
Taraflar arasındaki “tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama
sonunda; Yenişehir Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair
verilen 24.11.2011 gün ve 2011/305 Esas, 2011/390 Karar sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 4.
Hukuk Dairesinin 03.12.2012 gün ve 2012/383 Esas, 2012/18435 Karar
sayılı ilamı ile;
(...Dava, maddi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın
kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.
Davalı Karayolları Genel Müdürlüğü bir kamu tüzel kişiliği olup;
kural olarak, işlem ve eylemleri kamusal nitelik taşır. Somut olayda,
davalı Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol çalışmaları sırasında davacıya ait taşınmazlar üzerinde hasat zamanı gelmiş mahsullere zarar
*
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verdiği ileri sürülmüştür. Görevin hiç veya gereği gibi yerine getirilmemesi hizmet kusuru niteliğindedir. İdare’nin hizmet kusurundan doğan
zararlardan dolayı; İdari Yargılama Usulü Yasası’nın 2/1-b maddesi
gereğince İdare’ye karşı idari yargı yerinde tam yargı davası açılması
gerekir. Mahkemece, yargı yolu bakımından görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, işin esasının çözümlenmesi; usul ve yasaya mutlak
aykırılık oluşturup, bozmayı gerektirmiştir...)
gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan
yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
TEMYİZ EDEN: Davalı vekili
HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
Dava, taşınmazdan yol geçirilmesi nedeniyle tarladaki mahsullerde uğranılan zararın tazmini istemine ilişkindir.
Davacı vekili, davalı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından müvekkiline ait gayrimenkullerin bir kısmından yol geçirildiğini, tarladaki mahsullerin tamamının yolun altında kaldığını, ekili mahsullerde 9.084,74 TL
zarar olduğunu ileri sürerek, oluşan zararın tahsiline karar verilmesini
talep etmiştir.
Davalı vekili, husumet ve zamanaşımı itirazlarını sunarak davanın reddini istemiştir.
Yerel Mahkemece, yol geçirilerek davacıya verilen zarar miktarının
delil tespit dosyasında belirlendiği gerekçesiyle davanın kabulüne karar
verilmiştir.
Davalı vekilinin temyizi üzerine karar, Özel Dairece yukarıda başlık
bölümünde gösterilen nedenlerle yargı yolu bakımından görevsizlik kararı verilmesi gerektiği belirtilerek bozulmuştur.
Yerel Mahkemece, önceki kararda direnilmiş; hükmü temyize davalı
vekili getirmiştir.
Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; yargı yoluna ilişkin
olup, davada idari yargı mercilerinin mi yoksa adli yargının mı görevli
olduğu noktasında toplanmaktadır.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun (İYUK) "İdari Dava Türleri ve İdari Yargı Yetkisinin Sınırı" başlıklı 2. maddesinde idari dava türleri sayılmıştır.
Bu hükme göre, idari davalar; idari işlemler hakkında açılan iptal da-
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vaları, idari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtel
olanlar tarafından açılan tam yargı davaları ve kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan her türlü idari sözleşmelerden dolayı taraflar
arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalardır.
Gerçekten, idari eylem ve işlemlerden dolayı zarar gören kişiler tarafından açılacak "tam yargı" davaları idari yargı yerinde görülür ve çözümlenir.
İdari eylem, kamu idare ve kurumlarının kamu görevine ilişkin, idare
hukuku kural ve gereklerine göre yaptığı olumlu veya olumsuz davranış
ve fiillerden ibarettir.
İdari işlem ise, idari kanunlara dayanılarak yapılan muamelelerdir.
İdarenin eylem ve işlemleri, onun kamu hukuku alanındaki kamu gücüne (kamu otoritesini) kullanarak, idare hukuku kural ve gerekleri uyarınca yaptığı faaliyetlerin, hukuki ve maddi hayattaki görünümleridir.
Kamu tüzel kişilerinin, kamu hizmetlerine ilişkin olmakla beraber özel
hukuk kuralları altında, özel hukuk tüzel kişisi gibi yaptığı eylem ve işlemler ise özel hukuk alanına ilişkin olduğundan, bunlar idari eylem ve
işlem olarak nitelendirilemezler.
Kamu idare ve kurumlarının, kamu otoritesinin (egemenlik hakkının)
bir temsilcisi olarak yaptığı faaliyetlerinde veya ondan doğan eylemlerinde hizmet unsuru söz konusu olduğu halde, özel hukuk tüzel kişisi olarak yürütülen faaliyetler sırasında meydana gelen zararlardan ötürü ilgili
kamu tüzel kişisinin sorumluluğunun özel hukuk hükümleri ve ilkeleri
uyarınca belirlenmesi gerekir.
İdarenin yürütmekle yükümlü bulunduğu kamu hizmetine ilişkin olarak uygulamaya koyduğu plan ve projeye göre tesislerin kurulması, işletilmesi ve bakımı sırasında kişilere verdiği zararların tazmini istemiyle
açılacak davaların çözüm ve görümü, idari eylem ve işlemlerden dolayı
kişisel hakları ihlal edilenler tarafından açılacak tam yargı davaları kapsamında yargısal denetim yapan idari yargı yerine; idarece herhangi bir
hakka haksız müdahalede bulunulduğu, plan ve projeye aykırı iş görüldüğü iddiasıyla açılacak zararın tazmini davalarının haksız fiillere ilişkin
özel hukuk hükümlerine göre çözümü ise adli yargı yerine ait olacaktır.
Nitekim, aynı ilkeler Hukuk Genel Kurulunun 07.12.2005 gün 2005/4650 E., 2005/711 K.; 04.04.2007 gün 2007/4-141 E., 2007/188 K.;
02.02.2011 gün 2010/7-673 E., 2011/2 K.; 04.05.2011 gün 2011/3-227
E., 2011/285 K. ve 05/03/2014 gün 2013/4-415 E., 2014/199 K. sayılı
ilamlarında da vurgulanmıştır.
Ayrıca, 11.02.1959 tarih ve E.17, K.15 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararında da açıklandığı gibi, kamu kuruluşlarının verdikleri kararlar sonunda plan ve projesine uygun olmak üzere tesisler yaptırmış
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olmaları, bu tesisleri kullanmaları veya bu tesislere bakmaları sebebiyle
fertlerin uğramış oldukları zararların tazminine yönelik davalar tam yargı
davası olarak idari yargı mercilerince çözümlenecektir. Öte yandan, yapılan işlerin plan veya projelere aykırı olması halinde ortada idari kararın
tatbikine ilişkin bir fiil bulunmadığından, bu iddia ile açılmış bir dava
ancak haksız fiilden doğan bir dava olarak ele alınacaktır.
Zira bir kamu kurumunun görevlerinden olan bir işi yapmayı kararlaştırması idari bir karar olduğu gibi, bu kararı yerine getirmek üzere
plan ve projeler yapıp, o plan ve projeler gereğince işi görmesi de kararın
neticesi olan birer idari eylemdir.
O halde, kamu kurumlarının faaliyet alanı içerisine giren kamu hizmetlerini yerine getirirken sebebiyet verdikleri zararların tazmini için açılan davaların hizmet kusuruna dayanması nedeniyle, bu fiillerden doğan
zararların tazmini istekleri, 2557 sayılı İYUK’un 2. maddesi uyarınca bir
tam yargı davasıdır ve bu davalara bakmaya idari yargı mercileri görevlidir.
Somut olayda; davalı idarenin yürütmekle yükümlü bulunduğu kamu
hizmetine ilişkin olarak uygulamaya koyduğu proje çerçevesinde yol çalışması yaptığı dosyaya ibraz edilen kanıtlardan anlaşılmaktadır. “(Bursa-İnegöl) ayrımı, Yenişehir-(Bilecik-Osmaneli) ayrımı İl yolu Yenişehir
Kuzey geçişi” çalışması nedeniyle davacıya ait tarladaki ürünlerde zarar
doğduğu ileri sürüldüğünden, dava hizmet kusuruna dayanmakta olup,
tam yargı davası niteliğindedir. Böyle bir uyuşmazlığın ise idari yargı yerinde çözümlenmesi gerekir.
Hukuk Genel Kurulundaki görüşmeler sırasında bazı üyelerce, davada
idarenin haksız eyleminden kaynaklanan bir zarar olduğu, Türk Borçlar
Kanununun haksız fiil hükümleri uyarınca eldeki uyuşmazlığın çözümlenmesi gerektiği, bu nedenle görevin adli yargı mahkemelerinde olduğu
görüşü ileri sürülmüş ise de, bu görüş Kurul çoğunluğu tarafından yukarıda açıklanan gerekçelerle kabul edilmemiştir.
Bu itibarla, davalının hizmet kusuruna dayalı zararın tazmini için açılan eldeki davanın bir tam yargı davası olması nedeniyle davada idari yargı mercileri görevli olduğundan yerel mahkemece dava dilekçesinin yargı
yolu bakımından reddine karar verilmesi 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,
04.11.2015 gününde oyçokluğu ile karar verildi.
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MURİS MUVAZAASI
•
ZAMANAŞIMININ İLERİ SÜRÜLEMEYECEĞİ
•
MİRAS HAKLARI
ÖZET: Yargıtay içtihatlarında ve l.4.1974 tarih 1/2
sayılı İçtihatları Birleştirme Kararında açıklandığı üzere görünürdeki sözleşme tarafların gerçek
iradelerine uymadığından, gizli bağış sözleşmesi de Medeni Kanun’un 706, Borçlar Kanunu’nun
213 (TBK.m.237) ve Tapu Kanunu’nun 26. maddelerinde öngörülen şekil koşullarından yoksun
bulunduğundan, saklı pay sahibi olsun veya
olmasın miras hakkı çiğnenen tüm mirasçılar
dava açarak resmi sözleşmenin muvazaa nedeni
ile geçersizliğinin tespitini ve buna dayanılarak
oluşturulan tapu kaydının iptalini isteyebilirler.
Muvazaa iddiasına dayalı davaların da zamanaşımına ve hak düşürücü süreye tabi olmaksızın her
zaman açılabileceği yargısal uygulamayla benimsenmiştir. Hukuk Genel Kurulunun 22.6.1983 gün
ve 479/719 sayılı kararında da belirtildiği üzere
muvazaa sebebinin ortadan kalkması veya bir
zamanın geçmesi ile görünürdeki işlemin geçerli hale gelemeyeceği kuşkusuz bulunduğundan,
muvazaa iddiası her zaman ileri sürülebilir. Bu
nedenle muvazaa iddialarında zamanaşımı kabul
edilmemiştir.
Öyle ise yasanın kişilere tanıdığı bir hakkın kullanılması da kötü niyetle bağdaştırılamaz. Kaldı ki,
işlemin muvazaalı olduğunun belirlenmesi durumunda işlemin tarafı olan kişiler iyi niyetli olamayacakları gibi süre geçmekle de iyi niyetli kabul
edilmelerine yasal olanak bulunmamaktadır.*
YHGK E: 2014/1-560 K: 2015/2371 04.11.2015
*
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Taraflar arasındaki “tapu iptali ve tescil, tenkis” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Hatay 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin davanın
reddine dair verilen 12.07.2012 gün ve 2010/110 E., 2012/363 K. sayılı
kararın incelenmesi davacılar vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 1.Hukuk Dairesinin 25.02.2013 gün ve 2012/14291 E., 2013/2536 K.
sayılı ilamı ile;
(...Dava ve birleşen dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptal, tescil ve tenkis isteklerine ilişkindir.
Mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.
Dosya içeriği ve toplanan delillerden; çekişme konusu 240 parsel sayılı taşınmazın 3. kişi adına kayıtlı iken 16.11.1951 tarihinde
2/12'şer payının davalılar C. ve İ.Ç'ye satış suretiyle devredildiği, 243
parseldeki 12/72 payın ise miras bırakan S.Ç. tarafından 23.11.1959
tarihinde davalı C.'ye satış suretiyle devredildiği, bu taşınmazın ifrazı
sonucu oluşan 575 ve 576 parsel sayılı taşınmazlardaki C.'ye ait payın
28.11.1968 tarihinde davalı İhsan'a satıldığı ve anılan 575 nolu parselin de ifraz görerek 929 nolu parselin davalı İhsan adına kaydedildiği
anlaşılmaktadır.
Davacılar, miras bırakan tarafından yapılan işlemlerin kendilerinden mal kaçırma amaçlı ve muvazaalı olduğunu ileri sürerek, eldeki
davayı açmışlardır.
Bilindiği üzere, uygulamada ve öğretide "muris muvazaası" olarak
tanımlanan muvazaa,niteliği itibariyle nisbi (mevsuf-vasıflı) muvazaa
türüdür. Söz konusu Muvazaada miras bırakan gerçekten sözleşme
yapmak ve tapulu taşınmazını devretmek istemektedir. Ancak mirasçısını miras hakkından yoksun bırakmak için esas amacını gizleyerek,
gerçekte bağışlamak istediği tapulu taşınmazını, tapuda yaptığı resmi
sözleşmede iradesini satış veya ölünceye kadar bakma sözleşmesi doğrultusunda açıklamak suretiyle devretmektedir.
Bu durumda yerleşmiş Yargıtay içtihatlarında ve l.4.1974 tarih 1/2
sayılı İçtihatları Birleştirme Kararında açıklandığı üzere görünürdeki
sözleşme tarafların gerçek iradelerine uymadığından, gizli bağış sözleşmesi de Medeni Kanunun 706, Borçlar Kanunun 213 (TBK.m.237) ve
Tapu Kanunun 26. maddelerinde öngörülen şekil koşullarından yoksun
bulunduğundan, saklı pay sahibi olsun veya olmasın miras hakkı çiğnenen tüm mirasçılar dava açarak resmi sözleşmenin muvazaa nedeni
ile geçersizliğinin tesbitini ve buna dayanılarak oluşturulan tapu kaydının iptalini isteyebilirler.
Bu tür uyuşmazlıkların sağlıklı, adil ve doğru bir çözüme ulaştırıla-
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bilmesi, davalıya yapılan temlikin gerçek yönünün diğer bir söyleyişle
miras bırakanın asıl irade ve amacının duraksamaya yer bırakmayacak biçimde ortaya çıkarılmasına bağlıdır. Bir iç sorun olan ve gizlenen
gerçek irade ve amacın tespiti ve aydınlığa kavuşturulması genellikle
zor olduğundan bu yöndeki delillerin eksiksiz toplanılması yanında birlikte ve doğru şekilde değerlendirilmesi de büyük önem taşımaktadır.
Bunun içinde ülke ve yörenin gelenek ve görenekleri, toplumsal eğilimleri, olayların olağan akışı, miras bırakanın sözleşmeyi yapmakta
haklı ve makul bir nedeninin bulunup bulunmadığı, davalı yanın alış
gücünün olup olmadığı, satış bedeli ile sözleşme tarihindeki gerçek değer arasındaki fark, taraflar ile miras bırakan arasındaki beşeri ilişki
gibi olgulardan yararlanılmasında zorunluluk vardır.
Somut olaya gelince; 240 nolu parsel yönünden miras bırakanın
üçüncü kişiden bedelini ödeyerek satın alıp davalılar adına tescil ettirmesi şeklindeki işlem (gizli bağış) yönünden 01.04.1974 tarih, 1/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararının uygulama yeri bulunmadığı, koşulların
bulunması halinde Türk Medeni Kanunu'nun tenkis hükümlerinin uygulanması suretiyle bir karar verilmesi gerekeceği açıktır. Keza, muvazaa iddiasına dayalı davaların da zamanaşımına ve hak düşürücü
süreye tabi olmaksızın her zaman açılabileceği yargısal uygulamayla
benimsenmiş olup,bu husus Hukuk Genel Kurulunun 22.6.1983 gün ve
479/719 sayılı kararında vurgulanmıştır. Bilimsel görüşler de bu doğrultudadır.
Öte yandan, yasanın kişilere tanıdığı bir hakkın kullanılmasının
kötü niyetle ilgisi yoktur. Tam tersine koşulların oluşması halinde, başka bir ifade ile işlemin muvazaalı olduğunun belirlenmesi durumunda işlemin tarafı olan kişilerin iyi niyetli olmadıkları kabul edilmelidir.
Böylesi bir durumda ise süre geçmekle iyi niyetli kabul edilmelerine de
yasal olanak bulunmamaktadır.
Hal böyle olunca, yukarıda belirlenen ilkeler ve olgular çerçevesinde
araştırma ve soruşturma yapılarak taraf delillerinin toplanması hasıl
olacak sonuç çerçevesinde işin esası hakkında bir karar verilmesi gerekirken, yazılı olduğu üzere hüküm kurulmuş olması doğru değildir.
Davacıların bu yönlere ilişkin temyiz itirazları yerindedir...)
gerekçesi ile bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan
yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
TEMYİZ EDEN : Asıl ve birleşen dava davacılar vekili

Yargıtay Kararları

277

HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
Davacılar vekili asıl ve birleşen dava ile, miras bırakanları Süleyman
Çağlar’ın bir kısım mirasçılarını mirastan mahrum etmek amacıyla taşınmazlarını davalılara temlik ettiğini, dava konusu taşınmazlardan 240
nolu parselin bedeli miras bırakan tarafından ödenmek suretiyle davalılar adına tescil ettirildiğini; 929 nolu parselin ise 243 nolu parselden
ifrazen geldiğini miras bırakan tarafından davalılara muvazaalı olarak
temlik edildiğini ileri sürerek davalılara yapılan temlik işlemlerinin iptali
ile parsellerdeki hisselerin murislerinin terekesine iadesine, aksi halde
müvekkilinin miras payı oranında adlarına tesciline; olmazsa tasarruf
işleminin müvekkilinin hissesi oranında tenkisine karar verilmesini istemiştir.
Davalılar vekili, davanın iyiniyetle açılmadığını, süreaşımına uğradığını
bildirerek davanın reddini savunmuşlardır.
Mahkemece, davacıların dava açma hakkını kullanmalarının TMK’nın
2. maddesinde düzenlenen "dürüst davranma" ilkesine aykırılık teşkil ettiği, ayrıca davanın makul süre içerisinde açılmadığı gerekçesi ile davanın
reddine karar verilmiştir.
Davacılar vekilinin temyizi üzerine hüküm Özel Dairece, başlık bölümüne metni aynen alınan karar ile bozulmuştur.
Yerel Mahkemece 240 nolu parsel yönünden bozma ilamına uyulduğu,
929 parsel sayılı taşınmazla ilgili hükümde direnildiği; 240 nolu parsel
için miras bırakanın üçüncü kişiden bedelini ödeyerek satın alıp davalılar
adına tescil ettirmesi şeklindeki işlemde (gizli bağış) 01.04.1974 tarih,
1/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararının uygulama yeri bulunmadığı, koşulların bulunması halinde tenkis hükümlerinin uygulanması gerektiği,
mirasçılık ve mirasın geçişinin, miras bırakanın ölümü tarihinde yürürlükte olan hükümlere göre belirleneceği, Medeni Kanunun 513. maddesi
uyarınca tenkis davasının mirasçıların saklı paylarının zedelendiğini öğrendikleri tarihten başlayarak bir yıl ve herhalde vasiyetnameler hakkında açılması, diğer tasarruflarda ise miras bırakanın ölümünden başlayarak beş yıl geçmesiyle zamanaşımına uğrayacağının hükme bağlandığı,
murisin 1986 yılında öldüğü, davalı vekillerinin süresinde zamanaşımı
definde bulunduğu, bu nedenle davanın zamanaşımı nedeni ile reddine
karar vermek gerektiği; 929 parsel sayılı taşınmaz yönünden ise; kök
muris S 01.04.1986 tarihinde, davacı N.nin babası (murisin oğlu) R.'nin
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1994 tarihinde, davacı C.'nin babası (murisin oğlu) S'nin 1987 tarihinde öldüğü, iptali istenen tasarrufların 1951 ve 1959 yıllarında yapıldığı,
taşınmazın tasarruf tarihinden sonra pek çok ifraz ve başka taşınmazlarla tevhit işlemine tabi tutulduğu, bu şekilde onlarca yeni parsellerin
ve iyiniyetle taşınmaz edinmelerinin oluştuğu, tasarruf tarihinden sonra
taşınmazların hukuki ve fiili durumlarının tamamen değiştiği, davacıların
kök muris tarafından yapılan tasarruf işlemlerinde muvazaa savını ileri
sürmelerinin Anayasal dava hakkının doğal sonucu olduğu, ancak her
hak gibi dava hakkının da sınırsız olmadığı, davacılar ile davacılar N. ve
R.'nin babaları kök murisin ölümünden sonra muvazaa iddiasını ileri
sürmedikleri, bu şekilde icazet sayılan davranışları sonunda başlangıçta
mevcut olduğu iddia edilen geçersizliliği geçerliliğe dönüştürerek içeriğini
kabul ettikleri icazetle sağlık kazanan işlemin, bundan böyle başlangıçtaki sakatlık durumu ileri sürülerek yasal olmayan nedenlerle bozulmasını
istemenin iyiniyet kuralına aykırı olduğu, davacıların dava açma hakkını
kullanmalarının TMK 2. maddesinde tanımı yapılan "dürüst davranma"
ilkesine aykırılık teşkil ettiği, ayrıca davanın makul süre içerisinde açılmadığı gerekçeleri ile 240 parsel yönünden bozma ilamına uyularak davacıların tenkis taleplerinin zamanaşımı nedeniyle reddine; 929 parsel
sayılı taşınmaz yönünden direnilerek muris muvazaası sebebine dayalı
olarak açılan tapu iptali ve tescil davasının reddine karar verilmiştir.
Direnme kararını davacılar vekili temyiz etmiştir.
I- Yerel mahkemece 240 nolu parsel yönünden bozma ilamına uyularak, tenkis talebinin zamanaşımı süresinin dolduğu gerekçesi ile reddine dair kurulan hükmün direnme kararı niteliğinde olmayıp, yeni bir
hükmün bulunduğunun kabulü gerektiğinden temyiz incelemesi Hukuk
Genel Kuruluna değil, Özel Daireye aittir. Bu nedenle yeni hükme yönelik
temyiz itirazlarının incelenmesi için dosya Özel Daireye gönderilmelidir.
II-Direnmeye konu 929 nolu parsel yönünden Hukuk Genel Kurulu
önüne gelen uyuşmazlık, açılan muvazaa davasının dava açma hakkının
kötüye kullanılması ve makul sürede dava açılmaması nedeniyle reddi
kararının yerinde olup olmadığı; buna göre işin esasına girilerek muvazaa
iddiasının araştırılmasının gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır.
Dosya içeriği ve toplanan delillerden; dava konusu 929 nolu parsel
sayılı taşınmazın geldisi olan 243 nolu parseldeki 12/72 payın miras bırakan S.Ç. tarafından 23.11.1959 tarihinde oğlu davalı C.'ye satış suretiyle
devredildiği, bu taşınmazın ifrazı sonucu oluşan 575 ve 576 parsel sayılı
taşınmazlardaki C.'ye ait payın 28.11.1968 tarihinde davalı İ.'ye satıldığı
ve anılan 575 nolu parselin de ifraz görerek 929 nolu parselin davalı İh-

Yargıtay Kararları

279

san adına kaydedildiği, miras bırakanın 01.04.1986 tarihinde vefat ettiği
anlaşılmaktadır.
Bilindiği üzere uygulama ve öğretide "muris muvazaası" olarak tanımlanan muvazaa, niteliği itibariyle nisbi (mevsuf-vasıflı) muvazaa türüdür.
Söz konusu muvazaada miras bırakan gerçekten sözleşme yapmak ve
tapulu taşınmazını devretmek istemektedir. Ancak mirasçısını miras
hakkından yoksun bırakmak için esas amacını gizleyerek, gerçekte bağışlamak istediği tapulu taşınmazını, tapuda yaptığı resmi sözleşmede iradesini satış veya ölünceye kadar bakma sözleşmesi doğrultusunda açıklamak suretiyle devretmektedir.
Yargıtay içtihatlarında ve l.4.1974 tarih 1/2 sayılı İçtihatları Birleştirme
Kararında açıklandığı üzere görünürdeki sözleşme tarafların gerçek iradelerine uymadığından, gizli bağış sözleşmesi de Medeni Kanun’un 706,
Borçlar Kanunu’nun 213 (TBK.m.237) ve Tapu Kanunu’nun 26. maddelerinde öngörülen şekil koşullarından yoksun bulunduğundan, saklı
pay sahibi olsun veya olmasın miras hakkı çiğnenen tüm mirasçılar dava
açarak resmi sözleşmenin muvazaa nedeni ile geçersizliğinin tespitini ve
buna dayanılarak oluşturulan tapu kaydının iptalini isteyebilirler.
Muvazaa iddiasına dayalı davaların da zamanaşımına ve hak düşürücü
süreye tabi olmaksızın her zaman açılabileceği yargısal uygulamayla benimsenmiştir. Hukuk Genel Kurulunun 22.6.1983 gün ve 479/719 sayılı
kararında da belirtildiği üzere muvazaa sebebinin ortadan kalkması veya
bir zamanın geçmesi ile görünürdeki işlemin geçerli hale gelemeyeceği
kuşkusuz bulunduğundan, muvazaa iddiası her zaman ileri sürülebilir.
Bu nedenle muvazaa iddialarında zamanaşımı kabul edilmemiştir.
Öyle ise yasanın kişilere tanıdığı bir hakkın kullanılması da kötü niyetle bağdaştırılamaz. Kaldı ki, işlemin muvazaalı olduğunun belirlenmesi
durumunda işlemin tarafı olan kişiler iyi niyetli olamayacakları gibi süre
geçmekle de iyi niyetli kabul edilmelerine yasal olanak bulunmamaktadır.
Hukuk Genel Kurulu görüşmeleri sırasında bir kısım üyeler tarafından direnmeye konu 929 nolu parselin geldisi olan 243 nolu parseldeki payın 1968 yılında miras bırakan tarafından oğlu C.’ye satış suretiyle
temlik edildiği, taşınmazın ifraz edilerek anılan davalı tarafından miras
bırakanın diğer oğlu davalı İhsan’a satıldığı ve sonrasında da ifrazlar görerek başka parseller oluştuğu, dava konusu 929 nolu parselin anılan
davalı adına tescil edildiği, diğer parsellerin de dava dışı kişiler adına
kaydedildiği; bir kısım davacıların babası tarafından sağlıklarında dava
açılmadığı, bu nedenle temliklerden uzun yıllar sonra dava açılmasının
hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olduğu görüşünü benimseyen direnme kararının isabetli bulunduğu bildirilmişse de, bu görüş kurul çoğunluğu tarafından yukarıda açıklanan nedenlerle benimsenmemiştir.
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Hal böyle olunca; Yerel Mahkemece, Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyularak 929nolu parsel yönünden
bozma ilamında belirtilen ilkeler ve olgular çerçevesinde araştırma yapılarak taraf delillerinin toplanması hasıl olacak sonuç çerçevesinde işin esası hakkında bir karar verilmesi gerekirken, önceki kararda direnilmesi
usul ve yasaya aykırıdır.
Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.
SONUÇ
I-Yukarıda ( I. ) bentte açıklanan nedenlerle 240 nolu parsel yönünden
yeni hükme yönelik davacılar vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesi
için dosyanın 1.Hukuk Dairesine gönderilmesine oybirliği ile,
II- (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle 929 parsel yönünden davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel
Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı BOZULMASINA,
istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 04.11.2015 gününde
oyçokluğu ile karar verildi.
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TÜKETİCİ HUKUKU • AYIPLI MALIN İADESİ
•
5 YIL SÜRE İLE KULLANILAN MALDA BEDEL İNDİRİMİ
ÖZET: Davacı tarafça satın alınan dava konusu
araç, 18.06.2005 tarihinde davacıya teslim edilmiş, beş yıl süreyle kullanılan aracın davacı tarafça satılmak istenilmesi nedeniyle 02.04.2010
tarihinde araçta yapılan teknik kontroller sonunda, bilirkişi raporunda da açıklandığı üzere aracın
motor kaputu, sağ ön çamurluk, sol orta kapı boyalarının kalınlığının boya standardının üzerinde
bir kalınlıkta boyandığı tespit edilmiştir. Her ne
kadar davaya konu aracın ayıplı olduğu yapılan
bu teknik inceleme sonucu kesinleşmiş de olsa
davacı tarafından aracın satın alınma tarihinden
dava tarihine kadar yaklaşık beş yıl süre ile kullanılmaya devam edilmiş olması ile araçta tespit edilen ayıbın aracın kullanımını etkileyen bir
nitelik taşımaması dikkate alındığında bu ayıbın
sadece aracın değerini etkileyen bir husus olduğu, sözleşmenin feshinin davalılar açısından ağır
sonuçlar doğuracağı, aracın değeri ile aracın boyasındaki ayıptan kaynaklanan değer kaybı karşılaştırıldığında araç bedelinin iadesi yerine ayıp
nispetinde bedelin tenzili yoluna gidilmesinin
hakkaniyete uygun olacağı anlaşılmaktadır.*
Y. HGK E: 2015/13-2692 K:2015/2487 T: 06.11.2015
Taraflar arasındaki “ayıplı malın iadesi” davasından dolayı yapılan
yargılama sonunda; Bingöl 1. Asliye Hukuk Mahkemesince (Tüketici
Mahkemesi Sıfatıyla) davanın kabulüne dair verilen 10.05.2011 gün ve
2010/559 E. 2011/485 K. sayılı kararın incelenmesi davalılar vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 06.02.2012
gün ve 2011/17613 E. 2012/2069 K. sayılı ilamı ile;
(...Davacı, davaya konu aracı davalı Doğanlar ... A.Ş.' den 18.06.2005
*

Gönderen: www.karamercanhukuk.com
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tarihinde 32.200 TL bedelle sıfır km olarak satın aldığını, beş yıl kullandıktan sonra arkadaşına satmak üzere serviste boya kontrolü yaptırdığında aracın ön kaput, çamurluk ve sol kapısının boyalı olduğunu
öğrendiğini, aracı ile hiçbir kaza yapmadığını ve düzenli olarak kasko
yaptırdığını, kasko hasarsızlık indiriminden de faydalandığını, aracın
kendisine ayıplı olarak satılmış olduğunu ileri sürerek; araç bedeli olan
32.300 TL'nin ihtar tarihinden itibaren işlemiş ticari faiziyle davalılardan tahsilini talep etmiştir.
Davalılar davanın reddini dilemişlerdir.
Mahkemece davanın kabulüne 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 tarafların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.
2-Davacı, dava konusu aracı davalı D. ... A.Ş.' den satın aldığını ve
beş yıl boyunca kullandığını, aracın kendisine satışı esnasında mevcut
boyaya ilişkin ayıbı aracın üçüncü kişiye satışı öncesi servis kontrolünde yapılan teknik inceleme sonucu öğrendiğini belirterek aracın iadesi
ile araç için ödemiş olduğu bedelin davalı taraflardan tahsilini talep
etmiştir.
4822 sayılı yasa ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 4. maddesi hükmü gereğince tüketicinin satın aldığı
malın ayıplı olduğunun anlaşılması halinde satıcıdan, verdiği bedelin
iadesini, ayıp nispetinde bedelin tenzilini, ayıbın giderilmesi için gerekli onarımın yapılmasını, son olarak da aracın yenisi ile değiştirilmesini isteyebilir. Somut uyuşmazlıkta; mahkemece araç üzerinde yapılan teknik incelemeye dayalı olarak alınan bilirkişi raporunda aracın
motor kaputu, sağ ön çamurluk, sol orta kapı boyalarının kalınlığının
boya standardının üzerinde bir kalınlıkta boyandığı tespit edilmiştir.
Aracın boyasının teknik inceleme sonucu ayıplı olduğu sabit olmakla
birlikte davacı aracı 18.06.2005 tarihinde satın almış ve dava tarihine
kadar geçen yaklaşık 5 yıllık sürede kullanmaya devam etmiştir. Aracın boyası dışında araçtan yararlanmaya engel her hangi bir ayıbının
bulunmadığı, aracın boyasındaki mevcut ayıbın ise aracın kullanımını
etkileyen bir nitelik taşımadığı ancak aracın değerini etkileyen bir unsur olduğu anlaşılmaktadır. Davaya konu aracın kullanım süresi ve
ayıbın niteliği dikkate alındığında sözleşmenin feshinin davalılar açısından ağır sonuçlar doğuracağı, aracın değeri ile aracın boyasındaki
ayıptan kaynaklanan değer kaybı karşılaştırıldığında, anılan yasa
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hükmü uyarınca araç bedelinin iadesi yerine ayıp nispetinde bedelin
tenzili yoluna gidilmesinin hakkaniyete uygun olacağı gözetilmeden
yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir …)
gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan
yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
TEMYİZ EDEN: Davalılar vekili
HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
Dava, ayıplı malın iadesi istemine ilişkindir.
Davacı vekili, müvekkilince davalılardan F. Otomotiv Sanayi A.Ş.’nin
Gaziantep bayii olan diğer davalı D. Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.’den toplam 32.300,00 TL bedelle F.T. marka / Tip araç satın alındığını, aracın
18.06.2005 tarihinde müvekkiline teslim edildiğini, müvekkilince yaklaşık 5 yıl süreyle kullanılan aracın müvekkilinin bir arkadaşı tarafından
satın alınmak istemesi üzerine, 02.04.2010 tarihinde araçta yapılan teknik kontroller sonucunda aracın sağ ön çamurluğu, ön motor kaputu ve
sol arka kapının boyalı olduğunun ve bu üç parçadaki likron (boya kalınlığı) oranının olması gereken ölçülerde bulunmadığının belirlendiğini,
aracı aldığı günden beri hiçbir kaza yapmayan, her yıl düzenli olarak aracı
servise götürüp, kasko yaptıran ve hasarsızlık indiriminden faydalanan
müvekkilinin bu durum karşısında şoke olduğunu, müvekkilince her iki
davalıya 16.04.2010 tarihinde Bingöl 1. Noterliği kanalıyla, Tüketicinin
Korunması Hakkındaki Kanun’un 4. maddesine göre sözleşmeden dönme
ve bedel iadesine ilişkin haklarını kullandığına ilişkin ihtarın gönderildiğini, araçtaki ayıbın gizli ayıp niteliğinde olduğunu ileri sürerek, araç için
ödenen 32.300,00 TL'nin ihtar tarihinden itibaren işleyecek ticari temerrüt faizi ile birlikte ve 5.000,00 TL manevi tazminatın ihtar tarihinden
itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalılar vekili, aracın teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımı süresinin dolduğunu, dava konusu araçta üretimden kaynaklanan
bir ayıbın bulunmadığını, bedel iadesine yönelik talebin 4721 sayılı Türk
Medeni Kanunu’nun 2. maddesine aykırılık teşkil ettiğini, manevi tazminat talebinin kabul edilemeyeceğini, ayıplı olduğu iddia edilen malın iade
edilmeden faize hak kazanılamayacağını, davacı tarafın araçtan elde ettiği
faydayı iade etmesi gerektiğini belirterek, davanın reddini savunmuştur.
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Mahkemece, dava konusu araç üzerindeki boyaların orijinal olmadığı,
bu durumun sadece ehil kimseler tarafından tespit edilebileceği belirtilmekle araçtaki ayıbın gizli ayıp olduğu ve bu husus ağır kusur olmakla
davalıların zamanaşımı süresinden yararlanamayacağı, manevi tazminat
talebine ilişkin eksik harcın süresi içerisinde tamamlanmadığından bahisle davanın kabulü ile 32.300,00 TL'nin davalı F.Otomotiv San. A.Ş.
açısından temerrüt tarihi olan 20.05.2010, davalı D. Oto San. ve Tic. A.Ş.
yönünden ise temerrüt tarihi olan 03.05.2010 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müteselsilen tahsiline, ayıplı olan
aracın davalı şirketlere iadesine, manevi tazminat talebi yönünden açılan davanın 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 409.
maddesi gereğince açılmamış sayılmasına dair verilen karar, davalılar
vekilinin temyizi üzerine Özel Dairece yukarıda açıklanan nedenlerle bozulmuştur.
Mahkemece; önceki kararda dayanılan gerekçeler genişletilerek direnme kararı verilmiş, direnme kararını davalılar vekili temyize getirmiştir.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; davaya konu
aracın kullanım süresi ve ayıbın niteliği dikkate alındığında araç bedelinin iadesi yerine ayıp nispetinde bedelin tenzili yoluna gidilmesinin hakkaniyete uygun olup olmayacağı noktasında toplanmaktadır.
Hukuk Genel Kurulunda yapılan görüşmeler sırasında işin esasına geçilmeden önce davaya konu aracın trafik kaydında aracın kullanım amacının hususi olmakla birlikte kullanım şeklinin yük nakli olduğu ve araca
ilişkin olarak maksimum ticari kasko sigorta poliçesinin düzenlendiği
görülmekle davaya konu aracın ticari araç olup olmadığı ile varılacak sonuca göre tüketici mahkemesinin görevli olup olmadığı hususu önsorun
olarak tartışılmış, davaya konu aracın ticari araç olmadığı ve bu nedenle
tüketici mahkemesinin görevli olduğu oybirliği ile kabul edilerek işin esasının incelenmesine geçilmiştir.
Bilindiği üzere 4822 sayılı Kanun ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkındaki Kanun’un 4. maddesine göre, tüketicinin satın aldığı malın ayıplı olduğunun anlaşılması halinde tüketici satıcıdan, verdiği
bedelin iadesini, ayıp nispetinde bedelin tenzilini, ayıbın giderilmesi için
gerekli onarımın yapılmasını, son olarak da aracın yenisi ile değiştirilmesini isteyebilir.
Ayıplı hizmet, sağlayıcı tarafından bildirilen reklam ve ilanlarında veya
standardında veya teknik kuralında tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da yararlanma amacı bakımından değerini
veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran
maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren hizmetlerdir.
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Tüketici, hizmetin ifa edildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde bu
ayıbı sağlayıcıya bildirmekle yükümlüdür. Tüketici bu durumda, sözleşmeden dönme, hizmetin yeniden görülmesi veya ayıp oranında bedel indirimi haklarına sahiptir. Tüketicinin sözleşmeyi sona erdirmesi, durumun
gereği olarak haklı görülemiyorsa, bedelden indirim ile yetinilir. Tüketici,
bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 4 üncü maddede belirtilen şartlar
çerçevesinde tazminat da isteyebilir. Sağlayıcı, tüketicinin seçtiği bu talebi
yerine getirmekle yükümlüdür.
Somut olay bu ilke ve kavramlar ışığında değerlendirildiğinde:
Davacı tarafça satın alınan dava konusu araç, 18.06.2005 tarihinde
davacıya teslim edilmiş, beş yıl süreyle kullanılan aracın davacı tarafça
satılmak istenilmesi nedeniyle 02.04.2010 tarihinde araçta yapılan teknik
kontroller sonunda, bilirkişi raporunda da açıklandığı üzere aracın motor kaputu, sağ ön çamurluk, sol orta kapı boyalarının kalınlığının boya
standardının üzerinde bir kalınlıkta boyandığı tespit edilmiştir. Her ne
kadar davaya konu aracın ayıplı olduğu yapılan bu teknik inceleme sonucu kesinleşmiş de olsa davacı tarafından aracın satın alınma tarihinden
dava tarihine kadar yaklaşık beş yıl süre ile kullanılmaya devam edilmiş olması ile araçta tespit edilen ayıbın aracın kullanımını etkileyen bir
nitelik taşımaması dikkate alındığında bu ayıbın sadece aracın değerini
etkileyen bir husus olduğu, sözleşmenin feshinin davalılar açısından ağır
sonuçlar doğuracağı, aracın değeri ile aracın boyasındaki ayıptan kaynaklanan değer kaybı karşılaştırıldığında araç bedelinin iadesi yerine ayıp
nispetinde bedelin tenzili yoluna gidilmesinin hakkaniyete uygun olacağı
anlaşılmaktadır.
Hukuk Genel Kurulunda yapılan görüşmeler sırasında bir kısım üyelerce dava konusu araçta tespit edilen boya kalınlığının basit bir ayıp olmadığı bu nedenle ayıbın giderilmesi için aracın iadesinin istenilmesinin
uygun olacağı ileri sürülmüş ise de yukarıda açıklanan nedenlerle çoğunluk tarafından bu görüş benimsenmemiştir.
O halde, Özel Daire bozma ilamında belirtilen gerekçelerle, Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen bozma ilamına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.
SONUÇ
Davalılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının
Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine,
06.11.2015 gününde oyçokluğu ile karar verildi.
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VEKALET ÜCRETİNİN HACZEDİLMESİ
•
AVUKATLIK ÜCRETİ
Özet: 1136 sayılı Avukatlık Yasası'nın 164/son
maddesinde, dava sonunda, kararla tarifeye
dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücretinin avukata ait olacağı, bu hükmün vekil ile
müvekkil arasında çıkacak ve iç ilişkiden kaynaklanan uyuşmazlıkları düzenlemek amacıyla
öngörüldüğü, ayrıca, bu ücretin, iş sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemeyeceği,
haczedilemeyeceği hükme bağlanmış olmakla
şikayetçi belediye başkanlığı lehine hükmedilen
avukatlık ücretinin, onun borcundan dolayı haczedilmesi doğru değildir.
Y. HGK E: 2013/2065 K:2015/1291 T: 29.04.2015
"İçtihat Metni"
Taraflar arasındaki “şikayet” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 9.İcra Hukuk Mahkemesince istemin reddine dair verilen
30.06.2011 gün ve 2011/462 E.-2011/809 K. sayılı kararın incelenmesi
davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 12.Hukuk Dairesinin
26.04.2012 gün ve 2012/10376 E.-2012/14104 sayılı ilamı ile,
(...HMK'nın 323.maddesinde avukatlık ücreti, yargılama giderleri arasında sayılmıştır. Aynı Yasanın 330.maddesinde de, yargılama
gideri olarak hükmolunan avukatlık ücretinin ancak "yargılamanın
tarafları" arasında geçerli olacağı belirtilmiştir.1136 Sayılı Avukatlık
Yasası'nın 164/son maddesinde ise; "dava sonunda, kararla tarifeye
dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata aittir" hükmüne yer verilmiştir. Bu hüküm vekil ile müvekkil arasında çıkacak ve
iç ilişkiden kaynaklanan uyuşmazlıkları düzenlemek amacıyla öngörülmüştür. (HGK'nın 07.04.2004 tarih ve 2004/12-213 E., 2004/215 K.
sayılı kararı).
Aynı maddenin son cümlesinde; "bu ücret, iş sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemez, haczedilemez" hükmü yer almaktadır.
Bu durumda, ilamda şikayetçi belediye başkanlığı lehine hükmedilen
avukatlık ücretinin, onun borcundan dolayı haczedilmesi yasanın anı-
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lan hükmüne aykırı olup, istemin kabulü yerine reddine karar verilmesi
isabetsizdir...)
gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan
yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme kararının süresinde
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
İstem, avukatlık ücreti alacağının haczedilmesine ilişkin icra müdürlüğü kararının şikayet yolu ile iptali istemine ilişkindir.
Şikayet eden vekili, İstanbul 9.İcra Müdürlüğü’nün 2011/5887 E. sayılı
dosyası ile vekalet ücreti alacağının tahsili için yürütülen alacak üzerine
haciz konulmasına ilişkin 22.03.2011 tarihli memurluk kararının iptaline karar verilmesini istemiştir.
Karşı taraf M..AŞ yetkilisi, istemin reddini savunmuştur.
Yerel mahkemece, vekalet ücretinin davalı asil yararına hükmedildiği,
Avukatlık Kanunu’nun 164.maddesi kapsamında avukata ait olan ve korunması gereken bir vekalet ücreti olmadığı, bu nedenle haczedilmezlik
kapsamı dışında kaldığı gerekçesiyle istemin reddine dair verilen karar
davacı vekilinin temyizi üzerine, Özel Dairece yukarıda başlık bölümünde
yazılı gerekçeyle bozulmuş; mahkemece önceki kararda direnilmiştir. Direnme kararını, davacı vekili temyize getirmiştir.
Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; dava
sonunda, kararla Tarife’ye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet
ücretinin iş sahibinin borcundan dolayı haczedilip haczedilemeyeceği
noktasında toplanmaktadır.
Öncelikle konuya ilişkin genel açıklama yapılmasında ve yasal düzenlemeler üzerinde durulmasında yarar bulunmaktadır.
Yargının önemli unsurlarından olan avukat; iddia, savunma ve yargı
üçgeninde bağımsız olan savunmayı temsil eder. Avukatlık hizmeti bir
kamu hizmeti olmakla birlikte, serbest meslek icra eden avukatlar ve
kamu avukatları eliyle yürütülür. Ücret karşılığında müvekkili için hukuksal yardımda bulunan serbest meslek erbabı avukat ile bu yardımı
sunduğu müvekkili arasındaki hukuki ilişki maddi hukuka tabi olup,
özel hukuk alanındaki bir sözleşme ilişkisidir. (Semih Güner, Avukatlık
Hukuku, Ankara 2002, s.51)
Avukat üzerine aldığı işi kanun ve anlaşma hükümlerine göre takip
etmek zorundadır (1136 sayılı Avukatlık Kanunu m.171).
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Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 2.maddesinde ise “kesin hüküm
elde edilinceye kadar” avukatın işine devam edeceği açıklanmıştır.
Bu durumda avukatın sözleşmesi, ilk yargılama aşamasını kapsadığı
gibi, karar, temyiz, temyiz duruşması ve temyiz sonrası aşamayı da kapsar. Bunun aksine sözleşme yapılması da mümkündür. Avukatlık sözleşmesi, avukat ile iş sahibi arasında özel bir güven ilişkisi gerektiren
nitelikte olduğundan taraflar diledikleri zaman sözleşmeyi sona erdirme
hakkına sahiptirler(Songül Karateke, Avukatlık Sözleşmesinde Ücret,Ankara 2006, s.128 vd).
Avukatın hangi hallerde ne şekilde ücret alacağı 1136 sayılı Avukatlık
Kanunu’nun 163 ve 164 maddelerinde hükme bağlanmıştır. 1136 sayılı
Avukatlık Kanunu’nun 164/1. maddesi hükmüne göre avukatlık ücreti,
avukatın hukuki yardımının karşılığı olan meblağı veya değeri ifade etmekte olup “AVUKATLIK ÜCRETİ” başlıklı madde metni aynen;
“Avukatlık ücreti, avukatın hukuki yardımının karşılığı olan meblağı
veya değeri ifade eder.
Yüzde yirmibeşi aşmamak üzere, dava veya hükmolunacak şeyin değeri yahut paranın belli bir yüzdesi avukatlık ücreti olarak kararlaştırılabilir.
İkinci fıkraya göre yapılacak sözleşmeler, dava konusu para dışındaki
mal ve haklardan bir kısmının aynen avukata ait olacağı hükmünü taşıyamaz. (Değişik cümle: 13/01/2004-5043/5.md.) Avukatlık ücretinin kararlaştırılmamış olduğu veya taraflar arasında yazılı ücret sözleşmesinin
bulunmadığı yahut ücret sözleşmesinin belirgin olmadığı veya tartışmalı
olduğu veya ücret sözleşmesinin ücrete ilişkin hükmünün geçersiz sayıldığı hallerde; değeri para ile ölçülebilen dava ve işlerde asgari ücret tarifelerinin altında olmamak koşuluyla ücret itirazlarını incelemeye yetkili
merci tarafından davanın kazanılan bölümü için avukatın emeğine göre
ilamın kesinleştiği tarihteki müddeabihin değerinin yüzde onu ile yüzde
yirmisi arasındaki bir miktar avukatlık ücreti olarak belirlenir. (Değişik
cümle: 13/01/2004-5043/5. md.) Değeri para ile ölçülemeyen dava ve işlerde ise avukatlık asgari ücret tarifesi uygulanır.
Avukatlık asgari ücret tarifesi altında vekalet ücreti kararlaştırılamaz.
Ücretsiz dava alınması halinde, durum baro yönetim kuruluna bildirilir.
Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata aittir. Bu ücret, iş sahibinin borcu nedeniyle takas ve
mahsup edilemez, haczedilemez.” şeklindedir.
Hukuk sistemimizde iki tür vekalet ücreti söz konusudur. Birincisi,
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müvekkil ile vekil arasında yapılacak bir sözleşme ile (yazılı sözleşme
yoksa Avukatlık Kanunu'nun 164/4 maddesine göre) belirlenen vekalet
ücreti (AK.m.164/1,2,3,4); ikincisi ise HUMK'un 423/6, (CMUK:322/I-9,
413/son, (CMK:303/I-h, 324); İYUK:31/1) ve Avukatlık Kanunu'nun 164/
son maddelerine göre, vekille takip edilen davalarda mahkemece yargılama gideri olarak Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne göre re'sen takdir
edilen vekalet ücretidir.
Davada haklı çıktığı için lehine yargılama gideri hükmedilen taraf, davayı bir avukat aracılığı ile takip etmiş ise, mahkemece takdir edilen vekalet ücreti, diğer yargılama giderlerine dahil edilerek, davada haksız tarafa
yükletilir. Başka bir ifade ile davayı kazanan lehine takdir edilen vekalet
ücreti yargılama giderlerine dahildir.
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun “YARGILAMA GİDERLERİNİN KAPSAMI” başlıklı 323/1ğ. Maddesi (1086 sayılı HUMK’un 423.
maddesinin 6.bendi) gereğince yargılama giderleri arasında bulunan vekalet ücreti diğer giderler gibi mahkemece re’sen hüküm altına alınır. Vekalet ücretinin hüküm altına alınabilmesi için tarafların talebi aranmaz.
Davacının istemine dayanak yaptığı 1136 sayılı Avukatlık Kanununun
164.maddesinin de içinde bulunduğu "Onbirinci Kısmı" 4667 sayılı Yasayla "Avukatlık Sözleşmesi" üst başlığı altında düzenlenmiş, maddenin son
fıkrası, "Avukatla iş sahibi arasında yazılı sözleşme bulunmadıkça tarifeye
dayanarak karşı tarafa yüklenecek avukatlık ücreti avukata aittir." şeklindeyken 4667 sayılı Yasanın 77.maddesiyle yapılan değişiklikle, "Dava sonunda kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti
avukata aittir.” şeklinde değiştirilmiştir. Yeni getirilen bu hükmün ücretin
doğrudan doğruya avukata ödeneceği anlamında anlaşılmamalıdır. Nitekim aynı cümlenin devamında yer alan; “…bu ücret, iş sahibinin borcu
nedeniyle takas ve mahsup edilemez, haczedilemez." biçimindeki düzenleme ile mahkemelerce hükmedilen vekalet ücretinin öncelikle müvekkile ait olduğu, ancak vekilinin vekalet ücretini güvence altına almak için,
başkalarına ödenmesinin önüne geçilmesinin amaçlandığı görülmektedir
(HGK'nın 02.06.2010 gün ve 2010/3-266E.,2010/303K.sayılı kararı).
Öte yandan, avukatlık sözleşmesi yapan avukat ile kamu kurum ve
kuruluşlarında idare ile bir sözleşme yapmadan, statü hukukuna göre
memur kadrosunda görev yapan ve maaşını bağlı bulunduğu yasalara
göre alan kamu avukatının durumunun aynı olmadığında kuşku bulunmamaktadır. Şikayet eden vekili ile iş sahibi Belediye arasında avukatlık
sözleşmesi bulunmakta ise de memur kadrosunda görev yapmamaktadır.
Somut olayda; Çorlu 2.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 03.04.2007 gün
ve 2005/148E., 2007/80K. sayılı kararı ile davacı Miraş AŞ tarafından
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davalı Yenice Belediyesi aleyhine açılan “kamulaştırmasız elatma nedeniyle tazminat” davasında 21.369.796,51 TL’ nin davalıdan tahsiline karar
verilmiş, davacı tarafından 06.08.2008 tarihinde asıl alacak ve ferileri yönünden İstanbul 8.İcra Müdürlüğü’nün 2008/16203 E. sayılı dosyasından takip başlatılmıştır.Yargıtay 5.Hukuk Dairesinin 23.03.2010 gün ve
2009/19408E.2010/4720 sayılı kararı ile yalnızca tesis bedeline hükmedilmesi gerektiğine işaretle karar bozulmuş olup bozmadan sonra Çorlu
2.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 15.02.2011 gün ve 2010/233E.,2011/68
sayılı kararı ile 1.841.708,64 TL nin davalıdan tahsiline, hükmün 8.bendi gereğince,davalı kendisini vekille temsil ettirdiğinden Tarife gereğince
takdir olunan 330.266,32TL ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya
verilmesine karar verilmiştir.
Davalı Yenice Belediyesi vekili, 28.03.2011 tarihinde İstanbul 9. İcra
Müdürlüğü’nün 2011/5887 E. sayılı dosyası ile vekalet ücretinin tahsili
için takip başlatmıştır. Yargıtay 5.Hukuk Dairesinin 01.11.2011 gün ve
2011/8499-17791 sayılı kararı ile vekalet ücretinin 95.648,00 TL olması gerektiğine işaretle hükmün düzeltilerek onanmasına karar verilmiş,
09.04.2012 gün ve 2012/2733-7257 sayılı karar düzeltme kararı ile de
vekalet ücretinin 91.523,00 TL olarak düzeltilmesine karar verilmiştir.
Tüm bu açıklamalar karşısında; 1136 sayılı Avukatlık Yasası'nın 164/
son maddesinde, dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücretinin avukata ait olacağı, bu hükmün vekil ile
müvekkil arasında çıkacak ve iç ilişkiden kaynaklanan uyuşmazlıkları
düzenlemek amacıyla öngörüldüğü, ayrıca, bu ücretin, iş sahibinin borcu
nedeniyle takas ve mahsup edilemeyeceği, haczedilemeyeceği hükme bağlanmış olmakla şikayetçi belediye başkanlığı lehine hükmedilen avukatlık
ücretinin, onun borcundan dolayı haczedilmesi doğru değildir.
Hukuk Genel Kurulunda yapılan görüşmeler sırasında bir kısım üyelerce lehine vekalet ücretine hükmedilen Belediye ile vekili arasındaki ücret sözleşmesine göre avukatın aylık 5.000,00 TL ücret karşılığı çalışacağı
ve başkaca ücret talep edemeyeceği belirtilmiş ise de bu görüş çoğunluk
tarafından kabul edilmemiştir.
Hal böyle olunca; Yerel mahkemece aynı yöne işaret eden ve Hukuk
Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyularak,
davacının talebinin kabul edilmesi gerekirken, yanılgılı gerekçeyle önceki
kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
Direnme kararı bu nedenle bozulmalıdır.
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SONUÇ:
Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle direnme kararının Özel
Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı BOZULMASINA,
istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 29.04.2015
gününde oyçokluğu ile karar verildi.

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ
MİRASIN HÜKMEN REDDİ • DAVADA SÜRE
ÖZET: Ret hakkı düşmemiş olan mirasçı bir süreye bağlı olmaksızın her zaman terekenin borca
batık olduğunu dava edebilir.
Y. 2 HD E. 2009/14982, K. 2010/207, T. 11.01.2010
Dava Türk Medeni Kanunu'nun 605/2. maddesine dayalı terekenin
borca batıklığının tespiti isteğine ilişkindir. Türk Medeni Kanunu'nun
608/1. maddesinde yer alan süre, mirasın gerçek reddine ilişkin olup, bu
davada uygulanmaz. Mirasçı ret hakkı düşmediği sürece (TMK. md 610)
bu davayı her zaman açabilri. Öyleyse tarafların delillerin toplanıp sonucu
uyarınca karar verilmesi gerekirken, yazılı olduğu şekilde davanın süre
yönünden reddi bozma nedenidir.
SONUÇ
Temyiz olunan hükmün yukarıda açıklanan nedenle BOZULMASINA,
temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.
11.01.2010 (Pzt.)

MİRASIN HÜKMEN REDDİ
•
MURİSİN AÇTIĞI DAVANIN TAKİBİ
ÖZET: Miras bırakanın mirasçıları olarak tazminat
davasını takip edenlerin bu davranışları terekeyi
sahiplenme anlamına gelmez.
Y. 2 HD E. 2009/16808, K. 2010/6378, T. 01.04.2010
Davacıların, tazminat davasında miras bırakan H.B'nin mirasçıları
olarak davalı sıfatıyla yasal hasım olarak davayı takip etmeleri terekeyi
sahiplenme anlamına gelmez.
O halde, davacıların delilleri toplanarak miras bırakanın Türk Medeni Kanunu'nun 605/2. maddesi uyarınca terekesinin aktif ve pasifleriyle
birlikte tespiti ile ölüm tarihi itibariyle terekenin borca batık olup olma-
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dığının belirlenmesi ve sonucu uyarınca karar verilmesi gerekirken yazılı
şekilde karar verilmesi doğru bulunmamıştır.
SONUÇ
Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 01.04.2010

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ
SAVUNMA HAKKI • AVUKATIN HAKLARI
•
HAKSIZ FİİL • CEZA DAVASI
ÖZET: Davalı avukat savunma hakkını kullanırken sert bir uslüp kullanmış olup, bu anlamda
hukuka uygunluk sebebinin mevcut olduğu kabul edilmelidir.
Haksız fiilden dolayı açılan tazminat davasında
aynı konuda açılmış olan ceza davasının sonucu
beklenmelidir.*
Y. 4HD E. 2014/9745, K. 2015/6649, T. 21.5.2015
1- Asıl ve birleşen dava, haksız eylem nedeniyle manevi tazminat istemlerine ilişkindir. Mahkemece, asıl ve birleşen davanın kısmen kabulüne
karar verilmiş; hüküm, davacı ve davalı tarafından temyiz olunmuştur.
Asıl ve birleşen davalarda, vekil sıfatını taşıyan davalı tarafından verilen dilekçeler ile yine vekil durumunda bulunan davacının kişilik haklarının ihlal edildiği ileri sürülmüştür.
Cevap dilekçelerinde, savunma hakkı kapsamında ve hukuka uygunluk sınırları içerisinde kalındığı savunulmuştur.
Mahkemece, savunma sınırlarının aşıldığı benimsenmiş ve yazılı biçimde karar verilmiştir.
Dosya kapsamından; tarafların İstanbul 50. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2011/399 esas sayılı dosyasında vekil olarak görevli bulundukları,
davacı tarafın, sözleşme ilişkisinin bulunduğunu ileri sürdüğü, davalı tarafın ise aksini savunduğu; ayrıca, suç savına dayalı uyuşmazlıkların da
olduğu anlaşılmaktadır.
Asıl davaya konu 13/12/2011 günlü cevap dilekçesinin davalı vekili sıfatıyla düzenlediği, taraflar arasında sözleşme ilişkisinin bulunmadığının
belirtiltiği, bu yönde olmak üzere, davacı tarafın dayandığı delillerin yetersizliğine işaret edildiği, ileri sürülen ve savunulan olguların bütünü göz
önünde tutulduğunda sert bir biçimde savunma hakkının kullanıldığı ve
bu anlamda hukuka uygunluk sebebinin mevcut bulunduğu anlaşılmak*

Gönderen Av. Levent TAN

Yargıtay Kararları

295

tadır. Şu durumda, asıl davanın reddine karar verilmesi gerekir. Mahkemece, kısmen kabulü yerinde görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir.
2- Dosya kapsamından, birleşen davaya konu dilekçe ile ilgili olarak
davalı hakkında açılan ceza davasının İstanbul 22. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 2013/941 esas sayılı dava dosyasında kayıtlı ve derdest bulunduğu anlaşılmaktadır. Somut olay itibariyle, ceza mahkemesi kararının sonucunun eldeki davaya etkisi söz konusudur. Şu durumda, mahkemece
bekletici mesele yapılması gerekir. Birleşen davaya ilişkin olarak verilen
karar bu nedenle yerinde görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ
Asıl dava dosyasında verilen kararın, yukarıda (1) sayılı bentte gösterilen nedenle davalı yararına BOZULMASINA, bozma nedenine göre, davacının asıl davaya ilişkin temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına,
Birleşen dava dosyasında verilen kararın ise yukarıda (2) sayılı bentte
gösterilen nedenle davalı yararına BOZULMASINA, bozma nedenine göre
davacının tüm, davalının öteki temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına ve davalıdan peşin alınan harıcın istek halinde geri verilmesine
21/05/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

ALDATILAN EŞ • MANEVİ TAZMİNAT DAVASI
ÖZET: Davacı, davalının kendisi ile evli olduğunu
bildiği halde dava dışı eşi ile birlikte olduğunu,
davalı eyleminin kişilik haklarına saldırı niteliğinde bulunduğunu iddia ederek, uğradığı manevi
zararın ödetilmesi isteminde bulunmuştur.
Y. 4 HD E. 2015/11774, K. 2015/12705 T. 17.02.2015
Dava konusu eylemin gerçekleştiği tarih itibariyle yürürlükte bulunan
818 sayılı BK.nın müteselsil sorumluluğa ilişkin hükümlerinin de uygulanma imkanı bulunmamaktadır. Zira, söz konusu Yasa'nın 50. maddesinde haksız fiil nedeniyle müteselsilen sorumluluğuna gidilebilecekler
gösterilmiştir. Yukarıda açıklanan yasal duruma göre, davalı zararın meydana gelmesinden asli olarak sorumlu tutulamaz. Yine yasa hükmünün
aradığı anlamda iştirak hali de söz konusu olamaz. Zira iştiraken işlenebilir bir eylemin varlığının kabul edilebilmesi için, eylemin müstakilen ve
asli olarak da işlenebilir olması gerekir. Ayrıca haksız fiil sorumluluğunu,
geniş ve belirsiz bir kavram olan sadakat yükümlülüğünü ihlal etmeye
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iştirak çerçevesinde değerlendirmek, bu sorumluluğu belirsiz hale getirecektir.
Davacı A.. B.. vekili Avukat B.. Ş.. tarafından, davalı A.. S.. aleyhine
01/02/2011 gününde verilen dilekçe ile tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 17/02/2015 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı A.. S.. vekili
tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar
verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.
Dava, kişilik haklarına saldırı nedeni ile uğranılan manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece, istemin bir bölümü kabul edilmiş, karar davalı tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı, davalının kendisi ile evli olduğunu bildiği halde dava dışı eşi
ile birlikte olduğunu, davalı eyleminin kişilik haklarına saldırı niteliğinde
bulunduğunu iddia ederek, uğradığı manevi zararın ödetilmesi isteminde
bulunmuştur.
Davalı, davacının iddialarını kabul etmediğini belirterek davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
Mahkemece, toplanan delillere göre davalının, davacının eşi ile evli olduğunu bilerek birlikte olduğu hususu sabit görülerek davanın kısmen
kabulü ile davacı eş yararına manevi tazminata hükmedilmiştir.
TMK.nın 185. maddesine göre, “Evlenmeyle eşler arasında evlilik birliği kurulmuş olur. Eşler birlikte yaşamak, birbirlerine sadık kalmak ve
yardımcı olmak zorundadırlar.” Aynı Kanunun 174. maddesine göre de,
“Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir. Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak
uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.”
Evlenmeyle eşler arasında kurulan aile birliğinin taraflara yüklediği
ödevlerin ihlali veya yerine getirilmemesi durumunda bu yükümlülüğü
yerine getirmeyen eş yönünden Türk Medeni Kanunu'ndaki sonuçları,
boşanma ve boşanma sebebi olması durumunda, bu olaylar yüzünden
kişilik haklarının saldırıya uğraması halinde manevi tazminat talep edilebileceğidir.
BK. 41 (TBK 49). maddesine göre, kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille
başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Yine BK. 49
(TBK.58) maddesinde "Şahsiyet hakkı hukuka aykırı bir şekilde tecavüze
uğrayan kişi, uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat namıyla
bir miktar para ödenmesini dava edebilir." Haksız fiile dayalı bir borcun
doğabilmesi için, hukuka aykırı bir fiilin bulunması, fiili işleyenin kusu-
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runun olması, sonuçta bir zarar doğması, zarar ile işlenen fiil arasında da
uygun nedensellik bağı bulunması gerekir.
Somut olaya gelince, davalının ve dava dışı eşin davacıya yönelik ve
bütün olarak aldatma mahiyetindeki davranışlarının manevi tazminatı gerektirip gerektirmeyeceğinin tartışılması gereklidir.
Yukarıda incelenen yasa maddeleri uyarınca, davacının dava dışı eşinin TMK.nın evlenmeyle eşe yüklediği ödevler arasında bulunan sadakat
yükümlülüğünü ihlali nedeniyle, Yasanın 185. ve 174. maddeleri uyarınca boşanma sebebi ve istek halinde manevi tazminatı gerektirir nitelikte
olduğu kuşkusuzdur. TMK. daki düzenleme, dava dışı eşin evlenme ile
kurulan aile birliğinin tarafı olması sıfatından kaynaklanmaktadır. Zira
dava dışı eş kendi iradesi ile bu birliğin tarafı olmayı kabul etmiş ve yasanın kendisine tanıdığı hak ve yükümlülükler altına girmiştir.
Davalının eyleminin manevi tazminatı gerektirip gerektirmeyeceğine
gelince, davalının doğrudan davacının bedensel veya ruhsal bütünlüğüne
yönelik hukuka aykırı bir fiilde bulunduğundan söz edilemez. Söz konusu
Yasa'da yükümlülüğünü ihlal eden eşin eylemini birlikte gerçekleştirdiği
kişiler yönünden herhangi bir düzenleme getirilmemiştir.
Dava konusu eylemin gerçekleştiği tarih itibariyle yürürlükte bulunan
818 sayılı BK.nın müteselsil sorumluluğa ilişkin hükümlerinin de uygulanma imkanı bulunmamaktadır. Zira, söz konusu Yasa'nın 50. maddesinde haksız fiil nedeniyle müteselsilen sorumluluğuna gidilebilecekler
gösterilmiştir. Yukarıda açıklanan yasal duruma göre, davalı zararın meydana gelmesinden asli olarak sorumlu tutulamaz. Yine yasa hükmünün
aradığı anlamda iştirak hali de söz konusu olamaz. Zira iştiraken işlenebilir bir eylemin varlığının kabul edilebilmesi için, eylemin müstakilen ve
asli olarak da işlenebilir olması gerekir. Ayrıca haksız fiil sorumluluğunu,
geniş ve belirsiz bir kavram olan sadakat yükümlülüğünü ihlal etmeye
iştirak çerçevesinde değerlendirmek, bu sorumluluğu belirsiz hale getirecektir.
Açıklanan nedenlerle, BK. 49 (TBK.58) maddesine göre, davalının eylemi, davacının kişilik değerlerine saldırı oluşturacak nitelikte bir eylem
olarak kabul edilemez. Mahkemece açıklanan yönler gözetilerek, davacının manevi tazminat isteminin tümden reddine karar verilmesi gerekirken, yerinde olmayan gerekçeyle, yazılı biçimde karar verilmiş olması
usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ
Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenlerle davalı yararına
BOZULMASINA, bozma nedenine göre davalının öteki temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek
halinde geri verilmesine 10/11/2015 gününde oyçokluğuyla karar verildi.

YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ
KEFALET • KEFALET SÜRESİ
•
BELİRSİZ SÜRELİ KİRA SÖZLEŞMESİ
ÖZET: Uzayan kira süresi bakımından kefilin sorumluluğunun devam edebilmesi için bu hususun sözleşmede belirtilmiş olması ve ayrıca kefilin azami sorumluluk süresinin de belirtilmesi
gerekir.
Ne kadar uzayacağı belirsiz bir kira sözleşmesine ilişkin olan ve kefilli sınırsız sorumluluk altına
sokan sözleşmeler geçerli değildir.
Y. 6 HD E. 2014/13620, K. 2015/9837, T. 12.11.2015
Dava, müteselsil kefil aleyhine açılan kaçak doğalgaz kullanımından
kaynaklanan alacak ile ödenmeyen 2.500 TL kira alacağının tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece kaçak doğalgaz kullanımından kaynaklanan
davanın tefriki ile 2.500,00 TL kira alacağının tahsiline karar verilmiş,
hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı vekili dava dilekçesinde; davalının taşınmazı 27.08.2011 tarihinde tahliye ettiğini ve ödenmeyen 5 aylık 2.500 TL kira alacağının bulunduğunu, tahsilini istemiş, yargılama sırasında alacağının Ağustos/2011
ile Ocak/2012 arası toplam 3.000 TL olduğunu belirtmiştir. Davalı ise;
sözleşmede kefil olarak yer aldığını bu nedenle de davanın kiracıya yöneltilmesi gerektiğinden husumet itirazı olduğunu, taşınmazın 17.07.2011
tarihinde tahliye edildiğini, kira borcu olmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur. Mahkemece; davalının anahtar teslimini ve dava konusu dönem borçlarının ödendiğini ispatlayamadığı gerekçesiyle davanın
kabulüne karar verilmiştir.
Davaya dayanak yapılan ve karara esas alınan 1702.2010 başlangıç
tarihli ve bir yıl süreli kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktatır. Kira sözleşmesini davalı H.Ö. müteselbsil kefil
sıfatıyla imzalamıştır. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 22.3.2006 gün
ve 2006/6-78 Esas, 2006/88 Karar sayılı kararında da belirtilidği üzere,
yazılı şekilde düzenlenmiş, süresi ve ödenecek kira paralarının miktarı
açıkça gösterilmiş bir kira sözleşmesini kiracının tefili sıfatıyla imzalayan
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kişi; Sözleşmede gösterilen kira süresi boyunca kefil sıfatıyla kiraya verene karşı sorumludur. Zira, böylesi bir durumda, kefilin sorumluluğunu
süre ve miktar itibariyle belirlidir. Uzayan kira süresi bakımından kefilin sorumluluğunun devam edebilmesi için; öncelikle bu hususun sözleşmede kararlaştırılmış olması, bunun yanında, kefilin uzayan dönemdeki
sorumluluğunun azami hangi süreyle ve hangi miktarla sınırlı olacağının
açıkça gösterilmiş olması gerekir. Ne kadar uzayacağı beliksiz bir kira
süresine ilişkin olan ve kefilli sınırsız bir sorumluluk altına sokan sözleşme hükümleri geçerli değildir. Olayımızda; Sözleşmenin Özel Şartlar
başlıklı bölümünün 18. maddesinde kefilin sorumluluğunun belirlenen
kira süresince devam edeceği belirtilmiştir. Bu nedenle kefilin uzayan
kira dönemine ait borçtan sorumlu tutulması düşünülmez. Davacı alacaklı Ağustos/2011 ile Ocak 2012 arası kira bedelinin tahsilini istediğine
göre, davalı kefil bu aylara ait kira bedelinden sorumlu olmadığından kefil hakkındaki davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde
karar verilmesi doğru değildir.
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 12.11.2015
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

KEFALET SÖZLEŞMESİ • İFLASIN ERTELENMESİ KARARI
ÖZET: Kefalet sözleşmesinde; kefilin sorumlu olduğu miktarın, kefalet tarihinin, belirtilmesi gerekir.
Müteselsil kefalet söz konusu ise, bu durumun
sözleşmede el yazısıyla belirtilmesi gerekir.
İflasın ertelenmesi istemi sebebiyle mahkemece
verilen tedbir kararından sonra takip yapılamaz.
Y. 6 HD E. 2015/6237, K. 2015/9823, T. 12.11.2015
Dava kira alacağının tahsili için başlatılan takibe vaki itirazın kaldırılması ve kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulü ile kiralanının tahliyesine karar verilmiş, karar davalılar tarafından
temyiz edilmiştir.
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01.09.2012 başlangıç tarihi ve üç yıl sürekli kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır. Kira sözleşmesini davalı A.L.S.Ü.İnş.Taş.Tur.Oto Tic. Petrol Ürünleri Paz.Dağ.ve Tic.Ltd.Şti.
kiracı sıfatıyla, diğer davalı B.B. ise müteselsil kefil sıfatıyla imzalamıştır.
Davacı alacaklı 25.09.2014 tarihinde başlattığı icra takibinde 2.383,33
TL Eylül/2013 bakiye kirası ile 31.460 TL Eylül 2014 kirası faiziyle birlikte toplam 34.249,77 TL kira bedelinin tahsilini talep etmiştir. Ödeme
emrinin borçlulara tebliği üzerine borçlular yasal süresinde borca itiraz
etmişlerdir. Yapılan yargılama sonunda ise mahkemece; başlatılan takibin kesinleştiği, davanın süresinde açıldığı, davalı tarafın itiraz etmeyerek
takibe konu sözleşmeyi kabul etmiş olduğu ve verilen süre içerisinde kira
borcunun tamamının da ödenmemiş olduğu gerekçesine dayanılarak davanın kabulüne karar verilmiştir.
Dava itirazın kaldırılması ve tahliye istemine ilişkin olup uyuşmazlığın bu çerçevede değerlendirilip buna göre gerekçe oluşturmak suretiyle
karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.
Kabule göre de; davalı şirketin Mersin 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde iflasın ertelenmesi isteminde bulunduğu, ilgili mahkemece 09.07.2014
tarihli ara karar ile “Amme alacakları da dahil olmak üzere ihtiyati hacizler ile bütün icra-iflas takiplerinin durdurulmasına ve şirket aleyhine
herhangi bir icra takibi yapılmamasına” tedbirden karar verildiği halde,
bu karardan sonra başlatılan takip sebebiyle iflasın ertelenmesi kararın
değerlendirilmemiş olması doğru değildir.
Öte yandan; davalı B.B. sözleşmeyi, müteselsil kefil sıfatıyla TBK.nın
yürürlüğe girdiği sözleşmesinde şekil şartını düzenleyen 583. maddesi
“Kefalet sözleşmesi, yazılı şekilde yapılmadıkça ve kefilin sorumlu olacağı 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 belirtilmesi şarttır”. hükmünü içermektedir. Takibe konu kira sözleşmeside TBK'nın 583. maddesinde belirtilen şekil şartına uyulmadığından kefalet sözleşmesi geçersizdir. Bu durumda mahkemece kefalet sözleşmesinin geçersiz olduğuna da
değerlendirilmeksizin yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.
Karar bu nedenlerle bozulmalıdır.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı
HMK'ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3. madde hükmü gözetilerek
HUMK'un 428 ve İİK.nın 366. maddesi uyarınca kararın BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edenlere iadesine,
12.11.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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İTİRAZIN İPTALİ • KESİNLEŞMİŞ TAKİP • DAVA KOŞULU
ÖZET: Dava konusu icra takibine karşı süresinde
itiraz edilmemiş, takip kesinleşmiştir.
Bu durumda ortada kesinleşmiş bir takip bulunduğundan itirazın iptali davası açılamaz.
Y. 6 HD E. 2014/11113, K. 2015/9829, T. 12.11.2015
Dava, kira alacağının tahsili için tahliye istekli olarak başlatılan icra
takibine vaki itirazın iptali ve tahliye istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulü ile itirazın iptaline ve kiralanın tahliyesine karar verilmiş,
hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Davaya dayanak yapılan
ve hükme esas alınan 01.10.2011 başlangıç tarihli ve 30 gün süreli kira
sözleşmesi konusunda taraflar arasında bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. Sözleşmede aylık kira bedeli 600 TL olup, peşin ödeneceği kararlaştırılmıştır. davacı anılan sözleşmeye dayanarak 03.09.2013 tarihinde
başlatmış olduğu icra takibinde 400 TL Ekim/2012 kirası ile aylık 600
TL’den Kasım 2012 ile Eylül/2013 arası toplam 7.000 TL kira alacağının
528.16 TL faiziyle birlikte tahsilini istemiştir. Ödeme emrinin davalı borçluya 06.09.2013 tarihinde tebliği üzerine davalı, yasal itiraz süresi sonrası 16.09.2012 tarihinde itiraz dilekçesini sunmuştur. Davalı borçlunun
süresinde yapmış olduğu bir itiraz bulunmadığından takip kesinleşmiştir. Bu durumda kesinleşen takipden tolayı davacı alacaklı hukuki yararı
olmadığından itirasın iptalini isteyemez. O halde belirtilen itirazın iptali
isteminin hukuki yarar yokluğundan reddine karar verilmesi gerekirken
yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.
Öte yandan; ödeme emrinin davalı borçluya 06.09.2012 tarihinde tebliğ edilmiş, dava ise yasal 30 günlük ödeme süresi dolmadan 01.10.2013
tarihinde açılmıştır. Dava tarihi itibari ile temerrüt olgusu gerçekleşmediğinden, bu nedenle tahliye isteminin reddine karar verilmesi gerekirken
istemin kabulüne karar verilmesi doğru değildir.
Hüküm bu nedenlerle 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 edenlere iadesine, 12.11.2015
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
*

Gönderen Av. Murat TOPÇUOĞLU
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KİRA ALACAĞI • İCRA TAKİBİ • İCRAYA İTİRAZ
•
TAHLİYE KARARI
ÖZET: Davacının icra dosyasındaki beyanlarından icra dosyasındaki borca itiraz ettiği anlaşılmakta olup, icra dosyasındaki itiraz kaldırılmadan tahliye kararı verilemez.*
Y 6 HD E.2015/7154, K. 2015/9020, T. 26.10.2015
Dava, kira alacağının tahsili için başlatılan icra takibine vaki itirazın
kaldırılması ve tahliye istemine ilişkindir. Mahkemece davalı kiracının
geçerli bir itirazı bulunmadığından itizarın kaldırılması talebinin reddine,
davalının taşınmazdan tahliyesine karar verilmesi üzerine karar davalı
kiracı tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı alacaklı, 01.12.2010 tarihli, iki yıl süreli, aylık 1.000 TL bedelli, kira sözleşmesine dayanarak, 25.11.2015 tarihinde başlattığı icra
takibi ile 2013 yılı Aralık ayından bakiye 100 TL, 2014 yılı Ocak ayından
bakiye 100 TL ile 2014 yılı Kasım ayı kirası 1.200 TL olmak üzere toplam 1.400 TL kira parasının tahsili için kiralananın tahliyesini istemiştir.
Ödeme emrinin tebliği üzerine borçlu stresinde yaptığı itirazında “Tarafına gönderilen 2014/22210 nolu icra dosyasına ve içindeki tarafına gönderilen tüm masraflara itiraz ettiğini” belirtmiştir. Mahkemece davalının
geçerli bir itirazı bulunmadığı, itirazda ifade edilmek istenenin icra memur muamelesine karşı şikayet olarak da yorumlanabileceği bu nedenle
itiraz geçersiz kabul edildiğinden itirazın kaldırılması talebinin reddine,
davalının tahliyesine karar verilmiş ise de; davalının itirazında icra dosyasındaki asıl alacak ve ferilerine itiraz ettiği anlaşılmaktadır. Bu niteliği ile
davanın itirazı borca itiraz niteliğinde olup icra müdürlüğünce de takibin
durdurulmasına karar verilmiştir. İcra takibine itiraz varsa itiraz kaldırılmadan tahliye kararı verilemez. Bu nedenle davalının itirazı incelenip
sonucuna göre karar verilmek gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi
doğru değildir.
Karar 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 ve İİK.nın 366. maddesi uyarınca kararın BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine,
26/10/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
*

Gönderen: Kazım GÜZELGÜN, İstanbul Anadolu 3. İcra Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri
Müdürü

YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
HAKLI FESİH • İHBAR TAZMİNATI
ÖZET: İhbar tazminatı iş akdini fesheden tarafın
karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminat olup,
haklı feshe dayansa dahi iş sözleşmesini fesheden tarafın ihbar tazminatına hak kazanması
mümkün değildir.
Y7 HD E. 2013/22690, K. 2014/4181, T. 20.2.2014
Davacı, davalı işverenin Adana’da kurulu işyerinde kepçe operatörü
olarak 1.7.2010 tarihinde işe başladığını, işverenin iş durumuna göre
bazen Saimbeyli’deki maden ocaklarında bazen de Adana’daki işlerinde kepçeyle yükleme işleri yaptığını, sürekli çalışmasına karşın bir kıım
ücretlerinin ödenmediğini, 8.4.2011 günü kullandığı kepçenin bakım ve
onarımını yaptırdığı sırada davalı şirketin temsilcisi F.K.’ün hemen eve
gidip çantasını toplayarak Saimbeyli’deki madene gitmesini istemesi üzerine ödenmeyen ücretlerinin ödenmesini istediğini söz konusu yetkilinin
kendisini darp edip işine son verdiğini idda ederek manevi tazminat, ihbar tazminatı, fazla mesai ve hafta tatili ücretiyle ödenmeyen ücretinin
ödetilmesini istemiştir.
Davalı cevabında, davacının işini aksatmasına rağmen işine son verilmediğini, ücretlerinin tamamının ödendiğini, Saimbeyli’deki işe gitmemesi üzerine tutanaklar düzenlendiğini belirterek davacının kendisi işi
bıkaktığından davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
Mahkemece davacının darp edildiği ceza mahkemesi kararıyla sabit
olduğundan iş aktinin işverence sona erdirildiği gerekçesiyle davacının
manevi tazminat, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, hafta tatili ve bakiye
ücret alacakları taleplerinin kısmen kabulüne karar verilmiştir.
İhbar tazminatı yönünden taraflar arasında uyuşmazlık söz konusudur.
İş sözleşmesi taraflara sürekli olarak borç yükleyen bir özel hukuk
sözleşmesi olsa da, taraflardan herhangi birinin iş sözleşmesini bozmak
için karşı tarafa yönelttiği irade açıklamasıyla ilişkiyi sona erdirmesi
mümkündür.
Fesih hakkı iş sözleşmesini derhal veya belirli bir sürenin geçmesiyle
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ortadan kaldırabilme yetkisi veren bozucu yenilik doğuran ve karşı tarafa
yöneltilmesi gereken bir hakdır.
Fesih bildiriminde “fesih” sözcüğünün bulunması gerekmez. Fesih iradesi ortaya koyan ifadelerle eylemli olarak işe devam etmeme hali birleşirse bunun fesih anlamına geldiği kabul edilmelidir.
İhbar tazminatı, iş sözleşmesini fesheden tarafın karşı tarafa ödemesi
gereken bir tazminat olması nedreniyle, iş sözleşmesini fesheden tarafın
fesih haklı bir nedene dayansa dahi, ihbar tazminatına hak kazanması
mümkün olmaz.
Somut olayda, tarafların beyanları, ceza dosyasındaki ifadeleri ve tutanaklar gözetildiğinde davacının 8.4.2011 günü davalı şirket yetkilisi tarafından darp edilmesinden sonra davalı işyerine gitmeyerek iş akdini
kendisinin haklı sebeple sonlandırdığı anlaşılmaktadır.
O halde, işçinin haklı sebeple de olsa feshi söz konusu olduğundan
ihbar tazminatı taleinin reddi gerekirken kabulüne karar verilmiş olması
hatalı olup bozma nedenidir.
SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan sebeple bozulmasına, temyiz harcının istenmesi halinde davalıya iadesine, 20.02.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

İŞÇİNİN İSTİFA DİLEKÇESİ • HAKLI FESİH
ÖZET: İşçinin hak kazandığı “fazla çalışma, genel
tatil ve hafta tatili” ücretlerinin ödenmemiş olması işçiye haklı fesih imkanı verir ve böyle bir fesihle işçi kıdem tazminatına hak kazanır.
İşçinin istifa dilekçesinde haklı fesih sebeplerinin
açıklanmamış olması, işçinin daha sonra haklı
fesih iddiasıyla dava açmasını engellemez.*
Y. 7 HD E. 2014/4158, K. 2014/11358, T. 26.5.2014
Karar: 1- Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de beninmsenmiş
bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayandığı maddi delillere ve
özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalının tüm davacının aşağıdaki bentin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine.
*

Gönderen: Av. Necdet OKCAN
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2- Davacı vekili, davacının çalışma koşullarının ağır olması ve bir kısım
işçilik alacaklarının ödenmemesi nedeniyle iş akdini haklı olarak sona erdirdiğini öne sürerek, kıdem tazminatı ile fazla çalışma, hafta tatili, genel
tatil ve yıllık izin ücreti alacaklarının tahsilini talep etmiştir.
Davalı vekili, davacının 17 kişilik bir grup ile hareket ederek ve bu
kişilerden bir kısmının tehditleri ile iş akdinin sona erdiğini ve topluca
işten ayrıldıklarını, davacının işe gelmemesi nedeni ile Adana 5. Noterliğinin ihtarnamesinin keşide edildiğini, davacının bu ihtarnameye kayıtsız
kaldığını ve tüm haklarının ödendiğini savunarak davanın reddine karar
verilmesini istemiştir.
Mahkemece, davacı tanıkları davacının iş akdini kendisinin feshettiğini bildirdikleri ve davalı işverence davacının 13/10/2009 tarihinde Sepaş
Plastik Personel Müdürlüğü’ne verdiği imzalı dilekçesinde çalışmakta olduğu işyerinden kendi isteği ile ayrılmak istediğine ilişkin dilekçesinin
bulunması, istifa dilekçesinin iradesinin sakatlanarak veya hile ile alındığı hususun da ileri sürülmediği ve davacının kısa bir süre sonra başka
bir işyerinde işe girdiği hususları da hep birlikte değerlendirildiğinde davacının iş akdinin istifa etmek suretiyle kendisinin feshettiği, gerekçesiyle
davanın, kısmen kabulüne karar verilmiştir.
İşçinin ödenmeyen işçilik hakları sebebiyle iş sözleşmesini haklı olarak
feshedip feshetmediği konusu tarflar arasında uyuşmazlık konusudur.
İşçinin emeğinin karşılığı olan ücret işçi için en önemli hak, işveren
için en temel borçtur. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 32’nci maddesinin dördüncü fıkrasında, ücretin en geç ayda bir ödeneceği kurala bağlamıştır.
5953 sayılı Basın İş Kanunu’nun 14’üncü maddesinin aksine, 4857 sayılı
Yasada ücretin peşin ödeneceği yönünde bir hüküm bulunmamaktadır.
Buna göre, aksi bireysel ya da toplu iş sözleşmesinde kararlaştırılmadığı
sürece işçinin ücreti bir ay çalışıldıktan sonra ödenmelidir.
Ücreti ödenmeyen işçinin, bu ücretini işverenden dava ya da icra takibi
gibi yasal yollardan talep etmesi mümkündür.
1475 sayılı Yasa döneminde, Toplu olarak hareket etmemek ve kanun
dışı grev kapsamında sayılmamak kaydıyla 818 sayılı Borçlar Kanununun
81’inci maddesi uyarınca ücreti ödeninceye kadar iş görme edimini ifa etmekten, yani çalışmaktan kaçınabileceği kabul edilmekteydi. 01.07.2012
tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 97’nci
maddesinde de benzer bir düzenleme yer almaktadır. 4857 sayılı İş Kanununda ise ücret daha fazla güvence altına alınmış ve işçi ücretinin yirmi
gün içinde ödenmemesi durumunda, işçinin iş görme edimini yerine getirmekten kaçınabileceği açıkça düzenlenmiş, toplu bir nitelik kazanması
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halinde dahi bunun kanun dışı grev sayılamayacağı kurala bağlanmıştır.
Ücreti ödenmeyen işçinin alacağı konusunda takibe geçmesi ya da ücreti ödeninceye kadar iş görme edimini yerine getirmekten kaçınması, iş
ilişkisinin devamında bazı sorunlara yol açabilir. Bu bakımdan, işverenle
bir çekişme içine girmek istemeyen işçinin, haklı nedene dayanarak iş
sözleşmesini feshetme hakkı da bulunmaktadır. Ücretin hiç ya da bir kısmının ödenmemiş olması bu konuda önemsizdir.
Ücretin ödenmediğinden söz edebilmek için işçinin yasa ya da sözleşme ile belirlenen ücret ödenme döneminin gelmiş olması ve işçinin bu
ücrete hak kaanması gerekir.
4857 sayılı İş Kanunu’nun 24’üncü maddesinin (‘‘) numaralı bendinin
(e) alt bendinde sözü edilen ücret, geniş anlamda ücret olarak değerlendirilmelidir. İkramiye, prim, yakacak yardımı, giyecek yardımı, fazla mesai,
hafta tatili, genel tatil gibi alacakların ödenmemesi durumunda da işçinin
haklı fesih imkanı bulunmaktadır.
İşçinin ücretinin işverenin içine düştüğü ödeme güclüğü nedeniyle ödenememiş olmasının sonuca bir etkisi yoktur. İşçinin, ücretinin bir kısmını Yasanın 33’üncü maddesinde öngörülen ücret garanti fonundan alabilecek olması da işçinin fesih hakkını ortadan kaldırmaz.
Bireysel veya toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan ayni yardımların
yerine getirilmemesi de (erzak ve kömür yardımı gibi) bu madde kapsamında değerlendirilmeli ve işçinin “haklı fesih” hakkı bulunduğu kabul
edilmelidir.
İşçinin sigorta pirimlerinin hiç yatırılmaması veya eksik bildirilmesi,
sosyal güvenlik hakkını ilgilendiren bir durum olsa da Dairemizin 1475
sayılı Yasa döneminde istikrar kazanmış olan görüşü, 4857 sayılı İş Kanunu döneminde de devam etmekte olup, sigorta pirimlerinin hiç yatırılmaması, eksik yatırılması veya düşük ücretten yatırılması hallerinde de
işçinin haklı fesih imkanı vardır.
Somut olayda, davacı 13.10.2009 tarihinde “çalışmakta olduğun iş yerinizden 12.10.2009 tarihinden itibaren kendi isteğimle ayrılmak istiyorum.” içerikli istifa dilekçesi vermiş olup, istifa dilekçesini ve altındaki
imzayı inkar etmemekle birlikte işçilik alacaklarının ödeneceğinin söplenmesi nedeniyle bu dilekçeyi verdiğini iddia etmiştir. İstifa dilekçesinde,
istifa nedeni belirtilmemiş olup, davacı tanıkları, davacının işçilik alacaklarını alamadığı için istifa ettiğini doğrulamıştır. Mahkemece davacının
fazla çalışma, hafta tatili ve genel tatil ücreti alacağı olduğu belirlenerek
hüküm altına alınmıştır. Yukarıda ilke kararında da açıklandığı üzere
4857 sayılı İş Kanunu’nun 24’üncü maddesinin (II) munaralı bendinin (e)
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alt bendinde sözü edilen ücret, geniş anlamda ücret olup fazla çalışma,
hafta tatili, genel tatil gibi alacakların ödenmemesi durumunda da işçinin
haklı fesih imkanı bulunmaktadır. Hal böyle olunca davacının işçilik alacaklarının ödenmemesi nedeniyle iş akdini feshettiği kabul edilerek yararına kıdem tazminatına hükmedilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme
ile davacının kıdem tazminatı talebinin reddine karar verilmiş olması hatalı olup bozma nedenidir.
SONUÇ
Temyiz olunan kararın, yukarıdayazılı nedenle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halind davacıya iadesine, aşağıda yazılı
temyiz harcının davalıya yükletilmesine, 26.05.2014 gününde oybirliği ile
karar verildi.

İŞÇİLİK ALACAKLARI • ADLİ TATİL • YASAL SÜRELER
ÖZET: İşçilik alacaklarına ilişkin davalar adli tatile görülecek işlerden olduğundan, bu davalara
ilişkin yasal süreler Adli Tatil devresinde de yürür
ve durmaz*
Y7 HD E.2014/15642, K.2014/21834, T.2.12.2014
6100 Sayılı HMK’nın geçici 3. madde 1. fıkrasına göre; “Bölge adliye
mahkemelerinin, 26/9/20114 tarihli ve 2535 sayılı Adli Yargı İl Derece
Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun geçici 2’nci maddesi uyarınca Resmi Gazete’de
ilan edilecek göreve başlama tarihine kadar, 1086 sayılı Kanunun temyize ilişkin yürürlükteki hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.” 2.
Fıkrasına göre; Bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihinden
önce aleyhine temyiz olunan başvurulmuş olan kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar 1086 sayılı Kanunun 26/09/2004 tarihli ve 5236 sayılı
Kanunla değişiklikten önceki 427 ila 454’üncü madde hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 5. maddesine göre iş mahkemesinden verilen kararlar tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren 8 gün
içinde temyiz olunabilir. Bu süre içinde temyiz dilekçesinin hakime havale edildikten sonra temyiz defterine kaydının yaptırılması ve harcının yatırılması gerekir. Temyiz süresi içinde temyiz dilekçesi ve temyiz defterine
*

Gönderen Av. Hulki ÖZEL Mersin Barosu
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kaydedilmiş ancak harç yatırılmamış ise, harç ve temyiz giderlerinin yatırılması için ilgili tarafa HUMK’un 434/3. maddesi gereği 7 günlük kesin
süre verilmesi gerekir. 8 günlük süre içinde temyiz edilmeyen (HUMK’un
432/4), temyiz defterine kaydı yapılmayan (HUMK’un 434/3) kararlar kesinleşmiş olur.
Öte yandan süre tefhimle başladığından gerekçeli kararın ayrıca sonradan tebliğ edilmiş olması tefhimle işleyen sürenin hukuksal sonuçlarını
doğurmasına engel değildir. HMK’nın 103/1-4 maddesi gereğince hizmet
akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar adli tatilde
görülecek işlerden olduğundan adli ara vermede geçen günler süreye dahildir.
Somut olayda karar davalı vekiline 17/06/2014 tarihinde usulüne uygun olarak tefhim edilmiştir. Davalının temyiz talebinin 8 günlük temyiz
süresinin son günü olan 15/06/2014 tarihi geçtikten sonra 22/07/2014
tarihinde yapıldığı temyiz defterine kayıt ve harç makbuzlarından anlaşıldığından, temyiz dilekçesinin reddine ilişkin mahkemece verilen karar
HUMK’un 432. maddesine uygun olduğundan mahkemenin 21/07/2014
tarihli kararına yönelik temyiz itirazlarının reddine karar verilmelidir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle mahkeme kararının ONANMASINA,
davalıdan temyiz harcı peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına, 02/12/2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
BASIN İŞ KANUNU • İZİN ÜCRETİ
•
ZAMANAŞIMI BAŞLANGICI
ÖZET: Basın İş Kanununa tabi gazetecinin de iş
sözleşmesi devam ederken yıllık ücretli izin hakkını paraya dönüştürmesi mümkün olmadığından, izin ücretinin zamanaşımı iş akdinin sona
erdiği tarihten itiaren başlayacaktır.*
Y.9. HD E.2007/38467, K. 2009/10129, T. 09.04.2009
1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda davalı tarafın
zaman aşımı definde bulunduğu göz önünde bulundurularak fesih tarihinden geriye doğru 5 yıllık izin alacağı hesaplanmıştır. Davacı 5953 sayılı
Basın İş Kanunu kapsamında gazetecide olsa, iş sözleşmesinin davamı sırasında dinlenme hakkı kapsamında bulunan yıllık ücretli izin hakkının
paraya tahvili mümkün olmadığından davacının kullandırılmayın yıllık
izin ücretini dava konusu yapma imkanı bulunmamaktadır. Ayrıca iş sözleşmesinin devamı sırasında işverenin yönetim hakkı çerçevesinde belirleyeci bir tarihte izin hakkının kullandırması mümkün bulunduğundan
zamanaşımı başlangıcının sözleşmesinin devamı sırasında başlatılması
doğru olmaz. Zamanaşımının fesihten sonra işletilmesi alacağın niteliğine
de uygun düşmektedir. Davacı fesihden itibaren 5 yıllık süre içinde davasını açtığına göre yıllık izin alacağı bakımından zaman aşımına uğramış
alacaktan söz edilemez. Anılan alacağın yeniden hesaplanıp dosya içeriği
ile birlikte değerlendirilmeye tabi tutulması ve sonucuna göre hüküm altına alınması gerekir. Yazılı şekilde karar verilmiş olması hatalı olmuştur.
SONUÇ
Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 9.4.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.
*

Gönderen: Av. Cengiz ÖZBİLGİN
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İŞÇİNİN GÖREV TANIMI • GEÇERSİZ FESİH
ÖZET: Davacının görev tanımında fesih sebebi
olarak işin yapılması yoktur. Görev tanımı kapsamında olmayan bir işin yapılması işçiden beklenemeyeceğinden fesih geçersizdir.
Y.9 HD E.2013/8355, K.2013/31242, T. 28.11.2013
A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, davacının mikser operatörü olarak çalışırken iş sözleşmesinin haklı bir neden bulunmaksızın feshedildiğini belirterek işe iadesini talep etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili, davacının iş sözleşmesinin 4857 Sayılı İş Kanunu’nun
25/II-ı maddesi uyarınca feshedildiğini, müvekkilinin A. Emlak Konutları İnşaatında hazır beton üretim işini üstlendiğini, bu işin A.şantiyesine
kurulan siloda hazırlanan betonun kullanıldığını, zaman zaman yoğunluk
nedeniyle mikser operatörlerinin Ömerli şantiyesiden taşıdıkları bedonu
döktüklerini, davacının aracıyla dökülen hazır betonun priz almaması
üzerine, A.Emlak Konutları proje müdürlüğü meydana gelen işgücü ve
zaman kaybı nedeniyle müvekkil şirkete sözleşme hükümleri uyarınca
6.074 TL ceza bedeli tahakkuk ettirdiğini, davacının iş sözleşmesinin işini gereği gibi yapmadığından kontrolsüz ve tehlikeli katkı maddesi kullanması nedeniyle üretilen hazır beton priz almadığından müvekkili maddi
zarara uğradığından feshedildiğini belirterek davanın reddini talep etmiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, davacının iş sözleşmesinin feshinin haklı nedene dayandığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davacı veikil temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
Somut olayda davacı mikser şoförü olarak çalışmaktadır. Davacının
katkı maddesini kendisinin ayarlayacağı konusunda ona tebliğ edilen ir
görev tamını bulunmamaktadır. Buna göre davacının görev tanımına uygun davranmadığı kanıtlanmamıştır. Nitekim aynı olayla ilgili başka bir
mikser şoförü Ş. isimli işçinin de iş sözleşmesi feshedilmiş, onun açtığı
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işe iade davası kabul edilip davalı tarafından temyizi üzerine 22. Hukuk
Dairesi’nin 28.09.2012 Tarih, 2012/11568 Esas, 2012/20375 Karar sayılı
kararıyla onanmıştır. Fesih nadeni davalı tarafından kanıtlanmadığından
davanın kabulü yerine reddi hatalıdır.
4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki
şekilde karar verilmiştir.
HÜKÜM: Yukarıda açıklanan gerekçe ile;
1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA
2. Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İADESİNE,
3. Davacının yasal süre içinde aşvurusuna rağmen davalı işverence süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacının
4 aylık brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE,
4. Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya
kadar ücret ve diğer haklarının davalıdan tahsilinin gerektiğine,
5. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
6. Davacının yapmış olduğu 417.05 TL yargılama giderinin davalıdan
tahsili ile davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,
7. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifiye göre 1.320 TL ücreti
vekaletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
8. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine,
Kesin olarak oybirliği ile 28.11.2013 tarihinde karar verildi.
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SENDİKAL TAZMİNAT • SENDİKAL FAALİYET
ÖZET: Sendikal nedenle yapılan fesihlerde tazminat, işçinin başvurusu ve işe başlatılmama şartına bağlı olmaksızın en az bir yıllık ücret tutarında
belirlenecektir.
Üyesi olduğu sendikanın işyerinde örgütlenmesine öncülük etmesi sebebiyle işten çıkartılan işçiye sendikal tazminat verilmelidir.*
Y.9 HD E.2014/11111, K.2014/26336, T.11.09.2014
Davacı vekili; müvekkilinin 23/07/2007 tarihinden iş akdinin feshi
olan 06/05/2013 tarihine kadar davalı işyerinde kaynak operatörü olarak görev yaptığını, işverenin müvekkilin iş akdini 06/06/2003 tarihinde
hiçbir haklı gerekçe göstermeden feshettiğini, müvekkilinin SGK’ya bildirilen işten ayrılış bildirgesinde çıkış kodu olarak 04 gösterildiğini, davalı
işveren tarafından işten çıkış ile ilgili müvekkiline hiçbir yazılı bildirimde
bulunulmadığını, davalı şirketin müvekkilini haksız olarak işten çıkardığını, müvekkilinin mesai saatleri dışında sendikal faaliyetler ile Türk
Metal Sendikasına birçok üye kazandırdığını, kendisiyle beraber diğer
işçilerin de notere giderek sendikaya üye olduğunu, davalı işyerinde sendikal örgütlenmenin başladığını fark eden işverenin bu durumun önüne
geçebilmek için işçilere baskı yapmaya başladığını ve sendikaya üye olunması yönünde telkinlerde bulunduğunu, müvekkilinin yedi yıldır çalıştığı
davalı işyerinde ortada hiçbir neden olmaksızın sadece sendikal faaliyette
bulunduğu için davalı tarafından iş akdinin haksız olarak feshedildiğini
belirterek işe iadesini talep etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili, davacının bir süredir performansının düşük olduğunu,
yapması gereken fazla mesailere kalmadığını, defalarca sözlü olarak uyarıldığını ancak bir düzenleme olmadığını, iş sözleşmesinin feshedilebileceğinin kendisine 04.04.2003 tarihinde tebliğ edilmek istendiğini ancak
bundan imtina ettiğini, bu nedenle davanın süresinde olmadığını, davacının feshin sendikal nedene dayandığı yönündeki iddiasının da gerçeği
yansıtmadığını belirterek davanın reddini talep etmiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece davacının iş sözleşmesiin feshinin geçersiz olduğunu an*

Gönderen: Av. Nalan KAHRAMAN
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cak sendikal nedene dayanmadığı gerekçesiyle davacının işe iadesine karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı taraf vekilleri temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının tüm davacının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- İşverence yapılan feshin sendikal nedene dayınıp dayanmadığı hususu taraflar arasında uyuşmazlık konusudur.
4857 sayılı İş Kanunu’nun 21. maddesi uyarınca, mahkemece feshin
geçersizliğine karar verildiğinde, işçinin başvurusu üzerine işveren tarafından bir ay içinde işe başlatılmaz ise, işçiye ödenmek üzere en az 4, en
çok 8 aylık ücreti tutarında tazminatın belirlenmesi gerekir.
Dairemizin yerleşik uygulaması gereği, iş güvencesi niteliğindeki bu
tazminat işçinin kıdemi, fesih sebebi gibi olgular dikkate alınarak belirlenmelidir. Maddenin alt ve üst sınırları aşılamaz. Üst sınırın aşılmasının
tek istisnası 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun
25. maddesindeki sendikal nedenle yapılan fesihlerdir. Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra sendikal nedenle yapılan fesihlerde tazminat; işçinin
başvurusu, işe başlatma ve başlatılmama şartına bağlı olmaksızın işçinin
en az bir yıllık ücreti tutarında belirlenecektir. Dairemizin uygulaması bu
yöndedir. (12.12.2013 gün ve 2013/8422 Esas, 2013/33052 Karar sayılı
ilamımız). Dairemiz yıllık ücretli izinle ilgili 53. maddedeki kıdem sürelerini dikkate alarak 6 ay ile 5 yıl arasında kıdemi olan işçi için 4, 5 yıl
ile 15 yıl arasında kıdemi olan işçi için 5, 15 yıldan fazla kıdemi olan
işçi için 6 aylık ücreti tutarında işe başlatmama tazminatın belirlenmesini
öngörmekte, fesih sebebine göre bu miktarlarda azami sınır 8 aya kadar
da çıkmaktadır. Somut olayda davacı iş sözleşmesinin sendikal nedene
dayandığı iddia etmektedir. Davacı 29.04.2913 sendikaya üye olmuştur.
Davacının üyesi olduğu sendikanın davacının iş sözleşmesinin feshi tarihinden bir gün sonrası 07.05.2013 tarihli Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığına yetki tespiti başvurusu sonucuna ilişkin belgeye göre 379 çalışandan 191’inin sendika üyesi olduğu görülmektedir. Halen çalışmaya
devam eden davacı tanıklarınca davacının üyesi olduğu sendikanın işyerinde örgütlenmesine öncülük ettiği ve bu nedenle işten çıkarıldığı beyan
edilmiştir. Davacının sendikaya üyelik tarihi, sendikanın toplu iş sözleşmesi yetki başvurusu ve fesih tarihi ile halen çalışmaya devam eden davacı tanık beyanları dikkate alındığında iş sözleşmesinin feshinin sendikal
nedene dayandığı anlaşıldığından yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır.
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4857 sayılı İş Yasası'nın 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki
şekilde karar verilmiştir.
HÜKÜM:
Yukarıda açıklanan gerekçe ile;
1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
2. Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İADESİNE,
3. Davacının başvurusu, işverenin işe başlatması veya başlatmaması
şanrtına bağlı olmaksızın tazminat miktarının sendikal fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacının 1 yıllık ücreti tutarında BELİRLENMESİNE,
4. Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya
kadar ücret ve diğer haklarının davalıdan tahsilinin GEREKTİĞİNE,
5. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
6. Davacının yaptığı 124.45 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile
davacıya verilmesine davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,
7. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.500 TL ücreti
vekaletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
8. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine,
Kesin olarak 11.09.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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KONUT KAPICISI • GELİR VERGİSİ
•
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ
ÖZET: Konut kapıcısı olarak çalışan davacı işçi
Gelir Vergisi’ne tabi olmadığından, brüt ücretin
içinde bulunan bir kısım verginin işçiye iadesi
anlamında olan asgari geçim indiriminden dolayı davacı işçinin asgari geçim indirimi alacağının
varlığından söz edilemez.
Y9 HD E. 2014/4234, K.2015/17468, T. 12.05.2015
Davacı, konut kapıcısı olarak çalıştığı işyerinde, iş sözleşmesinin işverence haksız feshedildiğini ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatları ile
yıllık ücretli izin, hafta tatili, fazla çalışma, ulusal bayram ve genel tatil
ücret ve asgari geçim indirimi alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalı, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, asgari geçim indirimi alacağının kabulüne karar verilmiştir.
Asgari geçim indirimi; 5615 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 2. maddesinde, 193 sayılı
Kanun’un mülga 32’nci maddesi başlığıyla şeklinde yeniden düzenlenmiştir.
Asgari geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başımda geçerli
olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutatının; mükellefin kendisi için %50’si,
çalışmayan ve harhangi bir geliri olmayan eşi için %10’u, çocukların her
biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için %7,5 diğer çocuklar için
%5’idir. Gelirin kısmi döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. Asgari
geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103’üncü maddedeki
gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz.
İndirimin uygulamasında “çocuk” tabiri, mükellefle birlikte oturan
veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlan edinilenler ile
ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar
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dahil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, “eş”
tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.
İndirim tutarının tespitinde mükellefin, gelirin elde edildiği tarihteki
medeni hali ve aile durumu esas alınır. İndirim, yukarıdaki oranlara göre
hesaplanan tutarları aşmamak kaydıyla, ücret geliri elde eden aile fertleriden her biri için ayrı ayrı, çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin gelirine
uygulanır. Boşananlar için indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınır.
Bakanlar Kurulu, indirim konusu yapılacak toplam tutarın asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmaması şartıyla ikinci fıkrada belirtilen asgari
geçim indirimi oranlarını artırmaya veya kanuni oranına kadar indirmeye
yetkilidir.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun müteferrik istisnalara ilişkin düzenlemelere ait bölümde bulunan 23. maddesi’nin 6. bendinde ücretlere
ilişkin olarak “Hizmetçilerin ücretleri (Hizmetçiler özel fertler tarafından
evlerde, bahçelerde, apartmanlarda ve ticaret mahalli olmayan sair yerlerde orta hizmetçiliği süt ninelik, dadılık, bahçıvanlık, kapıcılık gibi özel
hizmetlerde çalıştırılanlardır.) (Mürebbiyelere ödenen ücretler istisna
kapsamına dahil değildir); istisna kapsamında olduğu belirtilmiştir.
Somut olayda, davacının konut kapıcısı olarak çalıştığı ihtilafsızdır.
Davacının ücreti 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na tabi olmadığından,
5615 sayılı Gelir Vergisi Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına dair Kanun’un 2. maddesinde düzenlenen Asgari geçim İndirimi alacağına hak kazanamaz. Mahkemece yukarıda belirtilen yasal düzenleme
gözardı edilerek davacının asgari geçim indirimi alacağına hükmedilmesi
hatalıdır.
3- Hükmedilen tazminat ve ücretlerin net mi, yoksa brüt mü olduğunun hükümde belirtilmemesinin kararın infazında tereddüt yaratacağının
düşünülmemesi de isabetsizdir.
F) SONUÇ:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenlerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine
12/05/2015 tarihinde oy birliği ile karar verildi.
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İŞ KANUNU • BORÇLAR KANUNU
•
ÖZEL KANUN HÜKÜMLERİ
ÖZET: İş kanunu özel kanun olup, Borçlar Kanunu hükümlerinin İş Kanunu kapsamına giren olaya uygulanacağı düşünülenemez.*
Y 9 HD E. 2011/54213, K. 2014/5178, T. 19.02.2014
A) Davacı İsteminin Özeti: Davacı vekili, müvekkilinin ücretinin hiçbir zaman düzenli ödenmediğini, 2010 Yılı Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs ayları maaşlarının eksik ödendiğini, takip eden Haziran ayından Kasım ayına kadar 6 aylık ücretinin ise hiç ödenmediğini bunun üzerine
26.11.2010 tarihinde İzmir 25. Noterliğinden keşide ettikleri 30636 sayılı
ihtarname ile iş akdini, İş Yasasının 24/II-e maddesi uyarınca haklı nedenle feshettiklerini iddia ederek, kıdem tazminatı ile ödenmeyen ücret
alacağı, eksik ödenen ücret alacağı ve bakiye ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti: Davalı vekili, davacının ücretinde O’nun bilgisi dahilinde indirime gidildiğini, davacının bu değişikliğe yasal sürede
itiraz edmediği için kabul etmiş sayılacağını, bu nedenle iş akdinin feshetmesinin haklı dayanağının bulunmadığını, davacının iş akdini feshettikten sonra işsiz kalmadığını, bakiye süre ücretinden söz edilemeyeceğini
savunarak davanın reddini istemiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti: Mahkemece, toplanan kanıtlar ve
bilirkişi raporuna dayanılarak, davacının iş sözleşmesini fesihte haklı olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz: Kararı taraflar temyiz etmiştir.
E) Gerekçe: 1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının tüm, davalının ise aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Taraflar arasındaki ilişkinin belirli süreli iş sözleşmesinin unsurlarını taşıyıp taşımadağı noktasında uyuşmazlık bulunmaktadır.
Belirli süreli iş sözleşmesinden söz edilebilmesi için sözleşmenin açık
veya örtülü olarak süreye bağlanması ve bunun için objektif nedenlerin
varlığı gerekir.
Yapılan işin niteliği belirli süreli iş sözleşmesi yapılabilmesi için önem
*

Çalışanlar İçin Ücretler - Dr. Sami NARTER isimli eserden alınmıştır.
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arzetmektedir. Belirli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak “belirli süreli iş sözleşmesi”
yapılabilecektir. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 430’uncu maddesinde ilk defa yapılacak olan sözleşmelerde objektif neden öngörülmemiş
oluşu, önceki özel kanun olan İş Kanunu’nun 11’inci maddesindeki objektif nedenlerin varlığını ortadan kaldırmaz.
Somut olayda, davacının belirli süreli hizmet akdi ile çalıştırılmasını
gerektirir nesnel ve objektif neden olmadığından iş sözleşmesinin baştan
beri belirsiz süreli olarak nitelendirilmesinin gerektiği anlaşılmakla bakiye süreye ilişkin ücret isteminin reddi gerekirken kabulü hatalı olup
bozmayı gerektirmiştir.

HAMAM İŞÇİSİ • BAHŞİŞLE ÇALIŞMA
•
FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ • ARA DİNLENMESİ
ÖZET: Hamam işçisi olan davacının ücretini müşteri ödemekte ve davacı işçi bahşiş usulüyle çalışmaktadır. Bu durumda fazla mesailerin sadece
%50 zamlı kısımlarına göre hesaplanması gerekir.
Günlük çalışma süresi içinde işçinin hiç ara vermeden çalışması kabul edilemez.
Günde yedibuçuk saati aşan ve onbirsaate kadar
olan çalışmalarda ara dinlenmesi bir saattir.
Brüt ücrete göre yapılan hesaplamada vergi ve
SGK kesintileri düşülmelidir.
Y 9 HD E.2013/15393, K. 2015/9860, T. 10.3.2015
A) Davacı isteminin özeti:
Davacı vekili, dava ve birleşen dava dilekçelerinde davacının bir kısım
işçilik alacaklarının ödenmediğini ileri sürerek kıdem tazminatı, ihbar
tazminatı, fazla mesai ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarını istemiştir.
B) Davalı cevabının özeti:
Davalı vekili, davacı ile davalı arasında işçi-işveren ilişkisi bulunmadı-
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ğını, sair iddia ve taleplerin de yersiz olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.
C) Yerel Mahkeme kararının özeti:
Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna göre, sübut bulduğu gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Karar süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
E) Gerekçe:
1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni
gerektirici sebeplere göre davalının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında
kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Somut olayda, davacının bir müşteriye hizmet vermesi üzerine bu
hizmetin karşılığını ücretini müşteri tarafından ödendiği ve davacının
bahşiş usulu ile çalıştığı anlaşıldığından, fazla mesai ücretinin sadece
%50 zamlı kısmının hüküm altına alınması gerektiğinin düşünülmemesi
hatalıdır.
3- İşçinin günlük iş süresi içinde kesintisiz olarak hiç ara vermeden çalışması beklenemez. Gün içinde işçinin yemek, çay, sigara gibi ihtiyaçlar
sebebiyle ya da dinlenmek için belli bir zamana ihtiyacı vardır.
Ara dinlenme 4857 sayılı İş Kanunu’nun 68’inci maddesinde düzenlenmiştir. Anılan hükümde ara dinlenme süresi, günlük çalışma süresine
göre kademeli bir şekilde belirlenmişti. Buna göre dört saat veya daha
kısa süreli günlüş çalışmalarda ara dinlenmesi en az onbeş dakika, dört
saatten fazla ve yedibuçuk saatten az çalışmalar için en az yarım saat ve
günlük yedibuçuk saati aşan çalışmalar bakımından ise en az bir saat ara
dinlenmesi verilmelidir. Uygulamada yedibuçuk saatlik çalışma süresinin
çok fazla aşıldığı günlük çalışma sürelerine de rattlanılmaktadır. İş Kanunu’nun 63’üncü maddesi hükmüne göre, günlük çalışma süresi onbir
saati aşamayacağından, 68’inci maddenin belirlediği yedibuçuk saate kadar olan çalışmalarla ilgili olduğu kabul edilmelidir. Başka bir anlatımla
günde onbirsaate kadar olan (onbir saat dahil) çalışmalar için ara dinlenmesi en az bir saat, onbir saatten fazla çalışmalarda ise en az birbuçuk
saat olarak verilmelidir. Somut olayda, davacının fazla mesai ücretinin
hesaplanmasında, yukarıda ilkelere göre ara dinlenme sürelerinin düşülmemesi hatalıdır.
4- Fazla mesai ücretinin ge genel tatil ücretinin net miktarlarının hesaplanmasında gelir vergisi ve damga vergisi yanında sigorta priminin ve
işsizlik priminin de düşülmesi gerektiğinin düşünülmemesi hatalıdır.
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F) SONUÇ:
Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 10.03.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

KISMİ DAVA • ZAMANAŞIMI
ÖZET: Kısmi davada zamanaşımı yalnız dava edilen kısım için kesilir.
Henüz davası açılmayan ve saklı tutulan ve sonra
ıslahla arttırılan alacak bölümü için zamanaşımı
devam eder.*
Y9. HD E.2015/21702, K. 2015/26181, T. 17.09.2015
Zamanaşımı, alacak hakkının belli bir süre kullanılmaması yüzünden
dava edilebilme niteliğinden yoksun kalabilmesini ifade eder. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere zamanaşımı, alacak hakkını sona erdirmeyip
sadece onu “eksik bir borç” haline dönüştürür ve “alacağın dava edilebilme özelliği”ni ortadan kaldırır. Bu itibarla zamanaşımı savunması ileri
sürüldüğünde, eğer savunma gerçekleşirse hakkın dava edilebilme niteliği
ortadan kalkacağından, artık mahkemenin işin esasına girip onu da incelemesi mümkün değildir.
Kısmi davada ise zamanaşımı yalnızca dava edilen kısım için kesilir.
Henüz açılmayan (saklı tutulan) ve daha sonra ıslahla arttırılan bölüm
için zamanaşımı işlemeye devam eder. Ancak kısmi davadaki miktar, kismi davanın açıldığı dava tarihine göre geriye doğru belirlenen zamanaşımı süresini kapsar. Bakiye alacak talep edildiği tarihe göre, geriye doğru
zamanaşımı süresi içinde kalıyor ise zamanaşımına uğramadığı kabul
edilmelidir. Kısaca kısmi davadaki alacak miktarı belirlendiği tarihden
itibaren öncelikle ileriye doğru gerçekleşen alacak için mahsup edilmeli,
bakiye alacak ise ondan sonraki süreyi kapsamalıdır. İlk kısmi davada
belirlenen alacak mahsuy edildikten sonra bakiyenin talep edildiği tarihten geriye doğru zamanaşımı süresi içinde kalan alacak, alacaklı lehine
hüküm altına alınmalıdır.
Dosya içeriğine göre kısmi olarak açılan davada davacı veikili bilirkişi
hesap raporundan sonra ıslah sureti ile alacakları attırmış ve davalı vekili
ise ıslaha karşı zamanaşımı itirazında bulunmuştur. Hüküm altına alınan
*
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fazla mesai çalışmaları karşılığı ücret alacaklarının kısmi olarak istenen
miktar dışlandığında kalan kısmında ıslah tarihine göre geriye beş yıllık
süre dikkate alındığında bu süre dışında kalan miktarların zamanaşımına uğradığı anlaşılmaktadır. Mahkemece ıslaha karşı zamanaşımı itirazının dikkate alınmadan ve bu konuda ek rapor alınmadan fazla mesai
çalışmaları karşılığı ücretin hüküm altına alınması hatalıdır.
F) SONUÇ:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine,
17.09.20115 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ • TALEPLE BAĞLILIK
•
HESAP YÖNTEMİ
ÖZET: Fazla çalışma süreleri belirlenirken dava
dilekçesinde beyan edilen sürelerin dışına çıkılamaz.
İşçinin yıllık izinde geçirdiği süreler fazla çalışma
sürelerinin tespitinde dikkate alınmamalıdır.
Sefer başına prim alan işçinin fazla çalışma ücreti hesaında sadece %50 zamlı kısım hesaplanmalıdır.*
Y 9 HD E. 2013/12384, K. 2015/12392, T. 30.3.2015
A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı, davalı şirketler bünyesinde mikser operatörü olarak
07.09.2007 tarihinden 07.02.2012 tarihine kadar en son 1.500 TL net
ücretle ve pirim sistemi ile çalıştığını, davalılar arasında asıl-alt işveren
ilişkisi olduğunu, sabah 08.00 akşam 22.00-23.00 çalışma sistemi ile
çalıştığını iddia ederek, kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla mesai ücreti,
ulusal, bayram, genell tatil, hafta tatili ücreti alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı N. Beton A.Ş. vekili dilekçesi ile; davacının kendi işçisi olmadı*

Gönderen: Kazım GÜZELGÜN, İstanbul Anadolu 3. İcra Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri
Müdürü
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ğını, aralarında iş akdi bulunmadığını belirterek davanın reddine karar
verilmesini talep etmiştir.
Davalı G. İnş.San.Tic.Ltd.Şti. vekili; davacının şirkette 08.09.2007 tarihinde iş başı yaptığını, iş akdinin son bulduğu 07.02.2012 tarihinde
kadar mikser şoförü olarak çalıştığını, iş akdinin haklı nedenle feshedildiğini savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak,
07)02/2012 tarihinde belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından
haklı sebep bildirilmeden feshedildiği gerekçesi ile davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davalı N. Beton A.Ş. vekili yasal süresi içinde temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalı N. Beton A.Ş.’nin aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Davacı dava dilekçesinde açıkça 08.00 - 22.00/23.00 arası çalıştığını
belirterek fazla mesai ücreti talebinde bulunmuştur. Davacının bu açıklaması kendisini bağlayıcı niteliktedir. Bu nedenle fazla mesai ücreti hesabı
tanık beyanları da dikkate alınarak 08.00 - 23.00 arası çalışma olduğu
gözetilip 1,5 saat ara dinlenme düşülerek yapılmalıdır.
Davacı ve davalı tanıkları; haftada bir gün izin kullanıldığını belirtmişlerdir. Bu nedenle fazla mesai çalışma hesabında 6 gün üzerinden değerlendirme yapılmalıdır.
Davacının yıllık izinde geçirdiği sürelerin hesaplama dışı bırakılması
gerekir.
3- Mahkemece fazla mesai ücret alacağı yukarıda belirtilen esaslara
göre davacının sefer başına prim aldığı anlaşıldığından sadece %50 zamlı
kısmı belirlenerek hesaplanmalıdır.
4- Hükmedilen miktarların net mi, yoksa brüt mü olduğunun hüküm
fıkrasında belirtilmemesinin infazda teretdüde yol açacağının düşünülmemesi hatalıdır.
F) SONUÇ:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine
30.03.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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İBRANAMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
ÖZET: 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 1.7.2012 tarihinden sonra düzenlenen ibra sözleşmelerinde Yasanın 420. maddesinde belirlenen koşullar aranmalıdır.
1.7.2012 tarihinden önce düzenlenen ibranameler ise bu konuda Yargıtay’ın benimsediği ilkelere
göre değerlendirilmelidir.*
Y 9. HD E.2015/8334, K. 2015/13861, T. 08.04.2015
Taraflar arasında düzenlenen ibranamenin geçerliliği konusunda
uyuşmazlık bulunmaktadır.
Türk Hukuknda ibra sözleşmesi 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiş olup, kabul edilen
Yasanın 132’nci maddesinde “Borcu doğuran işlem kanunen veya taraflarca belli bir şekle bağlı tutulmuş olsa bile borç, tarafların şekle bağlı
olmaksızın yapacakları ibra sözleşmesiyle tamamen veya kısmen ortadan
kaldırılabilir” şeklinde kurala yer verilmiştir.
İş ilişkisinde borcun ibra yoluyla sona ermesi ise 6098 sayılı Türk
Borçlar Kanunu’nun 420’nci maddesinde öngörülmüştür. Sözü edilen
hükme gör, işçinin işverenden alacağına ilişkin ibra sözleşmesinin yazılı
olması, ibra tarihi itibariyle sözleşmenin sona ermesinden baylayarak en
az bir aylık sürenin geçmiş bulunması, ira konusu alacağın türünün ve
miktarının açıkça belirtilmesi, ödemenin hak tutarına kazanan noksansız ve banka aracılığıyla yapılması şarttır. Bu unsurları taşımayan ibra
sözleşmeleri veya ibrahaname kesin olarak hükümsüzdür. Hakkın gerçek tutarda ödendiğini ihtiva etmeyen ibra sözleşmeleri veya ibra beyanını
muhtevi diğer ödeme belgeleri, içerdikleri miktarla sınırlı olarak kambuz
hükmündedir. Bu halde dahi, ödemelerin banka aracılığıyla yapılmış olması gerekir.
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 420’nci maddesinde, iş sözleşmesinin sona ermesinden itibaren bir ay içinde yapılan ibra sözleşmelerine geçerlilik tanınmayacağı bildirilmiştir. Aynı maddede, alacağın bir
kısmının ödenmesi şartına bağlı ibra sözleşmelerinni (ivazlı ibra), ancak
ödemenin banka kanalıyla yapılmış olması halinde geçerli olacaeğı öngörülmüştür. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 19’uncu maddesinde, feshe itiraz
*
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bakımından bir aylık hak düşürücü süre öngörülmüş olmakla, feshi izleyen bir ay içinde işçinin işe iade davası açma hakkı bulunmaktadır. Bu
noktada feshi izleyen bir aylık süre işçinin işe iadesi davası açma hakkı
bulunmaktadır. Bu noktada feshi izleyen bir aylık süre, işçinin eski işine
dönüp dönmeyeceğinin tespiti bakımından önemlidir. O halde feshi izleyen bir aylık sürede işverenin olası baskıları azaltmak, iş güvencesinin
sağlanması için de gereklidir. Geçerli ve haklı neden iddialarına dayanan
fesihlerde dahi ibraname düzenlenmesi için feshi izleyen bir aylık sürenin
beklenmesi gerekir. Bir aylık bekleme süresi kısmi ibra açısından işçinin
bir kısım işçilik alacaklarının ödenmesinin bir ay süreyle gecikmesi anlamına gelse de temelde işçi yararına bir durumdur. Hemen belirtelim ki
bir aylık bekleme süresi ibra sözleşmelerinin düzenlenme zamanı ile ilgili
olup ifayı ilgilendiren bir durum değildir. Başka bir anlatımla işçinin fesih
ile muaccel hale gelen kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve izin ücreti gibi
haklarının ödeme tarihi bir ay süreyle ertelenmiş değildir.
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun değinilen maddesinde, işverence
yapılacak olan ödemelerin banka yoluyla yapılması zorunluluğunun getirilmesi, ibranamenin geçerliliği noktasında sonuca etkilidir. Ancak banka
dışı yollarla yapılan ödemelerde de borç ibra yerine tamamen veya kısmen ifa yoluyla sona ermiş olur.
Sözü edilen yasal düzenleme, sadece işçinin alacaklı olduğu durumlar
için işçi yararına kısıtlamalar öngörmektedir. İşverenin cezai şart ve eğitim gideri talep ettiği yine işçinin vermiş olduğu zararın tazminine dair
uygulamalarda ve hatta sebepsiz zengilmeşme hükümleri çerçevesinde
işçinin işverene borçlu olduğu durumlarda, taraflar, herhangi bir hükümleri çerçevesinde işçinin işverene borçlu olduu durumlarda, taraflar, herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın işçinin borçlarını ibra yoluyla sona
erdirebilirler.
Değinilen maddenin ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri, destekten yoksun kalanlar ile işçinin diğer yakınlarının isteyebilecekleri tazminat ve
alacaklar dahil, hizmet sözleşmesinden doğan bütün haklar yönünden
uygulanır.
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 01.07.2012 tarihinden sonra düzenlenen ibra sözleşmeleri için yasal koşulların varlığı
aranmalıdır. Ancak 6098 sayılı Borçlar Kanununun yürürlükte olmadığı
dönemde imzalanan ibranamenin geçerliliği sorunu, Dairemizin konuyla
ilgili ilkeleri çerçevesinde değerlendirilmelidir. İbranamenin feshi izleyen
bir aylık süre içinde düzenlenmesi ve ödemelerin banka kanalıyla yapılmış oluşu 01.07.2012 tarihinden önce düzenlenen ibra sözleşmeleri için
geçersizlik sonucu doğurmaz. İşçi ve işveren arasında işverenin borçları-
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nın sona erdirilmesine yönelik olarak Türk Borçlar Kanunu’nun yürürlülüğü öncesinde yapılan ibra sözleşmeleri yönünden geçersizlik sorunu
aşağıdaki ilkeler dahilinde değerlendirilmelidir:
a) Dairemizin kökleşmiş içtihatları çerçevesinde, iş ilişkisi devam ederken düzenlenen ibra sözleşmeleri geçersizdir. İşçi bu dönemde tamamen
işverene bağımlı durumdadır ve iş güvencesi hükümlerine rağmen iş ilişkisinin devamını sağlamak veya bir kısım işçilik alacaklarına bir an önce
kavuşabilmek için iradesi dışında ibra sözleşmesi imzalamaya yönelmesi
mümkün olup, Dairemizin kararlılık kazanmış uygulaması bu yöndedir
(Yargıtay 9 HD 15.10.2010 gün, 2008/41165 E, 2010/29240 K.)
b) İbranamenin tarih içermemesi ve içeriğinden de fesih tarihinden
sonra düzenlendiğinin açıkça anlaşılamaması durumunda ibranameye
değer verilemez (Yargıtay 9 %D 5.11.2010 gün, 2008/3744 E, 2010/1943
K).
c) İbranamenin geçerli olup olmadığı 01.07.2012 tarihine kadar yürürlükte olan 818 sayılı Borçlar Kanununun irade fesadını düzenleyen 23-31.
maddeleri yönünden de değerlendirilmelidir. İbra sözleşmesi yapılırken
taraflardan birinin esaslı hataya düşmesi, diğer tarafın veya üçüncü yahsın hile ya da korkutmasıyla karşılaşması halinde, ibra iradesinden söz
edilemez.
Öte yandan 818 sayılı Borçlar Kanununun 21’nci maddesinde sözü
edilen aşırı yararlanma (gabin) ölçütünün de ibra sözleşmelerinin geçerliliği noktasında değerlendirilmesi gerekir. İbranamedeki irade fesadı
hallerinin, 818 sayılı Borçlar Kanununun 31’nci maddesinde öngörülen
bir yıllık hak düşürücü süre içinde ileri sürülmesi gerekir (Yargıtay 9HD
26.10.2010 gün, 2009/27121 E, 2010/30468 K). Ancak, işe girerken alınan matbu nitelikteki ibranameler bakımından iş ilişkisinin devam ettiği
süre içinde bir yıllık süre işlemez.
d) İbra sözleşmesi, varlığı tartışmasız olan bir borcun sona erdirilmesine dair bir yol olmakla varlığı şüpheli ya da tartışmalı olan borçların
ibra yoluyla sona ermesi mümkün değildir. Bu nedenle, işçinin hak kazanmadığı ileri sürülen bir borcun ibraya konu olması düşünülemez. Savunma ve işverenin diğer kayıtları ile çelişen ibra sözleşmelerinin geçersiz
olduğu kabul edilmelidir (Yargıtay 9 HD 4.11.2010 gün 2008/37372 E,
2010/31566 K).
e) Miktar içeren ibra sözleşmelerinde ise, alacağın tamamen ödenmiş
olması durumunda borç ifa yoluyla sona ermiş olur. Buna karşın kısmi
ödeme hallerinde, Dairemizin kökleşmiş içtihatlarında ibraya değer verilmemekte ve yapılan ödemenin makbuz hükmünde olduğu kabul edilmek-
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tedir (Yargıtay 9HD 21.10.2010 gün 2008/40992 E, 2010/39123 K). Miktar içeren ibranamenin çalışırken alınmış olması makbuz etkisini ortadan
kaldırmaz (Yargıtay 9 HD. 24.6.2010 gün 2008/33748 E, 2010/20389 K.).
f) Miktar içermeyen ibra sözleşmelerinde ise, geçerlilik sorunu titizlikle ele alınmalıdır. İrade fesadını denetimi yapılmalı ve somut olayın özelliklerine göre ibranamenin geçerliliği konusunda çözümler aranmalıdır
(Yargıtay 9 HD 27.06.2008 gün 2007/23861 E, 2008/17735 K.). Fesihten
sonra düzenlenen ve alacak kalemlerinin tek tek sayıldığı ibranamede,
irade fesadı haller ileri sürülüp kanıtlanmadığı sürece ibra iradesi geçerli
sayılmalıdır (Yargıtay HGK. 21.10.2009 gün, 2009/396 E, 2009/441 K).
g) Yine, işçinin ibranamede yasal haklarını saklı tuttuğuna dair ihtirazi
kayda yer vermesi ibra iradesinin bulunmadığını gösterir (Yargıtay 9 HD.
4.11.2010 gün 2008/40032 E, 2010/31666 K).
h) İbranemede yer almayan işçilik alacakları bakımından, borcun sona
erdiği söylenemez. İbranamede yer alan işçilik alacaklarının bir kısmı
yönünden savunma ile çelişkinin varlığı ibranameyi bütünüyle geçersiz
kılmaz. Savunma ile çelişmeyen kısımlar yönünden ibra iradesine değer
verilmelidir (Yargıtay 9HD 24.6.2010 gün, 2008/33597 E, 2010/20380
K). Başka bir anlatımla, bu gibi durumlarda ibranamenin bölünebilir etkisinden söz edilebilir. Bir ibraname bazı alacaklar bakımından makbuz
hükmünde sayılırken, bazı işçilik hak ve alacakları bakımından ise çelişki sebebiyle geçersizlikten söz edilebilir. Aynı ibranamede çelişki bulunmayan ve miktar içermeyen kalemler bakımından ise borç ibra yoluyla
sona ermiş sayılabilir.
İbraname savunması, hakkı ortadan kaldırabilecek itiraz niteliğinde
olmakla yargılamanın her aşamasında ileri sürülebilir (Yargıtay HGK.
27.1.2010 gün 2009/9-586 E, 2010/31 K.; Yargıtay 9 HD. 13.7.2010 gün,
2008/33764 E, 2010/23201 K.).
Somut olayda;
Dosyaya bozma sonrası ibraz olunan ibraname ve köy masraf senedi
başlıklı belgelerden davacıya bir miktar ödeme yapıldığı anlaşılmakla; davacıya anılan belgeler sorularak diyeceklerinin tespiti ile sonuca gidilmesi
için hükmün bozulması gerekmiştir.
F) SONUÇ:
Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı seepten BOZULMASINA, peşin
alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 08/04/2016 gününde
oybirliğiyle karar verildi.

Yargıtay Kararları

327

BELİRSİZ ALACAK DAVASI • ZAMANAŞIMI
ÖZET: Belirsiz alacak davasında kısmen talep
edilen miktar bakımından değil alacağın tamamı
bakımından zamanaşımı kesilir.
Y. 9 HD E. 2014/5553, K. 2015/16945, T. 11.05.2015
A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı, davalıya ait lokantata aşçı olarak çalışırken görevi dışında işlerde çalıştırılması, çalışma koşullarının ağırlığı ve ücretlerinin ödenmemesi nedeni ile iş sözleşmesini haklı olarak fesh ettiğini ileri sürerek,
kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla çalışma ve yıllık izin ücreti alacaklarının
tahsilini istemiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı, davacının daha iyi şartlarda iş bulduğunu ve bu yeni işyerinde başlayarak devamsızlık yaptığını, işe dönmesi için noter vasıtası ile
gönderilen ihtarnameye rağmen gelip işe başlamadığını ve devamsızlık
nedeniyle iş akdinin haklı fesh edildiğini, davacının aşçılık dışında başka
bir işte çalıştırılmadığını, yaptığı fazla mesailerinin ücretlerinin ödendiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve biirkişi raporuna dayanılarak, iş sözleşmesinin hak kazanmış olduğu fazla çalışma sürelirine ilişkin ücretlerinin ödenmemiş olması ve ağır iş şartları nedeniyle davacı işçi tarafından
haklı nedenle sonlandırıldığı, buna göre davacının kıdem tazminatına hak
kazandığı, işyerinden kendi isteği ile ayrılan davacının ihbar tazminatına
hak kazanamadığı, yine davacının yıllık izinlerini kullandığı ya da karşılığının ödendiği hususlarının davalı işverence ispatlanmadığı gerekçesi ile
davanın kısmen kabulüne karar verilerek ihbar tazminatı dışındaki davacı talepleri hüküm altına alınmıştır.
D) Temyiz:
Kararı davalı taraf temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında
kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Davacı, davalıya ait işyerinde aşçı olarak çalışırken iş sözleşmesini
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haklı olarak feshettiğini ileri sürerek dava açmış davalı ise davacının haksız yere ayrıldığını savunmuştur.
Mahkemece dosya kapsamına uygun olarak davacının feshi haklı görülüp, ihbar tazminatı dışında, alacaklar hüküm altına alınmıştır.
Davalı yargılama sırasındaki davacıya fesihle ilgili bir kısım ödeme yaptıklarını savunmuş ve buna ilişkin bir kayıt cihazı sunmuş ise de bu delilin değerlendirilmediği görülmüştür. Davalı işverenin ödeme savunması
olduğuna göre sunduğu delil usulünce incelenmeli, bir netice alınamadığı
takdirde yine davalının dayandığı yemin delili de değerlendirilerek sonuca
gidilmelidir. Eksik inceleme ve araştırma ile karar verilmesi hatalıdır.
3- Davanın niteliği külli tespit kısmi eda istemli belirsiz alacak davası
olup, kısmi eda eda külli tespit davasının açıldığı anda alacağın tamamı
için zamanaşımı kesilir. Ancak faiz başlangıcı açısından tahsil amaçlı belirsiz alacak davasından farklı bir durum vardır. Davaya konu edilen miktar bakımından faiz başlangıcı olarak dava tarihi kabul edilmelidir. Alacağın kalan kısmın sadece tespiti istenmiş olmakla, belirlenen bakiye alacak
miktarının ilerde talep edildiği tarihden itibaren faize karar verilmelidir.
Somut olayda, davacı külli tespit kısmi eda istemli belirsiz alacak davasında dava 7500 TL fazla çalışma cüreti talep etmiş, bilirkişi raporu
sonrası fazla çalışma talebini 50,000 TL olarak artırmıştır. Bu halde alacağı faiz uygulanırken yukarıda da açıklandığı üzere dava ve ıslah ayrımı
yapılması gerekirken kabul edilen 50.000 TL için dava tarihinden faiz
yürütülmesi hatalıdır.
F) SONUÇ:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine
11/05/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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ALT İŞVERENLİK • MÜTESELSİL BORÇ • KESİN HÜKÜM
ÖZET: Mecburi dava arkadaşlığının söz konusu
olmayan müteselsil borçlulukta, alacaklı istediği
borçluya karşı dava açarak alacağını tahsil edebilir.
Kesin hükümden söz edilebilmesi için, davanın
taraflarının, sebeplerinin ve taleplerinin aynı olması gerekir.
Y 9 HD E.2014/10173, K. 2015/21734, T. 16.06.2015
Dava konusu uyuşmazlığın daha önce bir kesin hüküm ile (1086 sayılı
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (HUMK) madde 237; 6100 sayılı
Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) madde 114/1-i) çözümlenmemiş olması dava şartıdır. Bu şart, olumsuz dava şartı olarak adlandırılır. Dava
konusu uyuşmazlık hakkında kesin hüküm bulunuyorsa, aynı konuda,
aynı taraflar arasında ve aynı dava sebebine dayanılarak yeni bir dava
açılamaz.
Kesin hüküm, şekli anlamda kesin hüküm ve maddi anlamda kesin
hüküm, olmak üzere ikiye ayrılır. Şekli anlamda kesin hüküm, sözü edilen karara karşı artık bütün olağan yasa yollarının kapandığı anlamına
gelir. Bazı son kararlar verildikleri anda kesindirler (Örneğin HUMK. m.
427; HMK. m. 361).
Yasa yolu açık olan bir karar, yasa yoluna başvurma süresi geçmekle
de kesinleşir. Öte yandan, temyiz yolu açık olan bir karar temyiz edilip sonuçta onanmış ve karar düzeltme süresi geçirilmişse, ya da karar
düzeltme yoluna gidilip de bu istem reddedilmişse veyahut yasa yoluna
başvurmaktan feragat edilmişse verilen hüküm şekli anlamda kesinleşir.
Bir hüküm bir kere şekli anlamda kesinleşirse, artık bu hükme karşı,
olağan yasa yollarına başvurulamaz. Bir kararın maddi anlamda kesinleşmesi için öncelikle şekli anlamda kesinleşmesi gerekir.
Maddi anlamda kesin hükmün koşulları 1086 sayılı HUMK’un 237.
maddesinde açıklanmıştır. Birinci dava ile ikinci davanın müddeabinlerinin (konusunun), dava sebeplerinin (vakıalarının) ve taraflarının aynı
olması maddi anlamda kesin hüküm oluşturur.
6100 sayılı HMK’nın 303/1. maddesi de “Bir davaya ait şekli anlamda
kesinleşmiş olan hükmün, diğer bir davada maddi anlamda kesin hüküm
oluşturabilmesi için, her iki davanın taraflarının, dava sebeplerinin ve ilk

330

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 90 • Sayı: 1 • Yıl: 2016

davanın hüküm fıkrası ile ikinci davaya ait talep sonucunun aynı olması
gerekir.” şeklinde benze bir tanımı içermektedir.
Kesin hüküm, ilk önce (hükmü veren mahkeme de dahil diğer bütün)
mahkemeleri bağlar. Yani mahkemeler, aynı konuda, aynı dava sebebine
dayanarak, aynı taraflar hakkında verilmiş olan bir kesin hüküm ile bağlıdırlar; aynı davayı bir daha (yeniden) inceleyemezler (kesin hüküm itirazı)
ve aynı konuya ilişkin yeni bir davada, önceki davada verilmiş olan kesin
hüküm ile bağlıdırlar (Baki Kuru, a.ge., C.V, s. 5051-5053).
Dosya içeriğine göre, davacının aynı alacak kalemleriyle ilgili İstanbul
Anadolu 18. İş Mahkemesinin 2013/486 esas sayılı dosyası üzerinden
dava dışı K. şirketine karşı dava açtığı, eldeki dosyada ise davasını İ.G.
Yat.Ort.A.Ş.’ye yönelttiği, yukarıda açıklamalarda karşılaştırıldığında her
iki davanın davalısı aynı olmadığından kesin hüküm koşullarının oluşmadığı anlaşılmaktadır.
Ayrıca, asıl - alt işverenlik ilişkisinde mecburi dava arkadaşlığı sözkonusu değildir. Davacı, davasını tercih ettiği işverenlerden birine yöneltebilir.
Bu açıklalar doğrultusunda mahkemeyce, işin esasına girilerek tarafların delillerinin toplanıp yargılama yapılması, özellikle işverenler arasında
asıl ve alt işveren ilişkisi bulunup bulunmadığının tespit edilmesi ve sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı ve yerinde olmayan gerekçeyle davanın reddine karar verilmesi hatalıdır.
F) SONUÇ:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenlerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine
16.06.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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İŞÇİNİN ÜCRETİ • FAZLA ÇALIŞMA • ÜST DÜZEY YÖNETİCİ
ÖZET: Bordroların gerçek ücreti göstermediği
şüphesinin ortaya çıkması halinde tanık beyanları gözetilmeli ve emsal ücret bilgileri celp edilerek ücret tespit edilmelidir.
İşçiye verilen ücret belgesiyle banka ödemeleri
birbirini doğruluyorsa ücret belgesindeki ücrete
itibar edilmelidir.
Üst düzey konumunda çalışan işçiye bu konumuna uygun ücret ödeniyorsa fazla çalışma ücretinden söz edilemez.*
Y 9 HD. E.2014/16334, K. 2015/27560, T. 06.10.2015
Taraflar arasında işçiye ödenen aylık ücretin miktarı konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır.
4857 sayılı İş Kanununda 32’nci maddenin ilk fıkrasında, genel anlamda ücret, bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler
tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutar olarak tanımlanmıştır.
Ücret kural olarak dönemsel (periyodik) bir ödemedir. Kanunun kabul
ettiği sınırlar içinde tarafların sözleşme ile tespit ettiği belirli ve sabit aralıklı zaman dilimlerine, dönemlere uyularak ödenmelidir. Yukarıda değinilen Yasa maddesinde bu süre en çok bir ay olarak belirtilmiştir.
İş sözleşmesinin tarafları, asgari ücretin altında kalmamak kaydıyla
sözleşme özgürlüğü çerçevesinde ücretin miktarını serbestçe kararlaştırabiirler. İş sözleşmeside ücretin miktarının açıkça belirtilmemiş olması,
taraflar arasında iş sözleşmesinin bulunmadığı anlamına gelmez. Böyle
bir durumda dahi ücret, Borçlar Kanunun 323’üncü maddesinin ikinci
fıkrasına göre tespit olunmalıdır. İş sözleşmesinde ücretin kararlaştırılmadığı hallerde ücretin miktarı, işçinin kişisel özellikleri, işyerindeki ya
da meslekteki kıdemi, meslek ünvanı yapılan işin niteliği, iş sözleşmesinin türü, işyerinin özellikleri, emsal işçilere o işyerinde ya da başka işyerlerinde ödenen ücretler, örf ve adetler göz önünde tutularak belirlenir.
4857 sayılı Yasanın 8’inci maddesinde, işçi ile işveren arasında yazılı
iş sözleşmesi yapılmayan hallerde en geç iki ay içinde işçiye çalışma koşullarını, temel ücret ve varsa eklerini, ücret ödeme zamanını belirten bir
belgenin verilmesi zorunlu tutulmuştur. Aynı yasanın 37’inci maddesin*
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de, işçi ücretlerinin işyerinde ödenmesi ya da banka hesabına yatırılması
hallerinde, ücret hesap pusulası türünde bir belgenin işçiye verilmesinin
zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Usülünce düzenlenmiş olan bu tür
belgeler, işçinin ücreti noktasında işverenden sadır olar yazılı delil niteliğindedir. Kişi kendi muvazaasına dayanamayacağından, belgenin muvazaalı biçimde işçinin isteği üzerine verildiği iddia işverence ileri sürülemez. Ancak böyle bir husus ile sürülsün ya da sürülmesin, muvazaa
olgusu mahkemece resen araştırılmalıdır. (Yargıtay 9 HD, 23.9.2008 gün
2007/27217 E. 2008/24414 K.).
Çalışma belgesinde yer alan bilgilerin gerçek dışı olmasını da yaptırıma bağlanmış olması, belgenin ispat gücünü arttıran bir durumdur. Kural olarak ücretin miktarı ve ekleri gibi konularda ispat yükü işçidedir.
Ancak bu noktada, 4857 sayılı Kanunun 8’inci ve 37’inci maddelerinin, bu
konuda işveren açısından bazı yükümlülükler getirdiği de göz ardı edilmelidir. Bahse geçen kurallar, iş sözleşmesinin tarafların ispat yükümlülüğüne yardımcı olduğu gibi, çalışma yaşamındaki kayıt dışılığı önlenmesi
amacına da hizmet etmektedir. Bu yönde belgenin verilmiş olması ispat
açısından işveren lehine olmakla birlikte belgenin düzenlenerek işçiye verilmemiş oluşu, işçinin ücret, sigorta pirimi, çalışma koşulları ve benzeri
konularda yasal güvencelerini zedeyebilecek durumdadır. Çalışma belgesi
ile ücret hesap pusulasının düzenlenerek işçiye verilmesi, iş yargısını ağırlıklı olarak meşgul eden, işe giriş tarihi, ücret, ücretin ekleri ve çalışma
koşullarının belirlenmesi bakımından da önemli kolaylıklar sağlayacaktır. Bu bakımdan ücretin ispatı noktasında delillerin değerlendirilmesi
sırasında, işverence bu konuda belge düzenlenmiş olup olmamasının da
araştırılması gerekir.
Çalışma yaşamında daha az vergi ya da sigorta primi ödenmesi amacıyla zaman zaman, iş sözleşmesi veya ücret bordrolarında gösterilen ücretlerin gerçeği yansıtmadığı görülmektedir. Bu durumda gerçek ücretin
tespiti önem kazanır. İşçinin kıdemi, meslek ünvanı, fiilen yaptığı iş, işyerinin özellikleri ve emsal işçilere ödenen ücretler gibi hususlar dikkate
alındığında imzalı bordrolarda yer alan ücretin gerçeği yansıtmadığı şühhesi ortaya çıktığında, bu konuda tanık beyanları gözetilmeli ve işçinin
meslekte geçirdiği süre, işyerinde çalıştığı tarihler, meslek unvanı ve fiilen
yaptığı iş bildirilerek sendikalarla, ilgili işçi ve işveren kuruluşlarından
emsal ücretin ne olabileceği araştırılmalı ve tüm deliller birlikte değerlendirilerek bir sonuca gidilmelidir.
Somut olayda davacı davalı şirket tarafından Rusya da inşası üstlenilen fabrika inşaatında proje müdürü olarak çalışmıştır. Davacı inşaat
mühendisidir. Davacı çalıştığı dönemin ilk iki ayında Türkiye’de şikket
ofisinde çalıştığını ve aylık 5.000 $ net ücret aldığını, akabinde Rusya’ya
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gittiğinde ise aylık 10.000 $ net ücret aldığını ileri sürmüştür. Davalı şirket ortağı Z.T. tarafından davacıya verilen 07.11.2007 tarihli belgede davacının aylık net 10.000$ ücretle çalıştığı belirtilmiştir. Yine davacının
banka hesabınad avalı tarafça yatırılan miktarlar nazara alındığında davacı çalışmaya başladığı ilk iki ayda 5.000$, sonrasında ise net 10.000$
ücretle çalıştığını ispat etmiştir. Mahkemeyce davacının işçilik alacakları
bu miktarlar üzerinden hesaplanarak hüküm altına alınmalıdır.
Yine davacının dosya içindeki banka hesap ekstresi nazara alınarak
davacının çalışma süresi boyunca ücret alacaklarını tam olarak ödenip
ödenmediği tespit edilerek ücret alacağı hususunda yeniden bir karar verilmelidir.
3- Davacı işçinin fazla çalışma yapıp yapmadığı konusunda taraflar
arasında uyuşmazlık bulunmaktadır.
Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatla yükümlüdür.
Ücret bordrolarına ilişkin kurallar burada da geçerlidir. İşçinin imzasını
taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir.
Bir başka anlatımla bordronun sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadıkça,
imzalı bordroda görünen fazla çalışma alacağının ödendiği varsayılır.
Fazla çalışmanın ispatı konusunda işyeri kayıtları özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler, işyeri iç yazışmaları delil niteliğindedir. Ancak,
fazla çalışmanın yazılı belgelerle kanıtlanamaması durumunda tarafların,
tanık beyanları ile sonuca gidilmesi gerekir. Bunun dışında herkesce 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 ihtirazı kaydının bulunması halinde, bordroda görünenden
daha fazla çalışmanın ispatı her türlü delille yapılabilir. Bodroların imzalı
ve ihtirazi kayıtsız olması durumunda, işçinin bordroda imzalatılmadığı
halde, 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 sorumluluklarının gerektirdiği ücretinin ödenmesi durumunda, ayrıca fazla çalış-
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ma 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 yönetiyici veya yönetim kurulu üyesi tarafından fazla çalışma yapması yönünde bir talimatın verilip verilmediğinin de
araştırılması gerekir. İşyerinde yüksek ücret alarak görev yapan üst düzey yöneticiye işveren tarafından fazla çalışma yapması yönünde açık bir
talimat verilmemişse, görevinin gereği gibi yerine getirilmesi noktasında
kendisinin belirlediği çalışma saatleri sebebiyle fazla çalışma ücreti talep
edemeyeceği kabul edilmelidir.
Somut olayda davasının davalı şirketçe Rusya'da inşaası üstlenilen
fabrika binası içinde proje müdürü olarak çalıştığı sabittir. Davacı fabrika
binasının inşa işinde en üst düzey yönetici olup aylık net 10.000$ ücretle
çalışmıştır. Yukarıda belirtildiği üzere davacı üst düzey yönetici olarak
kendi çalışma saatlerini belirleyebilecek konumda olup yüksek bir ücret
aldığından fazla çalışma ücreti talep edemez. Mahkemece davacının fazla
çalışma alacağının reddi gerekirken kabulü isabetsizdir.
SONUÇ:
Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerden BOZULMASINA,
davalı yararına takdir edilen 1.100.00 TL duruşma avukatlık parasının
davacıya, davacı yararına takdir edilen 1.100,00 TL duruşma avukatlık
parasının davalıya yükletilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 06/10/2015 gününde oybirliği ile karar verildi.
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İŞÇİLİK ALACAKLARI • HESABA ESAS ÜCRET
•
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ
ÖZET: Kıdem ve ihbar tazminatı giydirilmiş ücretten hesaplanır.
Diğer işçilik alacakları çıplak ücretten hesaplanır.
Vergi iadesi anlamında olan asgari geçim indirimi ücretin eki değildir.
Y 9 HD E.2014/15100, K. 2015/27877, T. 07.10.2015
Kıdem ve ihbar tazminatının giydirilmiş ücretten, hesaplanması gerekir. İşçiye ücreti dışında ödenen asgari geçim indirimi yasa ile getirilmiş
olup, bireyin veya ailenin asgari geçim düzeyini sağlayacak bölümünün
toplam gelirden düşülerek vergi dışı bırakılmasıdır. Bu nedenle ücretin
eki değildir. Ücret olarak nitelendirilemez ve tazminatlar ile işçilik alacaklarının hesaplanmasına esas ücrete dahil edilemez.
Hükme esas bilirkişi raporunda davacının kıdem tazminatının asgari
geçim indirimi de dahil edilmiş ücretten hesaplanması hatalıdır. Davacının kıdem tazminatının asgari geçim indirimi dikkate alınmadan hesaplanıp belirlenmelidir.
3- Karar başlığında davalı olarak T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yerine tüzel kişiliği olmayan İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün
yazılması hatalıdır.
4- Davalı T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yargı harcından muaf
olduğundan aleyhine harç yükletilmesi hatalıdır.
5- Hükmedilen kıdem tazminatı miktarının net mi yoksa brüt mü olduğunun hükümde belirtilmemesinin infazda tereddüte yol açacağının düşünülmemesi de hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
F) SONUÇ:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenlerden dolayı BOZULMASINA, 07.10.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
ZAMANAŞIMI BAŞLANGICI • KISMİ DAVA
ÖZET: Zamanaşımının başlangıç tarihi “zarara ve
faile” ıttıla tarihidir.
Bir davadan zamanaşımı ileri sürülmüş ise öncelikle bu sorun çözülmelidir. Fazlaya ilişkin hakkın
saklı tutulması kısmi davada istenmeyen fazla
miktarın zamanaşımını kesmez.*
Y.10 HD E. 2015/6025, K. 2015/8000, T. 28.04.2015
Davanın yasal dayanağını oluşturan 506 sayılı Kanun’un 26’ncı maddesinin birinci fıkrasında işverenin sorumluluğu, ikinci fıkrasında ise üçüncü kişilerin sorumluluğu düzenlenmiştir. Zararlandırıcı sigorta olayında;
devlet adına sosyal güvenlik kanunlarını uygulamakla görevli Sosyal Güvenlik Kurumu birinci kişi, risklerin gerçekleşmesi halinde sigortalının
ya da hak sahiplerinin Kurumdan yardım görmesi için primleri ödeneyen
işveren ikinci kişi konumundadır. Bunun dışında kalalar ise üçüncü kişi
olarak tanımlanmaktadır.
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 332/1’inci maddesinde belirtilen işçi-işveren arasındaki akde aykırılık eylemleri bu çerçevede maddenin 2’nci
fıkrası gereğince işverenin akde aykırı davranışları (işçi sağlığı ve iş güvenliğinin gerektirdiği önlemlerin alınmaması vs.) sonucu 26/1’inci maddeyle yapılan ilişkilendirle ile bir bakıma akde aykırı hareketten doğan
tazminat davaları hakkındaki hükümlere tabii olmakla; zamanaşımının,
işverenler açısından uygulanması gereken Borçlar Kanununun 125’inci
maddesine göre on yıl olduğu belirtilmelidir.
506 sayılı Kanun’un 26’ncı maddesinde üçüncü kişiler aleyhine açılan rücu davalarının tai olduğu zamanaşımı süresine ilişkin açık hüküm
bulunmamaktadır. Üçüncü kişi ile sigortkalı arasında akdi bir ilişki söz
konusu değildir. Ancak anılan maddenin ikinci fıkrasında Borçlar Kanunu’na yollamada bulunulmuştur. Hal böyle olunca; üçüncü kişiler aleyhine açılan davaların, Borçlar Kanunu’nun 60’ncı maddesinde gösterilen bir
ve on yıllık zamanaşımı süresine tabi olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.
Öte yandan işveken vekili, 506 sayılı Yasanın 4’üncü maddesinde, “İşveren nam ve hesabına işin yönetimi görevini yapan kimseler, “işveren
*
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vekili”dir.” şeklinde tanımlanmış, anılan maddenin devamındaki, “Bu kanunda geçen işveren deyimi işveren vekilini de kapsar. İşveren vekili, bu
Kanunda belirtilen yükümlülüklerinden dolayı aynen işveren gibi sorumludur.” hükmü ile işveren vekilinin sorunmluluğunun kapsamı belirlenmiştir. Bu kapsamda işveren veikilinin de, zamanaşımı yönünden aynen
işveren gibi sorumlu olacağı gözetilmelidir.
Borcu ortadan kaldırmamakla birlikte yerine getirmekten kaçınma
yetkisi veren zamanaşımı defi, ancak bunu ileri süren taraf yönünden
sonuç doğurmakta olup, bir başka anlatımla, mahkemece kendiliğinden
gözetilemeyen ancak yasal süre içerisinde ileri sürüldüğü takdirde değerlendirilmesi gerekir ve başlangıcı da; “zarar ve faile ıttıla” tarihidir. Bilindiği üzere zarar ve faile ıttılanın birlikte gerçekleşmesi gerekir ve sadece
birinin gerçekleşmesi zamanaşımı süresinin başlaması için yeterli değildir. Zarara ve faile ıttıla, Kurumun yetkili organının ıttılaı olduğundan, zararın ıttıla tarihi sigortalı ya da hak sahibine bağlanan gelirler yönünden
tahsis onay tarihi, masraf ve ödemeler yönünden sarf ve ödeme tarihidir.
Faile ıttılanın ise özel bir duyarlılıkla araştırılıp incelenmesi gerekmektedir. Uygulamada, devam eden ceza davasında verilen mahkumiyet kararının kesinleştiği tarih, Kurum sigorta müfettişi veya Çalışma Bakanlığı iş
müfettişi raporunun Kurumun etkili makamlarına intikal tarihi ya da ilk
rücu davasının açıldığı tarih, faile ıttıla tarihi olarak kabul edilmektedir.
Ayrıca özellikle belirtilmelidir ki, zamanaşımı defi davanın esası hakkında her türlü muameleye manidir. Bu sorun halledilmeden davanın
esası incelenemez (11.1.1940 tarihli 15/70 sayılı İçt. Bir Kararı) ve yargı
kararları ile öğretide kısmi davada dava edilmeyen alacak kesimi için, fazlaya ilişkin hakkın saklı tutulmuş olmasının zamanaşımı kesmeyeceği kabul edilmektedir. (Prof.Dr.Baki Kuru Hukuk Muhakemeleri Usulü Altıncı
Baskı Cilt: II sayfa: 1541 v.d) Kısmi dava açılması yapılan miktarı için
kesilir Y. HGK. 20.3.1968 gün ve 1968/9-210 E. ve 151 K. 3.7.2002 gün
ve 2002/9-564 E. ve 572 K. 09.10.2002 gün ve 2002/9-808 E. ve 2002/801
K. sayılı ilamları da bu yöndedir.
Eldeki davada; ıslahla arttırılan miktara karşı yasal süre içerisinde ileri sürdürklheri zamanaşımının gerçekleşip gerçekleşmediğine ilişkin davalılar H. ve A.’in; işveren U. Liman İşletmeciliği Nak. Tur ve Tic. A.Ş.’deki
davaya konu işkazasının meytdana geltiği tarih itibariyle hukuki statülerinin ne olduğu Ticaret Sicil Memurluğu’na sorulmak suretiyle kuşku
ve duraksamaya yer kalmayacak şekilde belirlendikten sonra açıklanan
yasal mevzuat çerçevesinde yapılacak irdeleme sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı
şekilde karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
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O halde, davalılar H.ve A. avukatının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ
Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde H. ve A’e iadesine, 28.04.2015 gününde
oybirliğiyle karar verildi.

Asıl işveren • alt işveren ilişkisi
•
sosyal güvenlik hakkı
ÖZET:Asıl işveren, alt işveren ilişkisinin varlığı
için öncelikle işin başka bir işverenden alınmış
olması, bir başka ifade ile asıl işverenin işverenlik sıfatına devredilen iş dolayısıyla sahip olması,
asıl işyeri ya da işyerinden sayılan yerlerde kendi adına işçi çalıştırıyor olması gerekir.
Y.10 HD E. 2015/17886, K. 2015/18433, T. 03.11.2015
5510 sayılı Kanun sosyal güvenlik hakları bakımından işçileri korumayı amaçlamaktadır. Alt işveren, asıl işverenin işyerinde alt işveren olarak faaliyet gösterirken kendi çalıştırdığı işçilerin sigorta primlerini de
ücretleri gibi ödemek zorundadır.
Ödeme emirlerinin iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; davanın reddine ilişkin verilen kararın yasal süresi içinde temyizen incelenmesini davacının avukatının istemesi ve duruşma talep etmesi üzerine
dosya incelenerek, işin duruşmaya tâbi olduğu anlaşılıp, duruşma için
03.11.2015 günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderildi. Duruşma günü davacı adına Av. O.. Ş.. ile davalı K.. adına Av. G.. B.. geldiler.
Diğer davalı adına gelen olmadı. Duruşmaya başlandı. Hazır bulunanların
sözlü açıklamaları dinlenip duruşmaya son verilerek aynı günde, Tetkik
Hâkimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan
sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
1-) Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerektirici sebeplere ve özellikle; 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun
(HMK.) 297. maddesinin b bendinde tanımlanan unsurları taşıması ve
“tarafların ve davaya katılanların kimliklerini... ” kapsaması yönündeki
hükümlerinin kararın yazımında dikkate alınması gerekmekte olup, ka-
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rar başlığına ihbar edilen olarak yazılması gereken T.. G.. T. Y.. H.. O.
İ.. S.. T.. L.. Ş..'nin davalı olarak yazılmasına ilişkin yanlışlığın; HMK'nın
304. maddesi uyarınca mahallinde herzaman düzeltilmesi mümkün olmasına göre bozma nedeni yapılmayarak, sair temyiz itirazlarının REDDİNE;
2-) 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunun 12.
maddesinde, "Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin bir işte veya bir işin bölüm veya eklentilerinde, iş alan ve
bu iş için görevlendirdiği sigortalıları çalıştıran üçüncü kişiye alt işveren
denir. Sigortalılar, üçüncü bir kişinin aracılığı ile işe girmiş ve bunlarla
sözleşme yapmış olsalar dahi, asıl işveren, bu Kanunun işverene yüklediği
yükümlülüklerden dolayı alt işveren ile birlikte sorumludur." hükümleri
düzenlenmiştir.
Bu çerçevede, asıl işveren, alt işveren ilişkisinin varlığı için öncelikle
işin başka bir işverenden alınmış olması, bir başka ifade ile asıl işverenin
işverenlik sıfatına devredilen iş dolayısıyla sahip olması, asıl işyeri ya da
işyerinden sayılan yerlerde kendi adına işçi çalıştırıyor olması gerekir.
İşin belirli bir bölümünde değil de tamamının bir bütün halinde ya da
bölümlere ayrılarak başkalarına devredildiği, işten bu yolla tamamen el
çekildiği, sigortalı çalıştırılmadığı için işveren sıfatının haiz olunmadığı
durumda ise, bunları devralan kişiler alt işveren, devredenler de asıl işveren olarak nitelendirilemeyecektir.
Aracı sıfatının kazanılmasında diğer koşullar ise; asıl işverenden istenilen işin, asıl iş ya da işyeriyle ilgili işin bir bölümünde veya işyeri eklentilerinde alınmış olması ve bu işte işi alanın kendi işçilerinin çalıştırılması
ve bu nedenle de işveren sıfatına sahip olunmasıdır.
5510 sayılı Kanun sosyal güvenlik hakları bakımından işçileri korumayı amaçlamaktadır. Alt işveren, asıl işverenin işyerinde alt işveren olarak faaliyet gösterirken kendi çalıştırdığı işçilerin sigorta primlerini de
ücretleri gibi ödemek zorundadır. Bu yükümlülüğünü yerine getirmezse,
yani sigorta primlerini ödemez veya eksik öderse, asıl işveren alt işveren
işçilerinin ödenmeyen veya eksik ödenen sigorta primlerini ödemek zorunda kalacaktır. Çünkü ödenmeyen primler Sosyal Güvenlik Kurumu
için gelir kaybı olmanın ötesinde, sigortalıların gelecekteki emeklilik haklarını, en temel sosyal güvenlik haklarını ellerinden almaktadır.
Dosyadaki bilgi ve belgelere göre, yukarıda açıklanan yasal çerçevede
oluşan davacı ile dava ihbar edilen T. Grup Tesis Yön. Hizm. Oto İnş. San.
Tic. Ltd. Şti. arasında asıl işveren – alt işveren ilişkisinin 01.03.2011 –
01.03.2012 tarihleri arasında mevcut olduğu belirgin olup, bu dönemde
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alt işverenin ödenmediği prim ve ferileri borçlarından asıl işveren olarak davacının sorumlu olduğunun kabul edilmesi isabetli ise de; davaya
konu iptali istenen ödeme emirlerinde yer verilmesine karşın; asıl işveren
– alt işveren ilişkisinin olup olmadığı veya borcun kaynağının açıklığa
kavuşturulmadığı 2011 yılı Ocak ayı prim ve işsizlik sigortası prim borçlarından davacının sorumlu tutulmuş olması, usul ve yasaya aykırı olup
bozma nedenidir.
Yapılması gereken, davaya konu ödeme emirlerindeki 2011 yılı Ocak
ayı borçlarının kaynağı ve gerektiğinde bu döneme ilişkin asıl işveren – alt
işveren ilişkisinin olup olmadığı açıklığa kavuşturularak yapılan açıklamalar çerçevesinde varılacak sonuca göre karar verilmelidir.
O hâlde, davacı avukatının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ
Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istem hâlinde davacıya iadesine, davacı avukatı yararına takdir edilen 1.100,00 TL duruşma avukatlık parasının davalı K...'a
yükletilmesine, 03.11.2015 gününde oybirliği ile karar verildi.
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SGK RÜCU ALACAĞI • İLK PEŞİN SERMAYELİ GELİR
ÖZETİ: Kurumun, sigortalı veya haksahiplerine
bağladığı ilk peşin sermaye değerli gelirden fazlasını isteme hakkı bulunmadığı gibi; bağlanan
gelirin kesildiği veya kesilmesi gereğinin, yargılama sürecinde ortaya çıktığı durumlarda; Kurumun ödemediği veya ödemeyecek olduğu gelir
kesimini rücuan istemeyeceği yönü de, tazmine
yönelik davada gözetilmesi gereken genel ilkeler
arasında bulunmaktadır.
Y10 HD E.2015/2781, K. 2015/3372, T.27.02.2015
Dava; zararlandırıcı sigorta olayı sonucu yaşamını yitiren sigortalının
hak sahiplerine yapılan sosyal sigorta yardımlrı sebebiyle uğramılan zararın, 506 Sayılı Kanunun 10 ve 26. maddeleri gereğince davalılardan
teselsül hükümlerine göre rücuan alınması istemine ilişkindir.
Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.
Hükmün, davacı SGK Başkanlığı avukatı ve davalılardan E.K., tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteklerinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit
edildi:
KARAR: 1-) Dosyadaki yazılara, toplanan delillere ve hükmün dayandığı gerektirici sebeplere göre, temyiz yoluna başvuran taraf vekillerinin sair
temyiz itirazlarının reddi gerekir.
2-) Mahkemece bozma kararına uyulmasına karar verilmiştir. Bozma
kararına uyulmakla, bozma kararı lehine olan taraf yararına usulü kazanılmış hak doğar ve mahkemece de bozma kararı doğrultusunda karar
verilmesi gerekir. (9.5.1960 gün ve 21/9 Sayılı İbk) O halde mahkemece
bozma kararına uyulduğuna göre, bozma kapsamı doğrultusunda inceleme ve araştırma yapılarak karar verilmesi gerekir.
Mahkemece uyulan Dairemiz bozma ilamında, ilk peşin sermaye değerlerine dair beliren açık çelişkiler giderilip doğru değerler ve gelirden
çıkanlar için fiili ödeme tutarları açıklıkla saptanarak, ilk peşin sermaye
değerleri doğru belirlendikten sonra 506 Sayılı Kanunun 26. maddesine
göre %87,5, 10. maddesine göre %93,75 oranı esas alınmak suretiyle hüküm kurulması gerektiği belirtilmiştir.

342

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 90 • Sayı: 1 • Yıl: 2016

Bozma ilamı sonrasında yürütülen yargılama sürecinde, ilk peşin sermaye değerindeki çelişkiler giderilmemiş olup, 10. maddenin işveren ve
işveren vekili yönünden uygulanabileceği gözetilmeksizin tüm davalar yönünden uygulanacağının belirtilmesi de usul ve yasaya aykıdır.
Diğer taraftan, geri çevirme kararımız sonrasında 1.2.2004 tarihinden
itibaren 92. maddenin uygulandığı belirtilmiştir.
506 Sayılı Kanunun 92. maddesi, “Malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile iş kazalarıyla meslek hastalıkları sigortasından hak kazanılan aylık
ve gelirler birleşirse, sigortalıya veya hak sahibine bu aylık ve gelirlerden
yüksek olanın tümü, eksik olanın da yarısı bağlanır. Bu aylık ve gelirler
eşitse, iş kazalarıyla meslek hastalıkları sigortasından bağlanan gelirin
tümü, malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından bağlanan aylığın da yarısı verilir.” düzenlemesini içermektedir.
Kurumun, sigortalı veya haksahiplerine bağladığı ilk peşin sermaye
değerli gelirden fazlasını isteme hakkı bulunmadığı gibi; bağlanan gelirin
kesildiği veya kesilmesi gereğinin, yargılama sürecinde ortaya çıktığı durumlarda; Kurumun ödemediği veya ödemeyecek olduğu gelir kesimini
rücuan istemeyeceği yönü de, tazmine yönelik davada gözetilmesi gereken
genel ilkeler arasında bulunmaktadır.
Dava konusu edilen gelirlerin, 506 Sayılı Kanunun 92. maddesi uyarınca indirildiğinin anlaşılması halinde; davalının tazminle sorumlu olduğu ilk peşin sermaye değerli gelir miktarının; gelerin başladığı tarih itibariyle 506 Sayılı Kanunun 92. maddesi uyarınca indirilmiş hali üzerinden
hesaplanan ilk peşin sermaye değerli gelir miktarına, indirme tarihine
kadar yapılan fark fiili ödeme miktarının da eklenmesi suretiyle belirlenmesi, gerekirken, eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı
şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
Kuşkusuz, hükmü temyiz etmeyen davalılar yönünden davacı Kurum
lehine oluşabilecek usuli kazanılmış hak durumu korunmalıdır. O halde,
davacı ve davalılardan E.K. vekillerinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ
Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan sebeplerle BOZULMASINA, temyiz harcının istenmesi halinde davalı E.K.’e iadesine, 27.02.2015
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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Alman rant sigortasına giriş tarihinin Türkiye’de
sigortalılık başlangıcı olarak tespiti
•
Kesin dönüş koşulu
ÖZET: Yurtdışında uzun süre kalmak, tek başına
bir aylık kesme nedeni teşkil etmemektedir.
Yurtdışında geçen çalışmalar sonucu o ülkenin
sosyal güvenlik sisteminden hak kazanılan yaşlılık ya da malullük aylığının bir sonucu olan ve
ikamete dayalı bulunmayan sosyal sigorta veya
sosyal yardım niteliğindeki edimlerden yararlanmak, yurtdışından kazanılmış olan sosyal güvenlik hakkının en doğal sonucu olup, bu haktan
feragat anlamı çıkacak şekilde bir “kesin dönüş”
tanımı yapılması, sosyal güvenlik hakkından feragat edilemeyeceği olgusunun göz ardı edilmesi sonucunu da doğuracaktır.
Y.10 HD E. 2015/9223, K. 2015/18985, T. 09.11.2015
Dava, Alman rant sigortasına giriş tarihinin Türkiye’de sigortalılık başlangıcı olarak tespiti ile yaşlılık aylığı bağlanması gerektiğinin tespiti istemine ilişkindir.
Mahkeme, ilâmında belirtildiği şekilde davanın kabulüne karar vermiştir.
Hükmün, davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü
ve aşağıdaki karar tespit edildi.
Yurtdışında çalışan Türk vatandaşlarının yurtdışında geçen hizmetlerinin borçlandırılarak, ülkemiz sosyal güvenlik mevzuatında malullük,
yaşlılık ve ölüm hallerinde Türkiye’de geçmiş hizmet gibi değerlendirilmesini sağlamak amacıyla kabul edilen 3201 sayılı Kanun hükümleri uyarınca borçlandırılan sürelere dayalı olarak hangi şartlarda aylık bağlanacağı
anılan Kanunun 6'ncı maddesinde belirlenmiştir. Tahsis yapılabilmesi
için aranan koşullardan birisi, yurda kesin dönülmüş olmasıdır.
Kesin dönüşün, aylık tahsis talebinde bulunanların yurtdışındaki ça-
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lışmalarının sona ermesini, ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal
yardım ödeneği almamaları durumunu ifade ettiği; “sosyal sigorta ödeneği” deyiminden, çalışma yaşamı süresince karşılaşılan hastalık, iş kazası,
meslek hastalığı veya işsizlik gibi riskler nedeniyle iş göremezlik veya işsizlik gibi adlar altında yapılan ödeneklerin amaçlandığı; “sosyal yardım
ödeneği” ibaresinin ise bulunulan ülke mevzuatı kapsamında, geçimlerini
sağlayacak hiçbir gelirleri olmayan veya mevcut gelirleriyle geçimlerini
sağlamakta güçlük çeken kişilerin asgari geçim düzeyi ile sınırlı olmak
üzere geçimlerinin sağlanması amacıyla kamu kurum ve kuruluşları tarafından muhtaçlık durumuna ve süresine göre ödenen, ikamet şartına
bağlı nakdi yardımlar anlamını taşıdığı kabul olunmaktadır. Ne var ki,
“kesin dönüş” ifadesi, mutlak anlamda, yurtdışında bulunduğu ülkeden
Türkiye’ye döndükten sonra tekrar yurtdışına çıkış yapmama şeklinde
değerlendirilemez. İkamet şartına bağlı olmayan nitelikte sosyal sigorta veya sosyal yardım ödeneği alanlara, anılan koşulun gerçekleştiğinin
kabulü ile aylık bağlanabilecektir. Aksi yöndeki düşünce, Anayasamızın
23'üncü maddesi ile güvence altına alınmış olan “Yerleşme ve seyahat
hürriyeti”nin; İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin
Sözleşmeye (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine) ek 4 nolu Protokolün
2'nci maddesi ile tanınmış “Serbest dolaşım özgürlüğü”nün ihlali sonucunu doğuracaktır. 3201 sayılı Kanunun 6'ncı maddesinin B bendi ile tekrar
yurtdışına gitmek değil, yabancı ülke mevzuatına tabi olarak çalışmak ve
ikamete dayalı sosyal sigorta veya sosyal yardım ödeneği almak, aylığın
kesme nedeni olduğu belirtilmiş; 3201 sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığı
bağlanıp altı aydan daha uzun süre yurtdışında bulunmuş olanların, yurtdışında çalışıp çalışmadıklarını ve ikamete dayalı bir sosyal sigorta veya
sosyal yardım ödeneği alıp almadıklarını “3201 sayılı Kanuna göre aylık
alanlara mahsus yoklama belgesi” vererek, aylıklarını almaya devam edebilecekleri, Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlandırılması ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 14'üncü maddesi ile hüküm altına alınmış
olup, yurtdışında uzun süre kalmak, tek başına bir aylık kesme nedeni
teşkil etmemektedir.
Ayrıca, yurtdışında geçen çalışmalar sonucu o ülkenin sosyal güvenlik
sisteminden hak kazanılan yaşlılık ya da malullük aylığının bir sonucu
olan ve ikamete dayalı bulunmayan sosyal sigorta veya sosyal yardım niteliğindeki edimlerden yararlanmak, yurtdışından kazanılmış olan sosyal
güvenlik hakkının en doğal sonucu olup, bu haktan feragat anlamı çıkacak şekilde bir “kesin dönüş” tanımı yapılması, sosyal güvenlik hakkından feragat edilemeyeceği olgusunun göz ardı edilmesi sonucunu da
doğuracaktır.
Dava konusu, somut olayda; dosya içerisinde, 30.04.2013 tarihli yaş-
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lılık aylığı tahsis talebinden sonra getirtilen, 04.12.2014 tarihli Alman sigorta merciine ait TR 4 belgesi de dikkate alınarak ve yeniden güncel tarihli TR 4 belgesi getirtilerek, yukarıda belirtilen yasal düzenlemelerdeki
hususlar araştırılıp tartışılarak Türkiye’de aylık bağlanmasını gerektirecek şekilde kesin dönüş şartının gerçekleşip-gerçekleşmediği hususunun
değerlendirilmesi gerekirken, yazılı gerekçelerle yaşlılık aylığı talebinin
kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.
Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular göz ardı edilerek eksik araştırma ve inceleme sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya
aykırı olup bozma nedenidir.
O hâlde davalı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul
edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ
Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 09.11.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
CMR ANLAŞMASI • GECİKME VE MALIN BOZULMASI
ÖZET: CMR anlaşmasına göre hem gecikme hem
de malın bozulması sebebiyle ayrı ayrı taşıyıcının
sorumluluğunun belirlenmesi gerekecektir.*
Y. 11 HDE E.2013/4697, K. 2013/21306, T. 25.11.2013
CMR taşıması sırasında, ziya, hasar ve gecikmeden doğan sorumluluk
sebeplerinin bir arada gerçekleşmesine engel bir durum sözkonusu değildir. Zira süresi içerisinde teslim edilmeyen eşyanın, aynı zamanda ziyan
ve hasara uğramış olması her zaman ihtimal dahilindedir. Gecikme, ziya
ve hasarın oluşmasına sebep olabileceği gibi, tam tersine ziya veya hasarda gecikmeye sebep olabilecek veya bu iki sorumluluk sebebi birbirinden
tamamen bağımsız olarak gerçekleşebilecektir. İşte bu gibi durumlarda
hangi hükümlere göre taşıyıcının sorumluluğuna “gidileceğinin belirlenmesi gerekmektedir. Gecikme ile ziya veya hasar, birbirinden değil de,
farklı nedenlerden meydana geldikleri takdirde; taşıyıcının hem gecikmeden hem de ziya veya hasardan dlayı sorumluluğunun söz konusu olacağı
tartışmasızdır. Gecikme ile ziya veya hasarın, birbirinden kaynaklanarak
meydana gelmesi halinde ise taşıyıcının, hem gecikmeden, hem de ziya
veya hasardan ayrı ayrı sorumlu olması gerekir. Zira hak sahibinin taşıma sözleşmesinden kaynaklanan, eşyaya ve teslim süresine ilişkin olmak
üzere iki menfaati bulunmaktadır. Taşıyıcı açısından da eşyanın korunması ve zamanında teslim edilmesi iki ayrı borç niteliğindedir. Bu nedenle
gecikme ile ziya ve hasarın birlikte gerçekleşmesi halinde taşıyıcı aynı
nedenden değil, iki farklı yükümlülüğü ihlal etmesinden dolayı sorumlu
olacaktır. Gecikmeden doğan zararla kastedilen, dolaylı malvarlıksal zarar olup, bunlar, gecikme nedeniyle eşyanın piyasaya değerinin düşmesi
gümrük vergilerinin artması, gönderilenin üçüncü kişilere taahhütlerini
yerine getirememesi ve bu nedenle cezai şart ödemesi, böyle bir tazmin
sorumluluğuyla karşı karşıya kalmamak için taşıma konusu eşyanın muadilini bir şekilde temin etmek zorunda kalması, üretim veya pazar kaybına uğraması, boşaltmada görev alacak işçilere veya eşyanın saklanacağı
depoya fazla ücret ödemesi gibi, eşyanın maddi varlığını etkilemeyen, tazmini meselesi CMR m. 23/f.5’de düzenlenen ve taşıma ücretini aşmayacak olan zararlardır. Bunun yanında gecikme nedeniyle taşınmakta olan
malın ziyaa veya hasara uğraması durumunda taşıyanın sorumlu olduğu
*
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maddi zarar ise, ziya veya hasar hali için öngörülmüş olan CMR m. 23/f.
1-3, 24-26 maddelerindeki yönteme göre hesaplanan zarardır. Bu açıklamalar karşısında somut olaya gelince; yukarıda belirlenen ilkeler doğrultusunda ayrı ayrı gecikme ve malın bozulması nedeniyle taşıyıcı davalının
sorumluluğunun belirlenmesi gerekirken, yazılı şekilde hümük tesisi doğru olmamış, birleşen dosyada davacı vekilinin bu yöndeki temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün birleşen dosya davacısı yararına bozulmasına
karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ
Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle temyiz edenler vekilinin sair temyiz itirazlarının REDDİNE, (2) numaralı bentte açıklanan
nedenlerle birleşen dosya davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü
ile kararın birleşen dosya davacısı A.T.Ü.İ.İhr.San.ve Tic. A.Ş. yararına
BOZULMASINA, ödedikleri temyiz peşin harcın istekleri halinde temyiz
edenlere iadesine, 25.11.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YABANCI MAHKEME İLAMLARININ TENFİZİ
ÖZET: Yabancı devlet kanunlarına göre kesinleşmiş ilanların Türkiye’de icra olunabilmesi yetkili
Türk mahkemesi tarafından verilecek olan tenfiz
kararına bağlıdır.
Tenfiz kararı verilebilmesi için; Türkiye Cumhuriyeti ile ilamın verildiği devlet arasında mütekabiliyete dayanan bir anlaşma veya o devlette
Türk Mahkemelerinden verilmiş ilamların tenfizini mümkün kılan bir yasa hükmünün veya fiili bir
uygulamanın bulunması, ilamın Türk Mahkemelerinin münhasır yetkisine girmeyen bir konuda
olması, hükmün kamu düzenine aykırı olmaması,
kendisine karşı tenfiz istenen kişinin savunma
haklarının uygulanması gerekecektir.*
Y. 11 HD E., 2013/3197, K. 2014/9394, T. 20.05.2014
Davacı vekili, müvekkili tarafından davalı şirket aleyhine Avusturya
Cumhuriyeti Wels Asliye Mahkemesi’nde alacak davası açıldığını, yargı*
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lama neticesinde 23/09/2002 tarih ve 4CG139/01 K sayılı karar ile davalı tarafın müvekkiline 11/07/2000 tarihinden 27/11/2000 tarihine kadar
40.727,96 EURO üzerinden işleyen yıllık %8 faizi ve 28/11/2000 tarihinden 49.020,30 EURO üzerinden işleyecek yıllık %8 faizi ile birlikte
49.020,30 EURO ödenmesine karar verildiğini, yine Avusturya Cumhuriyeti Wels Bölge Mahkemesi’nin 24/09/2002 tarih ve 5 C 2849/01s sayılı
kararı ile davalı tarafın müvekkiline 20/11/2000 tarihinden itiaren işleyecek yıllık %8 fazi ile birlikte 6.557,84 EURO ödenmesine karar verildiğini ileri sürerek, anılan kararların tanınmasını ve tenfizini talep ve dava
etmiştir.
Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, toplanan kanıtlara dayanılarak, yabancı mahkeme kararlarının Türk kamu düzenine açıkça aykırılıklarının bulunmadığı, kaldı
ki kararların “davalının davayı kabul etmesi üzerine kurulan hüküm”
şeklinde açıklanarak gerekçelendirildiği gerekçesiyle davanın kabulüne
karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştirl
1- Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin aşağıdaki bent
kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının
reddine karar verilmesi gerekmiştir.
2- Ancak dava, yabancı mahkeme kararlarının tenfizi istemine ilişkindir.
Dava tarihinde yürürlükte bulunan 5718 sayılı MÖHUK’nın 50/1. maddesi hükmüne göre, yabancı mahkemelerden hukuk davalarına ilişkin
olarak verilmiş ve o devlet kanunlarına göre kesinleşmiş bulunan ilamların Türkiye’de icra olunabilmesi, yetkili Türk Mahkemesi tarafından
tenfiz kararı verilmesine bağlıdır. Tenfizin şartları ise aynı Yasa’nın 54.
maddesinde düzenlenmiştir. Bunlar, Türkiye Cumhuriyeti ile ilamın verildiği devlet arasında mütekabiliyet esasına dayanan bir anlaşma veya
o devlette Türk Mahkemeleri’nden verilmiş ilamların tenfizini mümkün
kılan bir kanun hükmünün veya fiili uygulanın bulunması, ilamın Türk
Mahkemeleri’nin münhasır yetkisine girmeyen bir konuda verilmiş olması, hükmün kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması, kendisine karşı
tenfiz istenen tarafın savunma hakkına ilişkin usulü işlemlere uyulmuş
olmasıdır.
Somut uyuşmazlıkta ise davalı vekilince, yabancı mahkemelerce müvekkiline dava dilekçesinin tebliğ edilmediği ve müvekkilinin usulüne uygun şekilde davadan haberdar edilmediği savunulduğu halde, mahkeme-
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ce davalı vekilinin bu savunması üzerinde durulmamıştır. Her ne kadar
tenfizi istenen yabancı mahkeme kararlarında dava dilekçesinin davalıya
tebliğ tarihleri belinrtilmiş ise de, davalı vekilinin anılan savunmasının
araştırılması ve bu konudaki tereddütün giderilmesi gereklidir. Zira dava
konusu yabancı mahkeme kararlarından, davalının duruşmalara katılmadığı ve bu nedenle “davalının davayı kabul etmesi üzerine gıyabi hüküm” kurulduğu anlaşılmaktadır. Davalının savunmasının doğru olması
halinde, savunma hakkının kısıtlanmış olacağı ve bu durumun 5718 sayılı MÖHUK’nın 54/ç maddesi uyarınca Türk kamu düzenine aykırı bulunduğundan tenfiz engeli oluşturacağı tabiidir.
Bu durum karşısında mahkemece, yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda, bu konuda ispat yükümlülüğü kendisine kendisine düşen
davacıya süre verilip tebliğ belgelerinin getirtilmesi ve tenfizi istenen kararlarda yabancı mahkemelerce, davalıya dava dilekçesinin ne şekilde
tebliğedildiğinin, dolayısıyla davalının savunma hakkının kısıtlanmış olup
olmadığının araştırılması, tebliğin usulüne uygun olduğunun belirlenmesi
halinde davanın kabulüne, aksi halde davanın reddine karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeye dayanılarak, yazılı şekilde hüküm kurulması
doğru görülmemiş, kararın bu nedenle davalı yararına bozulması gerekmiştir.
SONUÇ
Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin
diğer temyiz itirazlarının REDDİNE, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile yerel mahkeme
kararının davalı yararına BOZULMASINA, takdir olunan 1.100,00 TL
duruşma vekalet ücretinin davacıdan alınarak, davalı tarafa verilmesine,
ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz eden davalıya iadesine,
20/05/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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CMR KURALLAR • ZAMANAŞIMI SÜRESİ
ÖZET: Taşımadan doğan davada zamanaşımı süresi bir yıldır. Ancak, bilerek, kötü hareket veya
bilerek kötü hareket kabul edilen kusurlarda bu
süre üç yıldır.
Malın olması gereken sıcaklıktan daha düşük sıcaklıkta taşınması bilerek kötüniyetli davranma
olarak kabul edilemez.*
Y. 11 HD E. 2014/10288 K. 2014/18927 T.03.12.2014
Dava, CMR konvansiyonu kapsamında yapılan taşıma sözleşmesinden
doğan hasarın taşıyıcıdan ve onun CMR sorumluluk sigortacısından tazmini istemine ilişkin olup, mahkemece, yazılı şekilde davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
CMR 32/1-a maddesine göre, bu sözleşme gereğince yapılan taşımalardan doğacak davaların bir yıllık süre içerisinde açılması gerekmektedir.
Ancak bilerek kötü hareket veya mahkeme tarafından bilerek kötü hareket olarak kabul edilen kusurlarda, bu süre üç yıldır Mahkemece, davalı
taşıyıcının ağır kusurlu olduğu kabul edilerek, zamanaşımı süresinin dolmadığı gerekçesiyle, davanın kabulüne karar verilmiş ise de, Daikemizin
yerleşik içtihatlarında da belirtildiği üzere, malın olması gereken sıcaklıktan daha düşük sıcaklıkta taşınmasının, bilerek kötüniyetli davranma
olarak kabul edilmesi mümkün değildir. Bu nedenle, mahkemece, somut
olayda uygulanacak zamanaşımı sürecinin, CMR’nin 23. maddesi uyarınca, bir yıl olduğu göz önünde bulundurularak; alacağın teslim ve dava
tarihi itibariyle zamanaşımına uğrayıp uğramadığının değerlendirilmesi
gerekirken, davalının zamanaşımı def’inin yazılı gerekçe ile reddi doğru
olmamış, bozmayı gerektirmiştir.
3- Bozma sebep ve şekline göre, taraf vekillerinin diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına,
SONUÇ
Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalılar vekilinin aktif dava ehliyetine ilişkin temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı
bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazının kabulü ile
kararın davalı yararına BOZULMASINA, (3) numaralı bentte açıklanan
nedenlerle, taraf vekillerinin diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenme*

Gönderen: Av. Hulki ÖZEL Mersin Barosu
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sine YEROLMADIĞINA, ödedikleri temyiz peşin harcın istekleri halinde
temyiz edenlere iadesine, 03.12.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

TAŞIMADAN DOĞAN ZARAR • İCRA İNKAR TAZMİNATI
ÖZET: Nakliyat poliçesi kapsamında ödenen tazminatın rücuen tahsili davasında gerçek zararın
tespiti yargılamayı gerektirmekte olup, alacak likit olmadığından icra inkar tazminatına hükmedilmesi doğru olmamıştır.
Y11 HD E. 2014/13048, K.2014/19566, T. 11.12.2014
Davacı vekili, müvekkili sigorta şirketi ile dava dışı C.Giyim arasında
sigorta poliçesi imzalandığını, Ç. Giyim’in yurtdışından gelen ürünlerinin
taşınması işini davalı şirketin üstlendiğini, gelen ürünlerde eksik olduğunun fark edildiğini, sigorta poliçesinden doğan sorumluluktan dolayı
müvekkili şirketin C. Giyim’in zararını ödediğini, müvekkili şirketin Ç.
Giyim’in halefi olduğunu ve temlikname aldığını, davalı şirketten hasar
bedelini talep ettiklerini ancak olumlu sonuç elde edemediklerini, unun
üzerine icra takibi başlattıklarını, davalının borca itiraz ettiğini ve takibin durduğunu ileri sürerek, itirazın iptali ile takibin devamına, davalının
%100 icra inkar tazminatına mahkum edilmesine karar verilmesini dava
ve talep etmiştir.
Davalı vekili, kolilerin Macaristandan gümrük yetkilileri tarafından
açıldığını ve kolilerden numune alındığını, bunun hem TIR karnesine hem
de CMR üzerine Macaristan Gümrük Müdürlüğü tarafından düşülen notla
belirtildiğini, bu hususta dava dışı şirkete teslim sırasında ilgi verildiğini
savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, tüm dosya kapsamına, toplanan delillere ve düzenlenen
bilirkişi raporuna göre, davanın kabulü ile, Bakırköy 17. İcra Müdürlüğü’nün 2012/14009 Esas sayılı dosyasındaki itirazın iptali ile takibin
1.800,12 TL asıl alacak ve 213,82 TL işlemiş faiz üzerinden devamına,
asıl alacağın takdiren %20’si oranında 360 TL icra inkar tazminatının
davalıdan alınıp davacıya verilmesine karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
1- Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının
gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve
yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin aşağıdaki ben-
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din kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek
gerekmiştir.
2- Dava, nakliyat sigorta poliçesi kapsamında ödenen tazminatın davalılardan rücuen tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece hükmedilen
miktarın tazminat niteliği ve gerçek zararın araştırılması yargılamayı gerektirmekte olup, alacak likit olmadığından, davalı aleyhine icra inkar
tazminatına hükmedilmesi doğru grülmemiş, davalı vekilinin bu yöne
ilişkin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davalı yararına bozulması
gerekmiştir.
SONUÇ
Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan sebeplerle, davalı vekilinin
sair temyiz itirazlarının REDDİNE, (2) numaralı bentte açıklanan sebeplerle, davalı vekilinin temyiz itirazının kabulüyle, kararın davalı yararına
BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene
iadesine, 11/12/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

GECİKME HALİNDE OLUŞAN ZARAR
•
TAŞIYICININ SORUMLULUĞU
ÖZET: CMR hükümlerine göre gecikme halinde
oluşan bir zararın ispatlanması halinde taşıyıcının ödeyeceği tazminat taşıma ücretiyle sınırlıdır.
Y11 HD E. 2014/16, K. 2014/19336, T. 09.12.2014
Davacı vekili, müvekkilinin 07.09.1999-10.09.1999 tarihleri arasında Kazakistan’da yapılacak Kazbuild 99 Fuarı’nda sergilenmek üzere bir
kısım emtialarının taşınması ve gümrük işlemlerinin gerçekleştirilmesi
için davalı ile anlaştığını, malzemelerin müvekkili tarafından davalıya
18.08.1999 tarihinde teslim edildiğini, ancak malzemelerin fuarın bitim
tarihinden çok sonra Kazakistan’a ulaştırıldığını, emtiaların gelmemesi
nedeniyle müvekkilinin fuara katılamadığını, bu nedenle yapılan masraflar ve elde edilemeyen kar nedeniyle müvekkilinin zarara uğradığını ileri
sürerek, toplam 44.474 USD ve 1.530.79 YTL’nin temerrüt faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, taşımanın dava dışı şirket tarafından yapıldığını, müvekkilinin gümrük komisyoncusu olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.
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Birleşen İstanbul 6. Asliye Ticaret Mahkemesi 2000/720 E. sayılı dosyasında davacı vekili 07-10.09.1999 tarihleri arasında Kazakistan’da düzenlenecek Katbuild Fuarı’na katılmak üzere P. Dış Tic.A.Ş.’nin fuar malzemelerinin Türkiye’den gümrük çıkış ve giriş işlemlerini müvekkilinin
yaptığını, davalının ise taşıma işini üstlendiğini, ancak emtianın Kazakistan’a gecikmeli taşınması sonucu enmtia sahibinin müvekkili hakkında
tazminat davası açtığını, gecikmeden davalının sorulu olduğunu ileri sürerek, rucüen 44.474 USD ve 1.530,79 YTL’nin davalıdan tahsilini talep
ve dava etmiştir.
Davalı vekili, taşımanın O. Nakliyat Ltd.Şti tarafından yapıldığını, gecikmenin Rusya Devletinin gümrük işlemlerini keyfi olarak geç yapmasından kaynaklandığını, müvekkilinin kusurunun bulunmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Birleşen İstanbul 4. Asliye Ticaret Mahkemesi 2000/837 E. sayılı dosyasında davacı R., Nakliyat Ltd.Şti. vekili, müvekkilinin anılan taşıma
nedeniyle navlun bedelinin ödenmediğini, alacağın tahsili için başlatılan
takibe davalının hakrsız ve kötüniyetli olarak itiraz ettiğini ileri sürerek,
davalının itirazın iptalin ve %40 inkar tazminatının davalıdan tahsilini
talep ve dava etmiştir.
Dava vekili, davanın reddini istemiştir.
Birleşen Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 2001/934 E. sayılı dosyasında davacı R., Nakliyat Ltd.Şti. vekili, müvekkilinin taşımayı üstlendiği
P.Dış.Tic.A.Ş.’ye ait emtianın davalı tarafından fiilen taşındığını, taşımanın geç yapılması nedeniyle müvekkilin hakkında açılan dava sonucu müvekkili tarafından ödenmek zorunda kalınacak tazminatın rüucuen davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı O.Nakliyat Ltd.Şti. vekili, Rusya Devleti tarafından araçların
gümrükte uzun süre bekledildiğini, gecikmeden müvekkilinin sorumlu
olmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına
göre, davalılar tarafından taşıması üstlenilen davacıya ait emtianın yapılacak fuara yetiştirilemediği, bu nedenle davacının uğramış olduğu 12.174
USD ve 1.530,78 TL zarardan davalı Y.B.Nak. A.Ş.’nin asıl taşıyıcı olarak
sorumlu olduğu, davalı Y. A.Ş.’nin bu zararının son taşıyıcı O.Nak. Ltd.
Şti.’den rücuen talep edebileceği, ancak davasını ara taşıyıcı R.Nak. Ltd.
Şti.’ne yönelttiği, birleşen davacı R. Nak. Ltd.Şti.’nin ödediği navlun bedelini asıl davacı Y.B.Nak.Ltd.Şti.’den talep edebileceği gerekçesiyle, asıl
davanın kısmen kabulü ile 12.174 USD ve 1.530,78 TL’nin temerrüt faizi
ile birlikte davalı Y.B.Nak.Ltd.Şti.’den tahsiline, birleşen 2001/934 Esas
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ve 2000/720 Esas sayılı dosyadaki davaların reddine, navlun bedeli alacağına yönelik birleşen 2000/837 Esas sayılı davanın kabulü ile davalının
takibe yapmış olduğu itirazın iptali ile %40 oranında icra inkar tazminatının davalı Y.B.Nak.Ltd.Şti.’den tahsiline karar verilmiştir.
Kararı, davalı Yeni B.Nak.Ltd.Şti. vekili temyiz etmiştir.
1- Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, mümeyyiz davalı vekilinin aşağıdaki bent dışında kalan sair temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Dava CMR Konvansiyonuna tabi taşımaya ilişkin taşımanın süresinde gerçekleştirilmediği iddiasına dayalı tazminat istemine ilişkin olup,
mahkemeyce mümeyyiz davalı tarafından taşıması üstlenilen ve 12-14
günde ulaştırılması kararlaştırılan davacıya ait emtianın 07.09.199910.09.1999 tarihleri arasında Kazakistan’da yapılacak fuara yetiştirilemediği, emtianın fuar bittikten sonra 14.09.1999 tarihinde Kazakistan’a
ulaştığı, bu nedenle davacının yapmış olduğu stand kirası, stand donanımı ve reklam giderleri, konaklama gideri, navlun ücreti ile gümrük işlemleri gideri ve Konya’dan Almaata’ya gidiş dönüş uçak giderleri olmak
üzere toplam 12.174 USD ve 1.530,78 TL giderlerden mümeyyiz davalının asıl taşıyıcı olarak sorumlu olduğu gerekçesiyle yazılı şekilde hüküm
tesis edilmiş ise de, CMR Konvansiyonu’nun 23/4. maddesinin 2. cümlesi
“Gecikme halinde, hak sahibi zarar ve ziyanın bundan ileri geldiğini ispat
ederse, taşıyıcı bu zarar ve ziyan için, taşıma ücretini geçmemek üzere
tazminat öder” hükmünü içermekte olup, gecikme nedeniyle taşıyıcı olan
davalı, navlun ücretini geçmemek üzere davacı göndericiye karşı sorumludur.
Bu itibarla, mahkemece, taşımanın gecikmeli yapılmasından dolayı
davalı taşıyıcının sorumluluğunun navlun ücerti ile sınırlı olduğunun kabulü ile buna göre hüküm tesis edilmesi gerekirken, davacının yapmış
olduğu tüm giderlerden davalı taşıyıcının sorumlu tutulması doğru olmamış, kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle, mümeyyiz davalı vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine, 2 nolu bentte çıklanan
nedenlerle, mümeyyiz davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın mümeyyiz davalı yararına BOZULMASINA, takdir olunan 1.100 TL
duruşma vekalet ücretinin asıl davada davacı P.Dış Tic.A.Ş.’den alınarak,
asıl davada davalı Y.B.U.Nak.Tic.A.Ş.’ye verilmesine, ödediği temyiz peşin
harcın isteği halinde temyiz eden davalı Y.B.U.Nak.Tic.A.Ş.’ye iadesine,
09/12/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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KARAYOLU TAŞIMASI • CMR KONVANSİYONU
ÖZET: Dava konusu karayolu taşıması Belçika ile
Türkiye arasında yapılmış olup olaya CMR konvansiyonu hükümlerinin uygulanması gerekir.
Y11 HD E.2014/12887, K. 2014/20292, T. 23.12.2014
Dava, uluslararası kara taşıması nedeniyle taşınan malda meydana gelen hasarın davalı taşıyıcıdan tahsili için başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkin olup, mahkemece yukarıda açıklanan gerekçeyle
davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Dava konusu taşıma Belçika-Türkiye arasında yapıldığından olaya
CMR Konvansiyonu hükümlerinin uygulanması gerekmekte olup, tazminat hesabının CMR Konvansiyonu hükümlerine göre SDR kuru üzerinden
yapılması zorunludur. CMR’nin 23/3. maddesine göre, tazminat, hasarlı
olan emtianın brüt ağırlığının eher kilogramı için 8.33 SDR hesap birimini
geçemez. Mahkemece, CMR Konvansiyonu hükümlerinden anlar uzman
bir bilirkişiden hasar tazminatı konusunda rapor alınmak ve sonucuna
göre karar verilmek gerekirken yetersiz bilirkişi raporuna göre davanın
kısmen kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiş, kararın temyiz eden
davalı yararına bozulmasına karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin tüm, davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının REDDİNE- (2) nolu
entte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile
hükmün davalı yararına BOZULMASINA, davacıdan temyiz harcı peşin
alındığından başkaca harç alınmasına mahal olmadığına, ödediği temyiz
peşin harcın isteği halinde temyiz eden davalıya iadesine, 23/12/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
İHALENİN FESHİ • TAPU İPTALİ • HACİZ TARİHİ
ÖZET: Bir taşınmaz hakkında tapu iptali ve tescil
kararı alınması o taşınmaz üzerinde mevcut hacizlerin kaldırılması anlamında değildir.
Haciz anında taşınmaz borçlu adına kayıtlı ise
üçüncü kişinin açmış olduğu tapu iptali ve tescil kararı haciz tarihindeki mülkiyet durumunu ve
mülkiyet durumuna göre gerçekleştirilen ihaleyi
etkilemez.*
Y. 12 HD E. 2015/19110, K. 2015/24179, T. 13.10.2015
Borçlu G.A. ile taşınmaz maliki 3. kişi F.K., F.K.’ya ait olan taşınmazın
22.05.2012 tarihinde borçlu G.A.’a satıldığı, taşınmaz üzerine 19.11.2012
tarihinde haciz konulduğu F.K.’nın eşi tarafından İstanbul 13. Aile Mahkemesinin 2013/668-2014/247 sayılı dosyasında 12.09.2012 tarihinde
açılan tapu iptali ve tescil davasında taşımmaz satış işleminin iptali ile taşınmazın yeniden F.K. adına tesciline karar verildiği, kararın 12.05.2014
tarihinde kesinleştiği ve 16.05.2014 tarihinde F.K.’ya adına tayupa tescil
işleminin yapıldığını ileri sürerek 02.12.2014 tarihinde yapılan ihalenin
feshini talep etmiş, mahkenmece davanın kabulü ile ihalenin feshine karar verildiği anlaşılmıştır.
İKK’nın 134. maddesinde ihalenin feshi nedenleri teker teker belirtilerek gösterilmemiştir. Sadece, BK’nun 226. maddesinde yazılı nedenler
de dahil olmak üzere satış ilanının tebliğ edilmemiş olması, satılan malın
esaslı niteliklerindeki hata ve ihaledeki fesat nedenleriyle ihalenin bozulabileceğine değinilmiştir.
İhalenin bozulma nedenleri gerek doktrinde gerekse Yargıtay uygulamasında;
1- İhaleye fesat karıştırılmış olması
2- Artırmaya hazırlık aşamasındaki hatalı işlemler
3- İhalenin yapılması sırasındaki hatalı işlemler
4- Alıcının taşınmazın önemli nitelikleri hakkında hataya düşürülmüş
olması şeklinde sıralanmıştır.
*

Gönderen: Kazım GÜZELGÜN, İstanbul Anadolu 3. İcra Hukuk Mahkemesi, Yazı İşleri
Müdürü
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Somut olayda, mahkemece, dava açılan taşınmazın ihale tarihinden
önce Aile Mahkemesi kararı ile üçüncü kişi adına tapuya tesciline karar
verildikten sonra satışa çıkarıldığı gerekçesi ile ihalenin feshi isteminin
kabul edilidği görülmektedir. Mahkemenin bu yöndeki kabulü yukarıda
açıklanan fesih nedenleri arasında bulunmamaktadır.
Öte yandan ihaleye konu taşınmazın icra müdürlüğünce haciz konulduğu 19.11.2012 tarihinde borçlu adına tapuda kayıtlı olduğu anlaşıldığından, icra memurunun haciz işleminde bir usulsüzlük bulunmamaktadır. Taşınmazın İstanbul 13. Aile Mahkemesi’nin 08.04.2014 tarih ve
2013/668 esas, 2014/247 karar sayılı ilamı gereğince, şikayetçilerden
F.K. adınatesciline karar verildiği anlaşılmış ve hükmen tescilin hacizden
sonra yapıldığı tespit edilmiştir. Sonradan mahkemeden tapu iptal tescil
kararı alınması hacizlerin fekkine dair karar alınmadığı sürece duruma
etkili değildir.
Şikayetçinin dayanak yaptığı İstanbul 13. Aile Mahkemesi’nin
08.04.2014 tarih ve 2013/668 esas, 2014/247 karar sayılı ilamında, sadece iptal ve tescil ile yetinilmiş, hacizlerin kaldırılması ile ilgili bir hükme
yer verilmemiştir. İcra müdürü haciz işlemini yaparken başka anlatımla
haciz tarihinde, taşınmazın borçlu adına kayıtlı olması zorunlu ve yeterlidir. Böyle olduğu takdirde icra müdürünün haciz işleminde bir usulsüzlük bulunmadığı sonucuna varılmalıdır (HGK.nun 13.6.2001 tarih,
2001/12-461 E., 2011/516 K.).
Haciz tarihinde borçlu adına kayıtlı taşınmaz için 3. kişinin açmış olduğu tapu iptal ve tescil davasının kabul edilip kesinleşmesi halinde dahi,
haciz tarihindeki mülkiyet durumuna etkisi olmaz. Tescil kararı hacizden sonra verildiğinden ve tapudaki hacizlerin kaldırılması yönünde bir
hüküm taşımadığından, haczin kaldırılması istemi 3. kişinin genel mahkemede açacağı davada tartışabilir ve bu karar sebebiyle ihalenin feshine
karar verilmesi isabetsizdir.
O halde mahkemece, şikayetin reddine karar vermek gerekirken yazılı
şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ
Alacaklı ve ihale alıcısının temyiz itirazlarının kabuli ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İKK’nın 366. ve HUMK’un 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık
olmak üzere, 13/10/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

358

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 90 • Sayı: 1 • Yıl: 2016

İHALENİN FESHİ
•
TARAFLARIN GIYABINDA KARAR VERİLMESİ
ÖZET: İhalenin feshi talebini inceleyen İcra Hukuk Mahkemesi taraflar gelmese de dosyayı inceleyip karar verecektir.
Y. 12 HD E.2015/8817, K. 2015/10570, T.21.4.2015
İKK’nın 134/2. maddesi; “... ihalenin feshi talebi üzerine icra mahkemesi takip tarihinden itibaren yirmi gün içinde duruşma yapar ve taraflar
gelmeseler bile icap eden kararı verir...” şeklinde düzenlenmiştir.
Somut olayda, ihalenin feshi şikayetinin taraflarca takip edilmemesi nedeniyle mahkemece 17.01.2013 tarihli duruşmada, HMK’nın 150.
maddesi uyarınca dosyanın işlemden kaldırılmasına ve 18.04.2013 tarihinde de üç aylık yasal süre içerisinde taraflarca davanın yenilenmediği
gerekçesiyle HMK’nın 150. maddesine dayalı olarak davanın açılmamış
sayılmasına karar verildiği görülmektedir. Bu uygulama İKK’nın 134/2.
maddesinin yukarıda açıklanan hükmüme aykırıdır.
O halde, mahkemece şikayetin esası incelenerek oluşacak sonuca göre
bir karar verilmesi gerekirken, somut olayda uygulanma imkanı bulumayan HMK’nın 150. maddesi uyarınca “dosyanın işlemden kaldırılması” ve
ikinci aşama olarak da, “davanın açılmamış sayılmasına” karar verilmesi
isabetsiz olduğundan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kanun yararına temyiz talebinin kabulüne karar verilmiştir.
SONUÇ
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kanun yararına temyiz talebinin
kabulü ile 1086 sayılı HUMK’nun 427/6. maddesi uyarınca mahkeme kararının (KANUN YARARINA BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 21.04.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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SENETTE CİRO • SENET HAMİLİNİN HAKLARI
ÖZET: Senet hamilinin takip yapabilmesi için
haklı hamil olması gerekmeyip yetkili hamil olması gereklidir.
Keşideci lehtara ve cirontalara karşı ileri sürebileceği şahsi def’ilerini iyiniyetli hamile karşı ileri
süremez.
Y12 HD E. 2015/1624, K. 2015/12392, T. 05.05.2015
Alacaklı tarafından çeke dayalı olarak keşideci borçlu hakkında kambiyo senetlerine mahsuz haciz yolu ile icra takibine başlandığı, örnek
10 numaralı ödeme emrinin tebliği üzerine borçlunun yasal sürede icra
mahkemesine yaptığı başvuruda, takip dayanağı çekin lehtar tarafından
rehin cirosu ile teminat olarak alacaklı bankaya verildiğini, menfi tespit
davasında verilentedbir kararı gereğince takibe konu edilemeyeceğini ileri
sürerek takibin iptali isteğinde bulunduğu, mahkemece takip dayanağı
çekin rehin cirosu ile alacaklı bankaya verildiği, çekin rehin cirosu ile
devrinin mümkün olmadığı gerekçesiyle takibin iptaline karar verildiği
anlaşılmaktadır.
Takip dayanağı çekin incelemesinde; keşidecinin S.Ç., lehtarının A.
Tarım Ürüleri Ltd.Şti. olduğu, lehtarın cirosu ile takip yapan alacaklı ...
Bankası’na geçtiği ve alacaklının yetkili son hamil olduğu görülmektedir.
Hamilin icra takibi yapabilmesi için haklı hamil olması gerekmeyip
yetkili hamil olması yeterlidir. TTK'nın 818. maddesinin göndermesiyle çekler hakkında da uygulanması gereken aynı kanunun 687. maddesi
gereğince, keşideci borçlu, lehtara ve cirantalara karşı ileri sürebileceği
şahsi def’ilerini, iyiniyetli hamile karşı ileri süremeyeceği gibi, keşidecinin, lehtar ciranta ile hamil arasındaki ilişkilere dayanarak def’ide bulunamayacağı da açıktır.
Diğer yandan Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen menfi tespit davasında da çekin ibrazı halinde ödenmemesi yönünde tedbir kararı verildiği, takip yapılmaması yönünde verilen bir tedbir kararının da bulunmadığı görülmüştür.
Hal böyle olunca, mahkemece, şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirmeyle, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ
Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İKK’nın 366 ve HUMK4nun 428. maddeleri uyarın-
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ca (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.

REHİNLİ ARAÇ • SİGORTA TAZMİNATI
ÖZET: Rehinli aracın rehin alacaklısının sigorta
tazminatını da talep etmesi mümkündür.
Y.12 HD E. 2015/10206, K. 2015/13585, T. 14.05.2015
Alacaklı tarafından borçlu aleyhine 12.08.2014 tarihinde başlatılan taşınır rehinin paraya çevrilmesi yolu ile ilamsız takipte; alacaklının rehinli
aracın kazaya karışmış olması sebebiyle A., A.Ş. nezdinde hasar dosyası
açıldığından borçluya yapılacak sigorta tazminadı ödemesinin icra dosyasına gönderilmesini icra memurluğundan talep ettiği, icra memurluğunca
rehinli malın satılarak paraya çevrilmesi dışında takibin dışına çıkılamayacağı gerekçesiyle talebin reddi yönünde işlem tesis edildiği, alacaklının icra memurluk işleminin kaldırılması istemiyle şikayet yoluyla icra
mahkemesine başvurduğu mahkemece şikayetin reddine karar verilidği
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 ayni 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 kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İKK’nın 366 ve HUMK’un 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın
tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere,
14.05.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ
AVUKATIN İHMALİNDEN DOĞAN ZARAR • İZLENECEK YOL
ÖZET: Avukatın ihmalinden dolayı doğan zarar
sebebiyle açılan davada, avukatın ihmali davranışı ile doğan zarar arasında illiyet ilişkisi olup
olmadığı ayrıntılı bir şekilde araştırılarak sonuca
gidilmelidir.*
Y13 HD E. 2013/29311, K. 2014/31314, T. 16.10.2014
KARAR
Davacı, alacaklı olduğu dava dışı N.Y. aleyhine başlattığı icra takibi sonucu satış aşamasına gelindiğinde, satış işleminin başlatılması için davalı
avukatlara 11.7.2009 tarihinde vekalet verdiğini, davalıların haczin düşmesine 9 gün kala 9.3.2010 tarihinde satış talep ettiklerini ve ihmalleri
nedeni ile haczin düştüğünü ve başka alacaklıların sıraya girerek, alacağının tahsil imkanının kalmadığını ve zarara uğradığını ileri sürerek,
toplam 89.119 TL maddi zararının takip tarihinden yasal faizi ile ödetilmesini istemiştir.
Davalı Z., davacının satış işlemleri için bir talebinin olmadığını savunmuş, diğer davalılar da davalı Z. ile yanı büroyu paşlaştıklarını davacı ile
vekalet sözleşmesinin bulunmadığını, azil ile durumdan haberdar olduklarını savunarak, davanın reddini dilemişlerdir.
Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı, davalılara verdiği 10.7.2009 tarihli vekalet ile, alacaklısı olduğu icra dosyasında satış işlemlerinin yapılması yetkisini verdiğini ancak
davalıların görevlerini ihmal ettiğini, süresinde satış talep etmeyerek haczin düşmesine neden olduklarını bu nedenle alacağının tahsilinin imkansız hale geldiğini ileri sürerek uğradığı zararının tahsilin eldeki dava ile
talep etmiştir. Davalı Z. davacının uzun süre dosyayı teslim etmediğini,
masraf da vermediğini, dosya borçlusunun alacaklı olduğu başka bir icra
dosyasından tahsila yapıp davacıya ödediğini, satış işlemleri için davacının talebinin de bulunmadığını savunmuştur.
Davaya konu 2008/1795 takip sayılı dosyasının incelenmesinde; davacının dava dışı borçlusu aleyhine 18.3.2008 tarihinde icra takibi baş*

Gönderen: Av. Hulki ÖZEL Mersin Barosu

lattığı, 19.3.2008 tarihinde haciz talep ettiği ve borçlunun iki adet taşınmazına haciz şerhinin konulduğu, davalılara verilen vekaletin 28.1.2010
tarihinde harçlandırılarak dosyaya ibraz edildiği, takip dosyasında davalı
Z. tarafından taleplerde bulunulduğu, takip borçlusunun alacaklı olduğu başka bir icra dosyasına davalı avukat tarafından haciz talep edilerek
28.1.2010 tarihinde 26.546 TL.’nin davalı Z. tarafından tahsil edildiği
ve 9.3.2010 tarihinde davalı avukat Z. tarafından 500 TL avans yatırılarak satışa esas olmak üzere kıymet takdirinin yapılmasına talep ettiği ve
19.3.2010 tarihine kadar satış talep edilmediğinden haczin düştüğü tüm
dosya kapsamı ile anlaşılmaktadır. Mahkemece, dava konusu taşınmazların halen takip borçlusu adına kayıtlı olduğu ve her zaman satışının
talep edilmesinin mümkün olduğu gerekçesi ile davanın reddine karar
verilmiştir.
Taraflar arasındaki uyuşmazlık vekalet sözleşmesinden kaynaklanmaktadır. Vekalet sözleşmesi, Borçlar Kanunu 386. ve devam maddelerinde düzenlenmiştir.
Vekaletin şümulu başlıklı Borçlar Kanununun 388. maddesinde “...
Vekalet akdinin şümulu mukavele ile sarahaten tespit edilmemiş ise taalluk eylediği işin mahiyetine göre tayin edilir. Vekalet, vekilin takabbül
eylediği, işin yapılması için icap eden hukuki tasarrufları ifa salahiyetini
şamildir.
Vekil, müvekkile karşı vekaleti iyi bir suretle ifa ile mükelleftir. Vekil,
başkasını tevkile mesul veya hal icabını kendi yerine ikameye müsait bulunmadıkça müvekkilin işini kendisi yapmaya mecburdur. “Yine Borçlar Kanunu’nun 388. maddesi ile avukatın üzerine aldığı işin kapsamı ve
şümulünün ne olacağı belirtilmiştir. Borçlar Kanunu’nun 390. maddesi
“vekaleti dürüstlükle yerine getirme” başlığı altında vekilin, vekaleti icrada özen ve sadakat göstermesi borcunu düzenlemiş bulunmaktadır. Görüldüğü gibi vekilin akdi sorumluluğu olan tazminat mükellefiyeti daha
çok onun temel borcu olan dürüstlükle ifa borcundan doğmaktadır. Vekalet sözleşmesi sonucu itibarıyle bir itimat ilişkisi olduğundan vekalet
konusunun yerine getirilmesinde vekile düşen başlıca yüküm, onu özel ve
sadakatle ifa etmesidir.
Vekil genellikle üzerine aldığı işi doğruluk kurallarına uygun biçimde
özenle yapmalıdır. Mesleğinin gerektirdiği uzmanlığın bütün gereklerini
kullanmalıdır. Buna rağmen sonucu elde edemezse ancak o takdirde sorumluluktan kurtulmuş olur.
Öncelikle belirtmek gerekir ki, zarara dayanak dava dosyasında, davalı avukatın süresinde satış talep etmediğinden haczin düştüğü konusunda
bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. Davacı, borclunun iki adet taşınma-
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zına haciz şerhi bulunduğu halde, davalı avukatın sadece tek taşınmaz
için talepde bulunduğunu ileri sürmüştür. Mahkemece bu husus üzerinde
durulmadığı gibi, davalı avukatın süresinde talepde bulunsa idi davacının alacağını tahsil edip edemeyeceği, başka bir deyişle, davacının, vekilin
eylemi ile zarara uğrayıp uğramadığı, zararın gerçekleşip gerçekleşmediği hususunun eldeki davada tartışılarak incelenmediği anlaşılmaktadır.
Öyle ki, davacının haklarını elde edememesi ile davalı vekilin eylemleri
arasında illiyet bağının bulunup bulunmadığının ayrıntılı ve gerekçeli şekilde araştırılıp tartışılması gerekir. Mahkemece, açıklanan şekilde inceleme ve araştırma yapılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken
yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz edilen kararın davacı yararına
BOZULMASINA, 1100,00 TL duruşma avukatlık parasının davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, peşin alınan 24,30 TL temyiz harcının istek
halinde iadesine, 16.10.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ
TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ • İFA İMKANI • ZAMANAŞIMI
ÖZET: Taşınmaz satış vaadi sözleşmesine ilişkin
davanın kabul edilmesi için ifa olanağı bulunmalıdır.
Taşınmaz satış vaadinde zamanaşımı süresi on
yıl olup, satışı vaat edilen mal alıcıya teslim edilmiş ise zamanaşımı süresi geçen davalarda zamanaşımı savunması yapılamaz.
Y. 14 HD E. 2011/16075, K. 2012/2318, T. 21.02.2012
Davacılar, murisleri ile davalılar ve bir kısım davalıların murisleri arasında Antalya 1. Noterliği’nde 30.04.1990 ve Serik Noterliği’nde
16.04.1990 tarihlerinde düzenlenen taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri
uyarınca 352 parsel sayılı taşınmazdaki paylarının satışının vaat edildiğini ileri sürerek, 352 parsel sayılı taşınmazdaki A.K. kızı, ölü E. mirasçıları adına kayıtlı payın iptali ile adlarına tescilini istemişlerdir.
Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş, hükmü bir kısım davalılar vekili temyiz etmiştir.
Dava, satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil isteğine ilişkindir.
Kaynağını Borçlar Kanunu’nun 22. maddesinden alan taşınmaz satış
vaadi sözleşmeleri, Borçlar Kanunu’nun 213. maddesi ile Türk Medeni K
anununun 706. ve Noterlik Kanununun 89. maddesi hükümleri uyarınca
noter önünde re’sen düzenlenmesi gereken, bir başka anlatımla geçerliliği
resmi şekil şartına bağlı kılınan, tam iki tarafa borç yükleyen ve kişisel
hak sağlayan sözleşme türüdür. Vaat alacaklısı, taşınmaz satış vaadi sözleşmesi ile mülkiyet devir borcu yüklenen satıcıdan edim yerine getirilmediğinde Türk Medeni Kanununun 716. maddesi uyarınca açacağı tapu
iptali ve tescil davasında borcun hükmen yerine getirilmesini isteyebilir.
Taşınmaz mal satış vaadi sözleşmesinden doğan davalar için özel bir
zamanaşımı süresi öngörülmediğinden Borçlar Kanununun 125. maddesi
hükmü gereğince on yıllık zamanaşımı süresi uygulanır ve bu süre sözleşmenin ifa olanağının doğması ile işlemeye başlar. Ancak satışı vaat edilen
taşınmaz, sözleşme ile veya fiilen satış vaadini kabul eden kişiye yani vaat
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alacaklısına teslim edilmiş ise on yıllık zamanaşımı süresi geçtikten sonra
açılan davalarda zamanaşımı savunması Türk Medeni Kanunu'nunun 2.
maddesinde yer alan “dürüst davranma kuralı” ile bağdaşmayacağından
dinlenmez.
Satış vaadi sözleşmesinden kaynaklanan davaların kabulüne karar verebilmek için sözleşmenin ifa olanağı bulunmalıdır. Elbirliği mülkiyetine
(TMK m.701) konu bir taşınmazda elbirliği (iştirak halinde) ortaklarından birinin, ortaklık dışı bir kişiye satım vaadinde bulunması halinde,
sözleşme bir taahhüt muamelesi olarak geçerli olmakla birlikte elbirliği
ortaklığı çözülünceye kadar sözleşmenin ifa olanağının varlığından söz
edilemez.
Somut olayda, davacılar, murisleri R.Y. ile davalılar bir kısım davalılar
murisleri arasında Antalya 1. Noterliği’nde 30.04.1990 ve Serik Noterliği’nde 16.04.1990 tarihlerinde düzenlenen taşınmaz satış vaadi sözleşmelerine dayanmıştır. Serik Noterliği’nde 16.04.1990 günü düzenlenen
taşınmaz satış vaadi sözleşmesinde mülkiyeti nakil borcu yüklenenlerden V. oğlu F.D'in sunulan veraset ilamı uyarınca mirasçılarının tamamı
davada yer almadığı anlaşılmaktadır. Elbirliği mülkiyetine konu bir taşınmazda mirasçılar arasında zorunlu dava arkadaşlığı bulunmaktadır.
6100 sayılı HMK’nın 60. maddesi uyarınca zorunlu dava arkadaşlarının
tümüne birden dava açılması gerekir. Eldeki davada, 352 parselde dava
konusu edilen pay maliki A.K. kızı, ölü E.’nin mirasçıları arasında yer
alan F.D.4in mirasçılarından M.G. ve Y.Ö. davada yer almadan eksik taraf
teşkili ile işin esası hakkında karar verilmiştir. Bundan ayrı satış vaadi
sözleşmesi ile mülkiyeti nakil borcu yüklenen A.G.T., Ö.S.T., S.T., F.D.
ve N.K.’na ait veraset ilamları sunulmadığından mirasçılarının tamamının
davada yer alıp almadığı denetlenememektedir.
Mahkemece, taraf teşkili sağlanmadan işin esası hakkında bir karar
verilmesi doğru görülmemiş, kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle bir kısım davalılar veikilinin temyiz
itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre
sair hususların incelenmesine yer olmadığına, peşin yatırılan harcın istek
halinde yatırana iadesine 21.02.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
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TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ • ZAMANAŞIMI SÜRESİ
ÖZET: Taşınmaz mal satış vaadi sözleşmesinde
zamanaşımı süresi on yıldır.
Ancak, satış vaat edilen taşınmaz sözleşme veya
fiilen vaat alacaklısına teslim edilmiş ise zamanaşımından söz edilemez.
Y. 14 HD E. 2012/11721, K. 2012/13346, T. 20.11.2012
KARAR
Dava, satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil isteğine ilişkindir.
Davacı, davalıların müşterek murisi Z.Ç.’in maliki bulunduğu 189 parsel sayılı taşınmazdaki 2/200 hissesi ile 190 parsel sayılı taşınmazdaki
2/200 hissesinin tamamını Hatay/Antakya 2. Noterliğinin 04.04.1996 tarih ve 7407 yevmiye nolu düzenleme şeklinde satış vaadi sözleşmesi ile
200.000.000 T bedel karşılığında satmayı vaat ve taahhüt ettiğini, Z.Ç.’in
18.01.2000 tarihinde vefat ettiğini, davalı mirasçıların tapuda ferağ vermeye yanaşmadığı, dava konusu taşınmazların kendi adına tescilini istemiştir.
Davalı, satış vaadi sözleşmesi üzerinden on yıldan fazla zaman geçtiğini, zamanaşımı definde bulunarak davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, davacının satış vaadi sözleşmesinden davalıya bahsetmediği ve devri için de talepte bulunmadığı, on yıllık zamanaşımı süresi dolduğu gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.
Hükmü davacı vekili temyiz etmiştir.
Kaynağını Türk Borçlar Kanunu'nun 29. maddesinden alan taşınmaz
satış vaadi sözleşmeleri, Türk Borçlar Kanunu'nun 237. maddesi ile Türk
Medeni Kanunu'nun 706. ve Noterlik Kanunu'nun 89. maddesi hükümleri
uyarınca noter önünde re’sen düzenlenmesi gereken, bir başka anlatıma
geçerliliği resmi şekil şartına bağlı kılınan, tam iki tarafa borç yükleyen
ve kişisel hak sağlayan sözleşme türüdür. Vaat alacaklısı, taşınmaz satış
vaadi sözleşmesi ile mülkiyet devir borcu yüklenen satıcıdan edim yerine
getirilmediğinde Türk Medeni Kanunu'nun 716. maddesi uyarınca açacağı tapu iptali ve tescil davasında borcun hükmen yerine getirilmesini
isteyebilir.
Taşınmaz mal satış vaadi sözleşmesinden doğan davalar için özel bir
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zamanaşımı süresi öngörülmediğinden Borçlar Kanununun 146. maddesi
hükmü gereğince on yıllık zamanaşımı süresi uygulanır ve bu süre sözleşmenin ifa olanağının doğması ile işlemeye başlar. Ancak satışı vaat edilen
taşınmaz, sözleşme ile veya fiilen satış vaadini kabul eden kişiye yani vaat
alacaklısına teslim edilmiş ise on yıllık zamanaşımı süresi geçtikten sonra açılan davalarda zamanaşımı savunması Türk Medeni Kanunu'nun 2.
maddesinde yer alan “dürüst davranma kuralı” ile bağdaşmayacağından
dinlenmez.
Somut olayda, taraflar arasında akdedilen Hatay/Antakya 2. Noterliğinin 04.04.1996 tarih ve 7407 yevmiye nolu düzenleme şeklinde satış vaadi sözleşmesinin altıncı sayfasında, davacının taşınmazı devir ve teslim
aldığı belirtildiğinden zamanaşımı savunması kabul edilemez.
Yukarıda belirtilen nedenlerle davanın zamanaşımı nedeniyle reddi
doğru görülmemiş, hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir.
SONUÇ
Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, peşin yatırılan harcın istek halinde iadesine, 20.11.2012 tarihinde
oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ
DAVALARIN TEFRİKİ • ÖZEL MAHKEME • TİCARİ DAVA
ÖZET: Zorunlu olan dava arkadaşlığı bulunmayan iki davalıya da Ticaret Mahkemesinde dava
açılmış, davalardan bir tanesinin ticari olmadığı
düşüncesiyle tefrik kararı verilmiş ve dava Asliye
Hukuk Mahkemesi’ne gönderilmiştir.
Tefrik kararı verilmeden her iki davaya da Ticaret
Mahkemesinde bakılmalıdır.*
Y. 17. HD E. 2014/17658, K. 2014/12870, T. 29.09.2014
Davacı vekili, müvekkile ait aracın, davalılardan Ş.E.’nın maliki, E. Sigorta A.Ş.’ye zorunlu mali mesuliyet sigorta sözleşmesi ile sigortalı aracın
çarpması sonucu hasarlandığını belirtip, HMK’nin 107. maddesi uyarınca
1.000,00 TL hasar bedelinin ödeme tarihinden işleyecek avans faiziyle
birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Mahkemece tüm dosya kapsamına göre, davalı E.Sigorta A.Ş. hakkında açılan davanın tefrikine, davalı Ş.E. hakkında açılan davada ise davanın haksız fiili sorumluluğundan kaynaklanması ve ticari dava niteliğinde
olmaması nedeniyle mahkememin görevsizliğine karar verilmiş, hüküm
davacı veikili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava trafik kazasından kaynaklanan araç hasarının tazmini istemine
ilişkindir.
Türk Ticaret Kanunu’nun 4. maddesinde, bu kanundan doğan hukuk
“davalarının” ticari dava sayıldığı, aynı kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasında, bir yerde ticaret mahkemesi varsa asliye hukuk mahkemesinin
vazifesi içinde bulunan ve bu kanunun 4. maddesi hükmünce ticari sayılan “davalara”, ticaret mahkemesinde bakılacağı hususları düzenlenmiş,
1483 ve devamı maddelerinde de “zorunlu sorumluluk sigortaları” ile ilgili hükümlere yer verilmiştir.
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 30. maddesinde ise
usul ekonomisi ilkesi düzenlenmiş, hakimin, yargılamanın makul süre
içinde ve düzenli bir biçimde yürütülmesini ve gereksiz gider yapılmaması
sağlamakla yükümlü olduğu belirtilmiştir.
*

Gönderen: Av. Hulki ÖZEL Mersin Barosu
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Somut olayda, istemin trafik kazasıntdan kaynaklanan hasar bedelinin tazminine ilişkin olduğu, davanın Asliye Ticaret Mahkemesine açıldığı
ve anılan mahkemece de davalı E.Sigorta A.Ş. aleyhine açılan dava yönünden dosyanın tefrik edildiği, eldeki davanın ise araç işleteni aleyhine
devam ettirilerek Asliye Hukuk Mahkemesi’ne görevsizlik kararı verildiği anlaşılmaktadır. Her ne kadar dosya E.Sigorta A.Ş. yönünden tefrik
edilmiş ise de, davalı E.Sigorta A.Ş. ve araç işleteni olan davalıya karşı
birlikte açılan ancak sonrasında tefrik edilen davalar arasında bağlantı olduğu, biri hakkında verilecek kararın diğerini etkileyeceği kuşkusuzdur.
Hal böyle olunca, usul ekonomisi ve daha isabetli bir karar verilmesi açısından, davanın tefrik kararı verilmeksizin Asliye Ticaret Mahkemesi’nde
görülüp sonuçlandırılması gerektiği gözetilmeden usul ekonomisine aykırı olarak yazılı olduğu biçimde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz
eden davacıya geri verilmesine 29.09.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

SGK’nIn ve Sigorta Şirketinin tedavi
giderlerinden dolayı sorumluluğu
ÖZET : Sosyal Güvenlik Kurumu, 6111 sayılı Yasa
ile değiştirilen 2918 sayılı Yasa'nın 98. maddesi
kapsamında tüm tedavi giderlerinden değil ancak sözkonusu madde kapsamında kalan tedavi
giderlerinden sorumludur.
Y. 17 HD E. 2014/7525, K. 2014/19494, T. 25.12.2014
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, belgelenemeyen tedavi
giderleri, bakıcı veya tedaviye bağlı sair giderlerden ise davalı sigorta şirketi, işleten ve sürücünün sorumlu tutulması gerekirken eksik inceleme
ile hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda;
kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabul kısmen reddine
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dair verilen hükmün süresi içinde davalı H.. S.. A.Ş. vekili ile M. G. ve G.
Ş. tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
KARAR
Davacı vekili, müvekkiline sağlık sigorta poliçesi ile sigortalı dava dışı
S. Y. davalıların işleten, sürücüsü ve trafik sigortacısı olduğu aracın kusuru ile meydana gelen kazada yaralandığını ve tedavi giderlerinin davacı
sigorta şirketi tarafından karşılandığını belirterek 14.139,33.-TL maddi
tazminatın ödeme tarihi olan 01.08.2008 tarihinden itibaren işleyecek reeskont faizi ile tahsilini talep etmiştir.
Davalı H.. S.. A.Ş. vekili, BUT/SUT gereğince sorumlu olunan
21.685,53.-TL ödenmiş olup sorumluluklarının kalmadığını belirterek
davanın reddini savunmuştur.
Davalı M. G. davanın reddini savunmuştur.
Davalı Gö. Ş. usulüne uygun davetiye tebliğine karşın davaya cevap
vermemiş ve duruşmalara katılmamıştır.
Mahkemece, iddia, savunma, toplanan kanıtlara ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davalı sürücünün % 100 oranında kusurlu olduğu
kabul edilerek davanın kabulü ile 14.139,33.-TL maddi tazminatın ödeme tarihi olan 01.08.2008 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile tahsiline karar verilmiş, hüküm davalı H.. S.. A.Ş. vekili ile M. G. ve G. Ş.
tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde, dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya
aykırı bir yön bulunmamasına, özellikle işleten Ve sürücünün tedavi giderlerinden sigorta şirketi ile birlikte müteselsilen sorumlu olmasına göre
davalı M. G. ve G. Ş. yerinde görülmeyen tüm, davalı H.. S.. A.Ş. vekilinin
aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine
karar verilmesi gerekmiştir.
2-Dava, davacıya sağlık sigorta poliçesi ile sigortalı dava dışı S. Y. yaralanması nedeni ile davacı tarafından karşılanan tedavi giderlerinin rücuen
tahsili 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 bedellerinin kazazedenin
sosyal 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
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sunulan sağlık hizmet bedellerinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından
karşılanacağı, sözkonusu 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 Kanununa göre işletene düşen hukuki sorumluluğu zorunlu sigorta limitlerine kadar temin edeceği,
düzenlenmiştir. Karayolları Trafik Kanuna 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
her hangi bir ayrıksı düzenleme getirmemiş olduğundan bu kişiler yönünden tedavi giderlerine ilişkin sorumluluk devam edecektir.
6100 Sayılı HMK’nin 266. (1086 Sayılı HUMK m. 275) maddesinde,
çözümü özel ve teknik bilgiyi gerektiren hallerde bilirkişinin oy ve görüşünün alınması gerektiği hükmüne yer verilmiştir. Dava konusu tedavi
giderleri miktarı uzman doktor bilirkişi aracılığı ile belirlenmelidir. Buna
göre mahkemece davacının davaya konu kaza sonucu yaralanması nedeni
ile uygulanan tedaviye ilişkin belgelerin celbi ile uzman doktor bilirkişi
tarafından kaza ile illiyet bağı bulunan tedavi giderlerinin belirlenmesi,
bu tedavi giderlerinden 6111 sayılı Yasanın 59. maddesi ile değişik 2918
sayılı yasanın 98. maddesi kapsamında kalan tedavi giderlerinden olup
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sorumluluğunun bulunup bulunmadığının
belirlenmesi gerekmektedir.
Öncelikle belirtmek gerekirki Sosyal Güvenlik Kurumu, 6111 sayılı
Yasa ile değiştirilen 2918 sayılı Yasanın 98. maddesi kapsamında tüm
tedavi giderlerinden değil ancak sözkonusu 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 sözkonusu
tedavi giderlerinin dayanağını teşkil eden tedavi belgelerinin ilgili sağlık
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kuruluşlarından celbi sonucu, 2918 sayılı Yasanın 98. maddesi kapsamında kalanların ve Sosyal Güvenlik Kurumunun sorumluluğuna esas
olanların belirlenmesi için uzman doktor bilirkişiden ayrıntılı, gerekçeli
ve denetime açık rapor alınması gerekmektedir. Mahkemece 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, belgelenemeyen tedavi giderleri, bakıcı veya
tedaviye bağlı sair giderlerden ise davalı sigorta şirketi, işleten ve sürücünün sorumlu tutulması gerekirken eksik inceleme ile hüküm kurulması
doğru görülmemiştir.
SONUÇ
Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı M. G. ve G.
Ş. tüm, Davalı H.. S.. A.Ş. vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2)
numaralı bentlerde açıklanan nedenlerle davalı H.. S.. A.Ş. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, aşağıda dökümü yazılı 755,86 TL kalan harcın temyiz eden davalı M. G. ve G. Ş. alınmasına,
peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı H.. S.. A.Ş'ye geri
verilmesine, 25.12.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

İtirazın iptali davasında yetkili mahkeme
ve icra dairesi
ÖZET: Geçerli bir yetki itirazından söz edebilmek
için borçlunun yetki itirazı ile birlikte yetkili icra
dairesini de belirtmesi gerekir. Borçlu davalı yetkili icra dairesini belirtmediği için geçerli bir yetki
itirazı yoktur.
Y. 17 HD E. 2014/23312 E.,2014/19649, T. 29.12.2014
Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya
incelendi gereği düşünüldü:
KARAR
Davacı vekili, müvekkiline kasko sigortalı aracın, davalı belediyenin
kumlama çalışması yaptığı Ketenli Beldesi Yaylacık yolu üzerinde aracını
kuma kaptırmak suretiyle tek taraflı, maddi hasarlı trafik kazasına sebe-

Yargıtay Kararları

373

biyet verdiğini, müvekkiline sigortalı araçtaki hasar bedelinin sigortalısına ödendiğini, ödenen hasar bedelinin rücuen tahsili için davalı belediye
hakkında yapılan icra takibine davalının haksız olarak itiraz ettiğini ileri
sürerek, itirazın iptaline ve icra inkar tazminatına karar verilmesini talep
ve dava etmiştir.
Davalı vekili, Seydişehir mahkemesinin yetkili olduğunu savunarak
yetki itirazında bulunmuştur.
Mahkemece, takibin yetkisiz icra dairesinde yapıldığı bu nedenle davalının icra dairesinin yetkisine itirazının haklı olduğu gerekçesiyle davanın reddine dair verilen karar, davacı vekilinin temyiz istemi üzerine,
Dairemizin 12.03.2012 günlü ilamı ile “davanın idari yargıda görülmesi
gerektiği bu nedenle dava şartı yokluğundan davanın reddine karar verilmesi gerektiği” belirtilerek karar bozulmuş, mahkemece bozmaya uyulup
Konya İdare Mahkemesi'nin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı
verilmiştir.
Davacı tarafından Konya 1. İdare Mahkemesi'nde açılan dava mahkemenin görev uyuşmazlığı çıkarması nedeniyle, Uyuşmazlık Mahkemesine
gönderilmiş ve Uyuşmazlık Mahkemesi'nce davaya bakmanın adli yargının görevinde olduğu gerekçesiyle, Konya 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin
görevsizlik kararı kaldırılmıştır.
Yargılamaya Konya 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde devam edilmiş ve
mahkemece yapılan yargılama sonunda, davalının ve haksız fiilin gerçekleştiği yerin Seydişehir Mahkemesi yargı çevresinde kaldığı gerekçesiyle
yetkisizlik kararı verilmiştir ve yargılamaya Seydişehir Sulh Hukuk Mahkemesi'nde devam edilerek yapılan yargılama sonunda, haksız fiilin meydana geldiği yerin Seydişehir olduğu İİK'nın 50 ve HMK'nın 16.maddeleri
gereğince icra takibinin Seydişehirde yapılması gerekirken Konyada yapılmış olması nedeniyle ortada hukuken geçerli takip olmadığı, itirazın iptali
davasında ortada hukuken geçerli bir takibin olmasının dava şartı olduğu, dava şartı yokluğu nedeniyle davanın reddine karar verilmiş; hüküm,
davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, kasko sigortası poliçesine dayalı tazminat alacağının tahsili için
yapılan icra takibine itirazın iptali istemine ilişkindir.
Konya 5. İcra Müdürlüğü'nün 2011/493 sayılı icra takipte davalı borçlu 14.02.2011 tarihli dilekçesinde borca itiraz etmiş ve icra dairesinin
yetkisiz olduğunu bildirmiştir.Geçerli bir yetki itirazından sözedebilmek
için borçlunun yetki itirazı ile birlikte yetkili icra dairesini de belirtmesi
gerekir. Borçlu davalı yetkili icra dairesini belirtmediği için geçerli bir
yetki itirazı yoktur.
Bu halde icra takibinin yapıldığı Konya İcra Dairesi'nin takipte yetkili
olduğunun kabulü ile sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şe-
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kilde ortada hukuken geçerli bir icra takibi olmadığı gerkçesiyle davanın
reddine karar verilmiş olması isabetli olmayıp bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının
kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde
temyiz eden davacıya geri verilmesine 29.12.2014 gününde oybirliğiyle
karar verildi.

SİGORTA TAHKİM KARARLARI • VEKALET ÜCRETİ
Uyuşmazlığa düşen taraflar arasında açık ve yazılı şekilde yapılması gereken sözleşme ile daha
yüksek bir tutar belirlenmemişse hakemin verdiği kırk bin Türk Lirasına kadar olan Sigorta Tahkim kararları her iki taraf için kesindir. Kırk bin
Türk Lirasının üzerindeki kararlar için temyize
gidilebilir.
Hakem Heyeti kararında, davacının kendisini
vekille temsil ettirmiş olması gözetilerek Sigortacılık Kanunu’nun 30. maddesinin 17. fıkrası
gereğince 1/5 nispetinde hesaplanan vekalet ücreti talebin kısmen ya da tamamen reddi halinde
davacı aleyhine hükmedilecek vekalet ücretine
düzenleme getirmiş olup davacı lehine vekalet
ücreti belirlenirken Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 16. maddesi uyarınca karar tarihindeki Tarife
hükümleri aynen esas alınmalıdır.*
Y.17. HD. E: 2013/4229 K: 2013/5904 T: 29.4.2013
DAVA
Taraflar arasındakitahkimdavası hakkında, Hakem Heyetince verilen
16/11/2012 gün 2012/1320-40 Esas ve 2312/1286 Karar sayılı karara
ilişkin Kadıköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesince, Hakem Heyeti kararının
temyiz edilemeyeceğine ilişkin 21/12/2012 tarihli 2012/1541-2012/1235
sayılı ek kararının davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, dosya
incelendi, gereği düşünüldü:
*

Gönderen: Av. Ali Yaşar ÖZKAN
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KARAR :
Davacı vekili, müvekkillerinin murisinin sürücüsü olduğu, davalıya
trafiksigortalı aracın kaza yapması sonucu murisin hayatını kaybettiğini belirterek müvekkilleri için toplam 175.000,00 TL destekten yoksun
kalma tazminatının temerrüt tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile
birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı vekili, kazanın meydana gelmesinde davacılar murisinin tam
kusurlu olması nedeniyle davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.
Hakem Heyetince, iddia, savunma ve toplanan delillere göre; talebin
kısmen kabulü ile 147.519,60 TL destekten yoksun kalma tazminatının
03/05/2012 tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan
tahsiline, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmiş; davacı vekilinin
temyiz talebi, Kadıköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin ek kararı ile reddedilmiş, ek karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Mahkemece 21/12/2012 tarihli ek karar ile 6100 sayılı HMK’nın
439/1 maddesi gereğince Hakem kararlarına karşı yalnızca iptal davası
açılabileceği gerekçesiyle davalı tarafın iptal davası açma hakkı saklı kalmak kaydıyla temyiz talebinin reddine karar verilmiş ise de; bu karar usul
ve yasaya uygun değildir. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 29.6.2012
tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 30. maddesinin 12.
fıkrasında, “Uyuşmazlığa düşen taraflar arasında açık ve yazılı şekilde
yapılması gereken sözleşme ile daha yüksek bir tutar belirlenmemişse
hakemin verdiği kırk bin Türk Lirasına kadar olan kararlar her iki taraf
için kesindir. Kırk bin Türk Lirasının üzerindeki kararlar için temyize
gidilebilir” hükmü mevcuttur. Her ne kadar 6100 sayılı HMK’nın 439.
maddesinin 1. bendinde Hakem kararına karşı yalnızca iptal davası açılabileceğine ilişkin düzenleme mevcutsa dasigortasözleşmesinden doğan
uyuşmazlıkların çözümlenmesine yönelik olaraksigortatahkimsistemi ile
ilgili usûl ve esasları düzenleyen özel kanun niteliğindeki 5684 sayılıSigortacılık Kanunu’nun uygulama önceliği olduğu gözetildiğinde davalı vekilinin temyiz talebinin reddine karar verilmesi doğru görülmediğinden
Kadıköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 21/12/2012 tarihli 2012/15412012/1235 sayılı ek kararının ortadan kaldırılması gerekmiştir.
2-Davacı vekilinin esasa yönelik temyiz itirazlarına gelince;
Hakem Heyeti kararında, davacının kendisini vekille temsil ettirmiş
olması gözetilerekSigortacılık Kanunu’nun 30. maddesinin 17. fıkrası ge-
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reğince 1/5 nispetinde hesaplanan 2.660,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine karar verilmiştir. Oysa anılan, hüküm,
talebin kısmen ya da tamamen reddi halinde davacı aleyhine hükmedilecekvekaletücretiyönünden düzenleme getirmiş olup davacı lehinevekaletücretibelirlenirken AAÜT.nin 16. maddesi uyarınca karar tarihindeki
Tarife hükümleri aynen esas alınmalıdır. Hakem Heyetinin yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde karar vermesi doğru değil bozma nedeni ise de; bu yanılgının giderilmesi için 6100 sayılı HMK’nin geçici 3/2
maddesi delaletiyle 1086 sayılı HUMK’un 438/7 maddesi uyarınca kararın
düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ
Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle Kadıköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 21/12/2012 tarihli 2012/1541-2012/1235 sayılı ek
kararının ortadan kaldırılmasına, ( 2 ) nolu bentte açıklanan nedenlerle
davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, Hakem Heyeti Kararı’nın
3. bendindeki “2.660,00 TL” ibaresinin karardan kaldırılarak yerine
“12.921,00 TL” ibaresinin yazılmasına ve kararın bu şekli ile DÜZELTİLEREK ONANMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden
davacıya geri verilmesine, 29.04.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ
ÇEKİN KEŞİDE TARİHİNDE TAHRİFAT • KAMBİYO SENEDİ
ÖZET: Çekin keşide tarihinde tahrifat yapılmış olması o çekin kambiyo senedi vasfını yitirdiği anlamına gelmez. Çekin keşide tarihinin tahrifattan
önceki tarih olduğunun kabülü gerekir.
Y. 19 HD E. 2013/16400, K. 2014/1008, T. 13.01.2014
Davacı vekili; davacı ile davalı A., B., arasınd herhangi bir ticari ilişki
bulunmadığını, A., B.’ın talebi üzerine müvekkilinin 15.02.2012 keşide
tarihli ....seri no.lu 40.000,00 TL bedelli çeki hatır çeki olarak keşide
ederek bu kişiye verdiğini, davalı A., B.’ın anılan çekin tarihi ile oynayarak
çekin tarihini 22/08/2012 olarak değiştirdiğini, çekin tahrifat nedeniyle
kambiyo vasfını kaybettiğini, çekin son olarak D.bank Çorum şubesinde bulunduğunu, davalı bankanın bu çekin hatır çeki olduğunu ve aynı
zamanda keşide tarihi ile oynandığını bildiğini, zira daha önce bu çekin
Çorum’da bankacılık sistemi içerisine girdiğini ve değişik ankalara tahsil
için konulduğunu, çeki şu an elinde bulunduran davalı D.’ın diğer davalı
A., B.’ın temsilcisi olup üçüncü kişi olmadığını belirterek müvekkilinin
davalılara borçlu olmadığının tespiti ile çekin iptaline karar verilmesini
talep ve dava etmiştir.
Davalı A., B.’a usulüne uygun davetiye tebliğine rağmen duruşmalara
katılmadığı gibi herhangi bir cevap da vermemiştir.
Davalı D.bank vekili; davalı bankanın söz konusu çeki diğer davalıya
kullandırdığı kredi karşılığında ciro yoluyla devraldığını ve bu nedenle iyi
niyetli 3. kişi konumunda olduunu belirterek davanın reddin karar verilmesini istemiştir.
Mahkemece toplanan deliller ve dosya kapsamına göre; dava konusu
çekin tahrif edilmiş olması nedeniyle kambiyo vasfını yitirdiği, tahrif edilmiş çeke yazılı delil başlangıcı olarak başvurabileceği, alacaklı A., B.’ın
davacı ile aralarındaki temel ilişkiyi kanıtlaması gerektiği ancak bu davalının duruşmalara katılmadığı gibi davaya cevap da vermediğini, her ne
kadar davalı banka iyiniyetli olduğunu savunmuş ise de, iyiniyetli hamil
olması durumunda bile kambiyo vasfında olmayan çeki ciro yoluyla devir
aldığından temel ilişkiden kaynaklanan ödemezlik def’inin davalı bankaya
karşı da ileri sürülebileceği gerekçesiyle davanın kabulüne, dava konusu
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çek nedeniyle davacının davalılara borçlu olmadığının tespitine karar verilmiş, hüküm davalı D.A.Ş. vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Çekin keşide tarihinde tahrifat yapılmış olması, tek başına kambiyo
senedi vasfını yitirmesine ve yazılı delil başlangıcı sayılmasına neden olmaz. Böyle bir durumda çekin keşide tarihinin tahrifattan önceki tarih
olduğunun kabulü gerekir. Dava konusu çekin keşide tarihi 15/02/2012
iken tahrifat sonucu 15/08/2012 tarihine dönüştürüldüğünü Adli Tıp Kurumu raporuyla saptanmıştır. Bu durumda mahkemece çekin tahrifattan
önceki keşide tarihi gözetilerek süresinde ibraz edilip edilmediği hususları üzerinde durulup iddia ve savunma çerçevesinde araştırma ve inceleme
yapılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ve
somut olaya uygun düşmeyen gerekçelerle yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı banka vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin harcın istek
halinde iadesine, 13.01.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

ÇEK BORCU • MENFİ TESPİT DAVASI
•
İSPAT KÜLFETİ
ÖZET: Dava konusu çeklerin taahhüt edilen mal
karşılığında avans olarak verildiğini ve malın teslim edilmediğini iddia eden davacının bu iddiasını kesin delillerle ispatlaması gerekir.
Y19 HD E. 2013/13889, K. 2014/860, T.09.01.2014
Davacı vekili, müvekkilinin avans olarak toplam 27.000 TL bedelli çeki
davalı tarafa verdiğini, ancak davalı şirketin taahhüt etmiş olduğu malı
teslim etmediğini, 15.06.2011 keşide tarihli çekin ibraz süresi geçtikten
sonra keşide tarihinde tahrifat yapılarak sahte paraf imzalar ile çek bankaya ibraz edilerek tahsilini sağlamak istediğini, çeklerin karşılıksız kaldığını iddia ederek borçlu olmadıklarının tespitini talep ve dava etmiştir.
Davacı vekili 22.09.2011 tarihli dilekçesi ile 20.08.2011 keşide tarihli
19.000 TL’lik çek davalı tarafından tahsil edildiğinden bu bedelin reeskont faizi ile birlikte istirdadına, dier çekten dolayı borçlu olmadıklarının
tespiti ile davalının tazminata mahkum edilmesini istemiştir.
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Davalı vekili cevabında, davacı iddialarının asılsız olduğunu, çekte tahrifat yapılmadığını, çekteki düzeltmeyi davacının yaptığını, çeklerden dolayı alacaklı olduklarını savunarak davanın reddi ile lehlerine tazminata
karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece iddia savunma, toplanan delillerle bilirkişi raporuna ve
HMK’nın 222 ve TTK 66 maddelerine göre davalının verilen kesin süre
içerisinde defterlerini ibraz etmediği, 66 maddelerine göre davalının verilen kesin süre içerisinde defterlerini ibraz etmediği böylelikle davalı açısından ticari defterlerin aleyhine delil olduğu, davacının davasını ispat
ettiği, davanın mahiyeti gereği tazminata hükmedilemeyeceği gerekçesiyle
davacının 15.06.2011 tarihli 8.000,00 TL tutarındaki çekten dolayı davalıya borçlu olmadığının tespitine, 20.08.2011 TL’lik çekin dava sırasında
ödendiği anlaşılmakla 19.000,00 TL’nin ödeme tarihi olan 02.09.2011
tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, davacının tazminat talebinin reddine karar verilmiş,
hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
Dava, çek nedeniyle borçlu bulunulmadığının tespiti istemine ilişkindir.
Dava tarihinde yürürlükte bulunan 818 sayılı BK’nun 182/2 maddesi
uyarınca “hilafına adet veya mukavele mevcut değil ise satıcı ve alıcı borçları aynı zamanda ifa etmekle mükelleftir.” Kural olarak çek bir ödeme
vasıtası olup, mevcut bir borcun ödenmesine yönelik olarak verildiğinin
kabulü gerekir. Hal böyle olunca dava konusu çeklerin taahhüt edilen mal
karşılığı avans olarak verildiğini ve malın teslim edilmediğini iddia eden
davacının, bu yöndeki iddiasını kesin delillerle kanıtlaması icabeder. Başka bir anlatımla somut olayda ispat külfeti davacı taraftadır. Mahkemece
bu yönler üzerinde durulup, değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün temyiz eden davalı yararına
BOZULMASINA, bozma nedenine göre davacı vekilinin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin harcın istek halinde
iadesine, 09.01.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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ÇEK BORCU • ÇEK BORCUNUN KAYBOLMASI
•
İZLENECEK YOL • İSPAT KÜLFETİ
ÖZET: Çekin yasal süresi içinde bankaya ibraz
edilmemesi halinde çek vasfı yok olur ve bu durumda hamilin keşideciye karşı sebepsiz zenginleşmeden doğan müracaat hakkı mevcut olur.
Böyle bir uyuşmazlıkta keşideci borçlu olmadığını ispatlamakla yükümlüdür.
Y. 19 HD E. 2003/8326, K. 2004/5493, T. 12.5.2004
Davacı vekili, davalı S.’ın müvekkilinden teminat gayesi ile aldığı çekleri doldurup bankadan tahsil ettiğini, çeklerde imza dışındaki yazıların
müvekkiline ait olmadığını 5.3.1999 tarihli çekin arkası yazılırken karşılıksız çıktığı tarihin tahrifat yapılarak değiştirildiğini, 25.2.1999 tarihli
çekin ise arkasındaki tarihin tahrifata uğradığını ve bu çekin de diğeri
gibi süresi dışında yazılmış olduğunu ileri sürerek davalılara söz konusu
çeklerden dolayı müvekkilini borçlu olmadığının tespitine %40 tazminata
karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı banka vekili, takibe konu çeklerin müvekkili bankaya teminat
olarak rehin cirosuyla intikal ettiğini, dolayısıyla davacının diğer davalı S.
ile olan ilişkilerinden kaynaklanan def’ileri kendilerine karşı ileri süremeyeceğini belirterek davanın reddini istemiştir.
Davalılardan D. cevap vermemiştir.
Mahkemece, takibe konu çeklerin 10 gün içinde ibraz edilmesi gerektiği, fakat bankaca ibraz tarihi olarak gösterilen 15.3.1999 tarihinin gün
olarak gösterilen 15 rakamında, 18.3.1999 tarihinin gün ve ay olarak
gösterilen 8 ve 3 rakamlarında oynama olduğu, HUMK’un 288. maddesi
gereğince bu oynamaların tasdik edilmesi gerektiği halde edilmediği, bu
durumda bu çeklerin yazılı olan tarihlerde ibraz edildiğinin kabul edilemeyeceği, bu durumda hamilin başvuru hakkını yitirdiği gerekçesiyle
davanın kabulü ile takibin iptaline karar verilmiş, hüküm davalılar vekillerince temyiz edilmiştir.
Davacı, takip konusu çeklerin yasal süresi içinde bankaya ibraz edilmediğinden çek vasfını yitirdiğini ve borçlu olmadığının tespitini talep ve
dava etmiştir.
Çekin süresinde bankaya ibraz edilmemesi halinde TTK'nın 720. maddesi yollamasıyla aynı Kanunun 644. maddesi gereğince hamilin sebepsiz
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zenginleşmeye dayalı olarak keşideciye müracaat hakkı mevcuttur. Bu
halde davacı takip konusu çeklerden dolayı sebepsiz zenginleşmediğini
ispatlamalıdır.
Mahkemece, açıklanan bu yön üzerinde durulmadan yazılı gerekçe ile
takibin iptaline karar verilmesi doğru olmadığı gibi, koşulları oluşmadığı
halde davalının %40 oranında tazminat ile sorumlu tutulması da kabul
şekli itibariyle isabetsizdir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün temyiz eden davalılar yararına
(BOZULMASINA), peşin harcın istek halinde iadesine, 12.5.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

ÇİZİLMİŞ CİRO • ÇEKTE CİRO SİLSİLESİ
ÖZET: Çizilmiş ciro yapılmamış ciro hükmünde
olup, bu durumda çekteki ciro silsilesinin bozulduğu kabul edilemez.
Y. 19 HD E., 2014/9994, K. 2014/14001, T. 24.09.2014
Dava, davalı tarafından takibe konulan çekte tahrifat olduğundan çek
nedeniyle borçlu olunmadığının tespiti istemine ilişkindir.
Mahkemece, davanın kabulüne dair verilen karar Dairemizin
18.02.2013 tarih 2013/455 Esas, 2013/3062 Karar sayılı ilamı ile “Dava
konusu çek 19.04.2005 keşide tarihli olup, hamiline düzenlenen bu çeki
davalı R., Ş., takip konusu yapmıştır. Bankaya ibraz edilen çekte davalı
R.Ş.’ye çeki ciro eden B.Y.’ın ciro imzasının üzeri karalanmıştır. Çizilmiş
ciro yapılmamış sayıldığından davalı R.Ş. hamiline düzenlenen bu çekten
dolayı yetkili hamil olarak kasul edilmelidir. Ciro silsilesinde kopukluk
bulunmadığına göre davacı iddiasını aynı kuvvette bir delille kanıtlanmalıdır. Mahkemece, davacıdan senedin bedelsiz olduğuna dair delilleri
sorulup, toplanan deliller değerlendirilerek varılacak uygun sonuç dairesinde bir karar verilmesi gerekirken, ispat yükünün davalıda olduğu
gerekçesiyle davanın kaulü isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir.” gerekçesiyle bozulmuştur.
Mahkemece, bozmaya uyulmasına ve 05.02.2014 tarihli işbu temyize
konu gerekçeli kararda bozmaya uyulduğunun belirtilmesine rağmen, kararın 3. sayfasının 2., 3. ve 4. paragraflarında bozma ilamımızın içeriğine
uygun olmayan başka bir bozma ilamının gösterilmiş olması esaslı usul
hasatı olup, bozmayı gerektirmiştir.
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SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin harcın istek halinde iadesine, 24.09.2014 gününde oybirliğiyle
karar verildi.

ÇEKTE YETKİLİ İMZA • AVAL VEREN SIFATI
ÖZET: Çek borçlusu şirketi temsil yetkisi olmayan kişinin çekteki imzasının aval veren sıfatı ile
atıldığı kabul edilmelidir.
Y. 19 HD E. 2014/11358, K. 2014/14564, T. 02.10.2014
Davacı veikili, müvekkilinin temsil ettiği şirket adına diğer şirket temsilcisi ile birlikte keşide ederek dava dışı lehtar T.Yem ve Yağ San. Ltd.
Şti.’ne verdiği çeklerin davalı şirkete ciro edildiğini ancak daha sonra çeklerde tahrifat yapılarak müvekkilinin çeki imzaladığı yerin üstüne müvekkilinin isminin ve “avalimdir” yazılarak müvekkilinin şahsi olarak çeklerden sorumlu tutulmaya çalışıldığını, müvekkilinin çeklerden dolayı şahsi
olarak borçlu olmayıp şirket adına imza koyduğunu, kaldı ki çeklerdeki
imzalarının aval amacıyla atılmış olsa dahi, 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 584. maddesi uyarınca kefaletin geçerliliği için eşinin rızasının
gerektiği ve müvekkilinin yazılı rızasının bulunmadığını iddia ederek davaya konu çeklerden dolayı borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini
talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili cevabında, müvekkili şirket ile dava dışı T.Yem ve Yağ
San.Ltd.Şti. arasında 03.07.2012 tarihinde imzalanan faktoring sözleşmesine istinaden adı geçen şirketin faturadan doğan alacağını müvekkili
şirkete temlik ederek karşılığında faktoring kredisi kullandığını ve davaya
konu çekleri ciro yoluyla devir ve teslim ettiğini, davacının dava konusu
çekler üzerindeki imzası ve aval beyanının 6102 sayılı Ticaret Kanunu
kapsamında geçerli bir aval niteliğinde olduğunu, savunarak davanın reddi ile davacının tazminata mahkum edilmesini istemiştir.
Mahkemece iddia, savunma, toplanan delillere ve Adli Tıp Kurumu
raporuna göre, avalimdir İ. B. yazılarının davacı eli ürünü olmadığı gibi
sözkonusu yazıların çek keşide edilirken yazılan yazılardan ve keşideci
imzalarından mürekkep renk tonu, kalem ucu kalibresi, ebat, konum,
satır hizası ve baskı derecesi bakımından farklılık gösterdiği ve sözkonusu yazıların diğer yazılarla birlikte ve sırası dahilinde yazılmamış olduğu,
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dolayısıyla avalimdir İ.B. yazılarının çek keşide edildikten sonra eklendiği, davalı iddiasının aksine sözkonusu yazıların davacı eli ürünü olmadığı,
keşideci şirket yetkilisinin keşideci sıfatı ile attığı imza dışında avalist
sayılabilmesi için çek üzerinde ikinci bir imzanın olması gerekmesi, davacının keşideci şirket yetkilisi olması gibi hususlar dikkate alındığında davacının davaya konu çekleri keşideci şirket yetkilisi sıfatı ile şirket adına
ve namına imzaladığı, dolayısı ile şahsi olarak sözkonusu çeklerden sorumlu bulunmadığı, bu nedenle davacının davaya konu çeklerden avalist
sıfatıyla sorumlu olmadığı, gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiş
hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava konusu çeklerde, keşideci B.Tarım Ürünleri P.Nak.San.Ltd.
Şti., lehdar ve birinci ciranta T.Yem ve Yağ San.Ltd.Şti., hamil ike B. F.
A.Ş.’dir. Çeklerin üzerinde keşideci şirketin ünvanı altında iki adet imza
mevcut olup, sol tarafta da “a.” sözcüğüne yer verilmiştir. Çeklerin keşide
tarihi itibariyle davacı İ.B.’ün keşideci şirketi temsil yetkisinin kaldırıldığı
ve temsil yetkisinin tek ortaklı halen gelen şirketin müdürü İ.B.’e verildiği
dosyaya sunulan 09 Ekim 2012 tarihli imza sirküleri içeriğinden anlaşılmaktadır. Bu durumdan çekler altındaki İ.B. imzasının keşideci şirketi
temsilen, davacı İ.B. imzasının ise aval veren sıfatı ile atıldığının kabulü
gerekir.
O halde mahkemece takip ve dava tarihindeyürürlükte bulunan 6102
sayılı TTK'nın 702. maddesi hükmüne göre aval veren sıfatı ile davacının
bu çeklerden sorumlu olduğu gözetilmeksizin, delillerin değerlendirilmesinde yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine,
02.10.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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ÇEKTE TAHRİFAT İDDİASI • BORCU KABUL
ÖZET: Çekte tahrifat yapıldığını ve imzanın kendine ait olmadığını iddia eden borçlu, İcra Dairesine gelerek borcu kabul etmiş ve ödeme taahhüdünde bulunduğuna göre, bu duruma göre karar
verilmelidir.
Y 19 HD E. 2014/9489, K. 2014/17241, T. 02.12.2014
Davacı vekili, takip konusu çekteki ciro imzasının müvekkiline ait
olmadığını belirterek müvekkilinin borçlu olmadığının tespitine ve icra
baskısı altında yapılan ödemelerin istirdadına karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı vekili, davanın 1 yıllık hak düşürücü sürenin geçmesinden sonra açlıdığını, davacının ara ciranta olması nedeniyle meşru hamil olan
müvekkiline karşı dava açma hakkının bulunmadığını, icra mahkemesinde süresinde şikayet hakkını kullanmayan davacının menfi tespit davası
açamayacağını, icra dosyasında borcun kabul edilerek bir kısmının da
ödendiğini, müvekkilinin alacağının gerçek olduğunu belirterek davanın
reddini savunmuştur.
Mahkemece, son ödeme tarihinden itibaren 1 yıllık hak düşürücü sürenin geçmediği, çekteki ciro imzasının davacıya ait olmadığının Adli Tıp
Kurumu raporuyla saptandığı, ayrıca çekin keşide tarihi ile miktarında
tahrifat yapıldığı gerekçeleriyle davanın kabulüne karar verilmiş hüküm
davalı vekilince temyiz edilmiştir.
Takibin kesinleşmesinden sonra davacı 14.7.2011 tarihinde icra dairesine gelerek, borcu kabul edip, ödeme taahhüdünde bulunmuştur. Bu
durumda, borcun haciz ve malların muhafaza altına alınması baskısı altında kabul edildiği sonucuna varılamaz. Mahkemece davacı borçlunun
icra dosyasındaki 16.7.2011 tarihli beyanı üzerinde durularak bir karar
verilmesi gerekirken, yerinde olmayan gerekçelerle yazılı şekilde hüküm
kurulması usul ve yasaya aykırıdır.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, peşin harcın
istek halinde iadesine, 02.12.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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ÇEK BORÇLUSU • İMZALARIN İSTİKLALİ İLKESİ
ÖZET: İmzaların istiklali ilkesi gereğince kendi
imzasını inkar etmeyen çek borçlusu lehdarın imzasının sahte olduğunu ileri sürerek çek hamiline
karşı savunma yapamaz.
Y.19. HD E. 2014/13733, K. 2014/18628, T. 24.12.2014
Davacı vekili, müvekkili tarafından mevcut ticari ilişki nedeniyle dava
dışı B.A.Ş. emrine keşide edilen çekin anılan şirketin elinde iken çalındığını, müvekkilinin davalı şirkete borcu olmadığını, çekin arka yüzündeki
ciro imzasının dava dışı lehtar şirkete ait olmadığını, bu durumda ciro
zinciri kopmuş olduğundan davalının çekin yasal hamili olmadığını ileri
sürerek müvekkilinin davalıya borçlu olmadığının tespitine, icrada haciz
tehdidi altında ödenen paranın istirdadına, %20 kötü niyet tazminatına
karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, müvekkilinin çekin meşru hamili olduğunu, çekin müvekkiline borcu olan S. Y. tarafından devredildiğini ileri sürerek davanın
reddini istemiştir.
Mahkemece yapılan yargılamada toplanan delillere ve İstanbul 22. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde açılan menfi tespit davasında alınan ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; çek lehtarı dava dışı şirketçe İstanbul
22. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde davalı-hamile karşı aynı çek nedeniyle
açılan menfi tespit davası kapsamında alınan rapor ile çekteki ciro imzasının dava dışı lehtar şirkete ait olmadığının tespit edildiği gibi kaşenin dahi aldırtılan rapora göre o şirketin kaşesi olmadığı dolayısıyla çek
hamiline karşı borçlu olmadığı açıkça anlaşılmış bir çekten dolayı iş bu
davada keşideci olan davacının da borçlu olmadığı anlaşılmış bir çekten
dolayı iş bu davada keşideci olan davacının da borçlu olmadığı gerekçesiyle davanın kabulü ile icra takibine konu çek nedeniyle davacının davalıya borçlu olmadığının tespitine, davacı lehine %20 kötü niyet tazminatına
karar verilmiş, hüküm davalı vekilince temyiz edilmiştir.
Dava, davacının keşidecisi olduğu dava dışı şirketin lehtarı olduğu icra
takibine konu çekte lehtar imzasının sahte olduğu iddiasıyla davalı-takip alacaklısına karşı İİK’nın 72. maddesi hükmü uyarınca açılan borçlu
olunmadığının tespiti istemine ilişkindir. Bilindiği üzere kambiyo senetlerinde imzaların istiklali ilkesi geçerlidir. Başka bir anlatımla beyanlar
birbirinden bağımsızdır. Bu nedenle davacı keşideci kendi imzasını inkar
etmediğinden lehdarın imzasının sahte olduğuna dayanarak sorumluluk-
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tan kurtulamaz. 6762 sy. TK’nun 730/3. maddesi yollaması ile çeklerde
uygulanması gereken TTK'nın 589. maddesi de sahte imza sebebi ile çekteki diğer imzaların sıhhatine halel gelmeyeceği hükmünü içermektedir.
Bu durumda imzaların istiklali prensibi gereği davacı keşidecisin, dava
dışı çek lehtarının çekteki ciro imzasının sahteliğini ileri süremeyeceği
gözetilmeden yazılı gerekçeyle davanın kabulüne karar verilmesi doğru
görülmemiştir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün temyiz eden davalı yararına
BOZULMASINA, bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin harcın istek halinde iadesine,
24.12.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

ÇEKE BAĞLI BORÇ • MENFİ TESPİT DAVASI
•
İSPAT KÜLFETİ
ÖZET: Kambiyo senetleri sebepten mücerret olup
ispat yükümlülüğü borçlu olmadığını iddia eden
davacı borçluya aittir.
Y.19. HD E. 2014/14323, K. 2014/18380, T. 18.12.2014
Davacı vekili, taraflar arasında 2008 yılında başlayan ticari ilişkinin
en son 02.06.2010 tarihine kadar sürdüğünü, davalının müvekkiline balık göndermekte olduğunu müvekkilinin de mevcut parasını nakliyeciye
verdiğini, ayrıca kalan bakiye için de aradaki güvene dayalı olarak sadece imzalanmış boş çek vermekte olduğunu, davalının en son 02.06.2010
tarihinde fatura ile balık gönderdiğini, müvekkilinin de unsurları eksik
davaya konu çeki davalının nakliye işini yapan şoförüne teslim ettiğini,
bu çek bedelinin de müvekkilince davalının hissedarı olduğu K.Alabalık
Tesislerine faturalı olarak 5.500 TL değerinde hamsi balığı verilmek suretiyle ödendiğini, davalının buna rağmen çeke yüksek bir meblaj yazarak
takibe koyduğunu belirterek müvekkilinin çek nedeniyle davalıya borçlu
olmadığının tespitine, çekin ve takibin iptaline ve %40 oranında tazminata karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, taraflar arasında açık cari hesap ilişkisi bulunduğunu,
takibe konu çekle ilgili alacağın mal teslimine ve faturalara dayalı olduğu
gibi diğer faturasız alacak kalemlerini de ihtiva ettiğini bildirerek davanın
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reddini istemiştir.
Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna göre, davalı defterlerinde takip konusu çekin kaydının bulunmadığını, davalının çek karşılığında ne kadarlık mal teslim ettiğini ispatlayamadığı, davacının defterlerinde davalıya 70.310 TL borçlu olduğu, davaya konu çekin davacı
tarafından tanzim edilmediği kanaatine varıldığı, davalının takibinde haksız ve kötüniyetli olduğu gerekçeleriyle davanın kabulüne karar verilmiş,
hüküm davalı vekilince temyiz edilmiştir.
Dava kambiyo senedi niteliğinde bulunan çeke dayalı olarak yapılan
icra takibinden dolayı borçlu bulunulmadığının tespiti istemine ilişkindir.
Kambiyo senetleri sebepten mücerret olup ispat yükümlülüğü borçlu olmadığını iddia eden davacıya aittir. Mahkemece, ispat yükünün tayininde
yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulması doğru değildir.
Öte yandan davacı vekili, temyize cevap dilekçesinde davalı şirket etkilisi ve çalışanları hakkında Fethiye 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 2014/279
Esas sayılı dosyasında dava konusu çekin anlaşmaya aykırı şekilde doldurulduğunu iddiasıyla dava açıldığını öne sürmüştür. Bu durumda mahkemece davacı yandan varsa başka delilleri de sorulup anılan ceza dosyası getirtilerek B.K.’nun 53. (6098 sayılı TBK’nun 74.) maddesi uyarınca
ceza davasının eldeki davaya etkisi de gözetilerek varılacak uygun sonuç
dairesinde bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde
karar verilmesi doğru değildir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin harcın istek halinde iadesine, 18.12.2014 gününde oybirliğiyle
karar verildi.

ÇEKTE CİRO • TEMİNAT İDDİASI • TEMLİK CİROSU
ÖZET: Dava konusu çekin üzerinde “rehin cirosuna” ilişkin bir kayıt bulunmadığına göre cironun
temlik cirosu olduğu kabul edilmelidir.
Y19 HD E.2014/14387, K. 2014/18629, T. 24.12.2014
Davacı vekili, cari hesaba dayalı alışveriş karşılığında verilen icra takibine konu 2 adet çekin, davalı ile bayılik ilişkisinin sona erdirilmiş olmasına ve malların davalıya iade faturası kesilerek iade edilmesine rağmen
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iade edilmediğini ileri sürerek müvekkilinin icra takibi sebebiyle borçlu
olmadığının tespitine, takibin iptaline ve bedelsiz kalan çeklerin kendilerine teslimine, %40 kötü niyet tazminatına karar verilmesini talep ve dava
etmiştir.
Davalı banka vekili, müvekkili banka tarafından davalı şirkete kullandırılan kredi karşılığı dava konusu çeklerin borçtan mahsup edilmek üzere temlik cirosu ile müvekkili bankaya verildiğini, müvekkilinin iyiniyetli
3. şahıs olduğunu ileri sürerek davanın reddi ile %20 kötü niyet tazminatına karar verilmesini istemiştir.
Davalı şirkete dava dilekçesi tebliğ edildiği halde davalı şirket davaya
yanıt vermemiştir.
Mahkemece yapılan yargılamada toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davaya konu çekler davalı W.Boya ve Kimya San.
Tic.A.Ş.’nin bankadan kullanmış olduğu kredi borçları için bankaya
teminat cirosu ile verildiğinden bu cironun temlik cirosu olarak kabul
edilemeyeceği rehin cirosu olarak kabulü gerektiği, ancak TTK 730/1 4.
maddesi uyarınca poliçe ve bonunun aksine çekin rehin cirosuyla devri
mümkün bulunmadığından bankanın bu çeke dayalı olarak hak kazanamayacağı sonucuna varılarak davanın kabulüne, davacının icra takip
dosyasına konu iki adet çek nedeniyle davalılara borçlu olmadığının tespitine, %20 kötü niyet tazminatının diğer davalının iflas etmiş olması sebebiyle sadece davalı bankadan tahsiline karar verilmiş, hüküm davalı
banka vekilince temyiz edilmiştir.
Dava, davacının keşidecisi davalı şirketin lehtarı, davalı bankanın hamili olduğu çekin bedelsiz olduğu iddiasıyla İİK’nın 72. maddesi hükmü
uyarınca açılan menfi tespit istemine ilişkindir. Dosya kapsamında bir örneği bulunan çekin incelenmesinden; davalı-lehtar tarafından diğer davalı
bankaya devredilen çekteri ciroda “rehin cirosuna” ilişkin herhangi bir
kaydın bulunmadığı görülmüş olmakla bu durumda davalı-lehtar şirketin
söz konusu cirosunun TTK’nın 730/1-4. maddesinde yapılan atıfla 597.
maddesi hükmü uyarınca (6102 sayılı TTK’nın 818/1-6 maddesi atfıyla
684/1. maddesi) temlik hükmü uyarınca (6102 sayılı TTK’nın 818/1-d
maddesi atfıyla 684/1. maddesi) temlik cirosu olduğunun kabulü gerekirken yazılı şekilde yanılgılı değerlendirme ile davanın davalı banka yönünden de kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün temyiz eden davalı banka yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 24.12.2014
gününde oybirliğiyle karar verildi.
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MENFİ TESPİT DAVASI • ALACAKLININ HAKLARI
•
KÖTÜNİYET TAZMİNATI
ÖZET: İKK 72. madde uyarınca açılan davada
alacaklının haklı olduğu belirlendiğine göre, icra
veznesindeki paranın haksız şekilde bekletildiği,
alacaklının alacağını gecikerek aldığı gözetilerek
İKK 72/4. maddesindeki tazminata hükmedilmelidir.
Y19 HD E. 2014/13240, K. 2014/18467, T. 24.12.2014
Davacı vekili, müvekkilinin kitap basım işi karşılığında dava dışı keşideci Özel K.Ltd.Şti.’den almış olduğu çekin keşideci şirkette çalışan davalı Ş.K., tarafından müvekkilinin rızası dışında alındığını, davalı Ş.K.,
çekin meşru hamili olmadığını, müvekkilinin davalı hamile borçlu olmadığını ileri sürerek müvekkilinin davalıya borçlu olmadığının tespitine,
takibin iptaline, %40 kötü niyet tazminatına karar verilmesini talep ve
dava etmiştir.
Davalı vekili asıl ve birleşen davaya karşı verdiği cevapta müvekkilinin
çekte meşru hamil olduğunu, davacı K. Ltd. Şti.’nin çekin arkasında temlik cirosunun bulunduğunu müvekkilinin davacı şirkete verdiği borç para
karşılığında çekin verildiğini ileri sürerek davanın reddi ile kötü niyet
tazminatına karar verilmesini istemiştir.
Birleşen davada davacı Özel K.Ltd.Şti. vekili kendilerince keşide edilen
çekin davalı Ş.K., tarafından ele geçirildiğini ve adı geçenin meşru hamil
olmadığını ileri sürerek borçlu olmadıklarının tespitini talep ve dava etmiştir.
Birleşen davada davalı K.Ltd.Şti. vekili, dava konusu çekin lehdarının
müvekkili olduğunu, advalı Ş.K. meşru hamil olmadığı halde kendi adına
icra takibine koyduğunu, davacının müvekkili şirkete herhangi bir borcu
olmadığını ileri sürerek davanın reddini istemiştir.
Mahkemece yapılan yargılamada toplanan delillere göre; dava konusu
çekte lehtar K.Matbaacılık Ltd.Şti. cirosunun tahsil cirosu olmayıp temlik
cirosu olduğu, çekin lehtar K.Matbaacılık Ltd.Şti.’nin rızası dışında elinden çıktığı iddiası kanıtlanamadığı gibi davalı Ş.K.’in çekin davacı K.Matbaacılık San. ve Tic.Ltd.Şti.’ne verilen borç para karşılığında alındığını
bildirdiği, davalı Ş.K. hesabından davacı K.Matbaacılık San. ve Tic.Ltd.
Şti. yetkilisine 27/01/2008 tarihinde çek bedeli olan 50.000 TL havale
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yapıldığının banka yazısından anlaşıldığı, keza birleşen davada dava dilekçesinde ileri sürülen iddialar ile TTK 599 maddesi uyarınca davalı yetkili hamilin bile bile borçlu zararına hareket ettiği ve kötüniyetli olduğu
hususlarının kanıtlanamadığı gerekçesiyle davalı Ş.K.’e yönelik kanıtlanamayan asıl davanın ve birleşen davanın reddine, birleşen dava yönünden
davacı birleşen davada davalı K.Matbaacılık San. ve Tic.Ltd.Şti. vekilinin
05/07/2012 tarihli duruşmada davayı kabul mahiyetindeki beyanları uyarınca bu davalı yönünden birleşen davanın kabulüne karar verilmiş hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere,
delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, asıl davanın
advacısı birleştirilen davanın davalısı K.Ltd.Şti. vekili ile birleştirilen davanın davacısı Özel K.Ltd.Şti.’nin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2- Birleşen davada İİK’nın 72/3. maddesi hükmü uyarınca verilen ihtiyati tedbir kararı ile icra veznesine yatırılan paranın alacaklıya ödenmemesine karar verilmiş ve tedbir kararı teminat karşılığında icra takip
dosyasında infaz edilmiş olup bu durumda alacaklının alacağına kavuşması geciktirildiğinden İİK’nın 72/4. maddesi hükmünde yer alan tazminat koşulları oluşmuş olmakla birleşen davanın davalısı Ş.K. lehine tazminata hükmedilmesi gerekirken bu konuda hüküm kurulmamış olması
bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ
Yukarıda (1) no’lu bentte açıklanan nedenlerle asıl davanın davacısı ile
birleşen davanın davacısının temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte
açıklanan nedenlerle birleştirilen davanın davalısı Ş.K. lehine BOZULMASINA, vekili Yargıtay duruşmasında hazır bulunan davalı Ş.K. yararına
1100,00 TL duruşma vekalet ücretinin birleştirilen davanın davacısı Özel
K.Ltd.Şti. vekilinden alınarak davalıya verilmesine, peşin harcın istek halinde iadesine, 24.12.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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ÇEKTE TAHRİFAT • İYİNİYETLİ HAMİL
ÖZET: Çekteki tahrifat ve sahtecilik iddialarının
iyiniyetli hamillere de ileri sürülebilmesi mümkündür.*
Y. 19 HD E. 2014/3688, K. 2015/599, T. 20.01.2015
Davacı vekili, müvekkili şirketin yurt dşında klima ithal eden davalı
O.E. San.İth.İhr.Pzl.A.Ş.’nin Türkiye Distribütörü olduğunu, müvekkilinin mağazısında teşhir edilecek ürünlerin teminatı olarak lehdarı, keşide
yeri ve tarihi sabit kalemle, miktarı ise kurşun kalemle 13.479 TL yazılı çekin davalı O. A.Ş.’ye verildiğini, ancak davalılardan O.San.İth.İhr.
Pzl.Şti’nin keşide tarihinde tahrifat yaptığını, miktar kısmını da silerek
310.000 TL şeklinde doldurduğunu ve diğer davalı Salman Çelikadam’a
ciro ettiğini, bankaya ibraz edilen çekin karşılıksız kaldığını belirterek,
sözkonusu çekten dolayı müvekkilinin borçlu olmadığının tespitine karar
verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı Salman Çelikadam vekili, mahkemenin yetkisiz olduğunu, çekte tahrifat olmadığını, müvekkilinin iyiniyetli üçüncü kişi konumunda bulunduğunu belirterek, davanın reddini savunmuştur.
Davalı O.E.San.İth.İhr.Pzl.A.Ş. vekili, mahkemenin yetkisiz olduğunu,
çekin vekaleten N.E. tarafından imzalandığının iddia edilmesine karşın
bu konuda vekaletname ibraz edilmediğini, çekin miktarının kurşun kalemle yazılmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığını, çekte tahrifat
yapılmadığını belirterek, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, çekteki tahrifat ve sahtecilik iddialarının iyiniyetli hamillere karşı ileri sürülmesinin mümkün olduğu, çekteki yazılarda iki
farklı kalem kullanıldığı, çekin alt kısmında okunamayan büyük harflerle
yazılmış miktar yazıları, miktar rakamları ve keşide tarihi rakamlarının
bulunduğu, silinti işlemi nedeniyle bu yazı ve rakamların tam olarak okunamadığının Adli Tıp Kurumu raporundan anlaşıldığı, davacının kabulü
dikkate alınarak davalı şirketin alacağının 13.480 TL olduğu çekte kurşun kalemle yazılan 13.480 TL’nin silinerek, yerine 310.000 TL yazılması
şeklindeki tahrifatın iyiniyetli hamillere karşı da ileri sürülebileceği gerekçeleriyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hükmü davalı O.E.
San.İth.İhr.Pzl.A.Ş. vekili temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere,
*

Gönderen Av. Hulki ÖZEL Mersin Barosu
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delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı O.San.
İth.İhr.Pz.A.Ş. vekili yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda
yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, 20.01.2015 gününde
oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
YÜZDEYÜZ MALULİYET • BAKICI GİDERİ
•
SGK ÖDEMELERİ
ÖZET: Yüzdeyüz malul kalan işçinin bakıcı gideri
asgari ücretin brütü üzerinden hesaplanır.
Hesaplanan bakıcı giderinden uygun oranda bir
indirim yapılması gerekir.
Sigortalıya ödenen geçici işgöremezlik ödeneğinin rücu edilebilir miktarının hesaplanan maddi
tazminattan düşülmesi gerekir.*
Y. 21. HD E. 2014/7204, K. 2014/17187, T. 11.09.2914
Dava, 21.0.2004 tarihinde meydana gelen iş kazası sonucu yardıma
muhtaç şekilde %100 oranında sürekli iş göremezliğe uğrayan sigortalının maddi zararının giderilmesi istemine ilişkindir.
Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş ise de maddi zarar belirlenirken hataya düşüldüğü görülmektedir.
SGK trafından sigortalıya ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinin rücu
edilebilir kısmının belirlenen zarardan düşürülmesi gerektiği uyuşmazlık
konusu değildir. Ne var ki SGK tarafından sigortalıya istirahatli kaldığı
384 gün karşılığı ödenen 3.718,96 TL geçici iş göremezlik ödeneğinin işverene rücu edilebilir kısmının hesaplanan maddi zarardan düşürülmesi
gerekirken geçici iş göremezlik ödeneği olarak 3.178,96 TL’nin esas alınarak bu miktarın rücu edilebilir kısmının düşürülmesi hatalı olmuştur.
Öte yandan bakıma muhtaç davacı için kaza tarihinden başlamak üzere kalan ömür süresince asgari ücretin brütü üzerinden bakıcı gideri hesaplaması doğrudur. Ne var ki iş gücünü kaybeden kazalının sağlıklı bir
insan için geçerli olan PMF yaşam tablosuna göre bu yaşam süresinin
tamamında bakıcı ücreti ödeyeceği varsayımına dayalı olarak ve asgari
ücretin brütü esas alınarak hesap yapılmış olması karşısında, ayrı bir
bakiye ömür belirlenmesi mümkün olmadığına göre, davacının halen ve
bakiye ömrü içerisinde de sürekli bakıcı çalıştırmayıp aile içi bakım dayanışmasından yararlanacağı açık olmakla, heaplanan bakıcı giderinden
uygun bir oranda indirim yapılması gerekirken, hesaplanan bakıcı gideri
tazminatının tamamının hüküm altına alınması da isabetsiz olmuştur.
*

Gönderen: Av. Necdet OKCAN
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Mahkemece yukarıda açıklanan maddi ve hukuksal olgular dikkate
alınmadan, yazılı şekilde hüküm kuruması usul ve yasaya aykırı olup,
bozma nedenidir.
O halde, davalılar vekillerinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları
kabul olunmalı ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ
Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davalılara iadesine, 11.09.2014 gününde oybirliğiyle
karar verildi.

İş kazasında aktif devrenin sonu,
pasif devrenin başlangıcı
•
Bakıcı gideri
ÖZET: Davacı sigortalının fiilen emekli olduğu tarih belli olmasına rağmen 60 yaşı sonuna kadar
çalışacağı varsayımına göre hesaplamanın yapıldığı yine davacının tedavi sürecinde bakımının
hastanede yapılmasına göre bakıcı giderinin taburcu olduğu tarih yerine olay tarihinden başlatıldığı bilirkişi raporuna itimat ile neticeye varılması
doğru olmamıştır. Bunun yanında davacının ıslah
ile talep manevi tazminat istemini bakımından,
ıslah anında yalnızca nispi ıslah harcını ödeyip
ayrıca başvuru harcı ödememesine göre ıslah dilekçesinin ek dava dilekçesi olarak kabulünün
mümkün bulunmaması da gözetilerek davacının
ayrıca manevi tazminat davası açma hakkı saklı
kalmak üzere isteminin reddine karar verilmesi
gerekirken yazılı şekilde kısmen kabulüne karar
verilmesi de hatalı olmuştur.
Y21 HD 2015/10243 E, 2015/19325 T.02.11.2015
Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar
vermiştir.
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Hükmün taraf vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü
ve aşağıdaki karar tespit edildi.
KARAR
1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerektirici
nedenlere göre davacı vekilinin tüm, davalı Belediye vekilinin ise aşağıdaki bentlerin kapsamı dışındaki diğer temyiz itirazlarının reddine.
2-Dava, 25.08.2008 tarihindeki iş kazası sonucu yaralanarak %100
oranında sürekli iş göremezliğe maruz kalan sigortalının maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemlerine ilişkindir.
Mahkemece, 217.656,31-TL maddi, 70.000,00-TL manevi tazminatın
olay tarihinden işleyecek yasal faizleri ile birlikte davalıdan tahsili ile davacıyı ödenmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine, karar verilmiştir.
Dosya kapsamından, davacı kazalının %100 oranında malul kalmasına neden olan zararlandırıcı olayın iş kazası olduğu, bu kazada davacının
%40, davalı işveren ile dava dışı istihdamın %60 oranında kusurlu oldukları, davacının bu kaza sonrasında 21.10.2011 tarihinde emekli olduğu,
davacının aktif dönem maddi zararının 60 yaşına kadar çalışacağı varsayımına göre 2024 yılına kadar hesaplandığı, yine davacı kazalının bakıcı
giderinin hesaplanmasında olay tarihinin dikkate alındığı, son olarak da
dava açılırken talep edilmeyen manevi tazminatın ıslah dilekçesi ile istenip ıslah anında ise yalnızca ıslah harcının ödendiği anlaşılmıştır.
İş kazasına maruz kalan sigortalının maddi tazminat miktarı, işçinin
olay tarihindeki bakiye ömrü esas alınarak aktif ve pasif dönemde elde
edeceği kazançlar toplamından oluşur. Pasif dönem, sigortalının aktif
çalışma döneminin sona ereceği, bir başka anlatımla emeklilik döneminin başlayacağının varsayıldığı tarihten itibaren, muhtemel bakiye ömrü
sonuna kadar devam edecek olan dönemi ifade eder. Varsayıma dayalı
olarak pasif dönem, erkeklerde 60, kadınlarda 55 yaşın dolduğu tarihte
başlatılır. Bunun nedeni, SSK kapsamında çalışanların 506 sayılı Yasa
hükümlerine göre bu yaşta emekli olabileceklerinin kabulüdür. Gerçekte
bu tür tazminat davalarında zarar hesabında varsayımlara göre sonuca
gidilmesi bir zorunluluktan kaynaklanmaktadır. Pasif dönemin de her sigortalının koşullarına göre hangi tarihte gerçekleşebileceği ayrı ayrı tespit
edilebilir ve buna göre hesap yapılabilir ise de henüz böyle bir uygulama
bulunmamaktadır. Eğer, dava sırasında sigortalının yaşlılık aylığının fiilen kendisine bağlandığı tarih anlaşılabiliyor ise artık varsayıma gidilerek
sigortalı erkek ise 60, kadın ise 55 yaşına kadar aktif çalıştığı varsayımına
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göre hesap yapılmaz, aktif dönem zararının artık belli olan bu emeklilik
tarihine kadar hesaplanması gerekir. Zira bilinen varken ihtimale göre
hesap yapılması doğru değildir. Bu hesaplamada pasif dönemde esas
alınması gereken ücret ise muhakkak ki asgari ücrettir.
Bunun yanında kazalı sigortalı, bazen iş kazası nedeniyle bakıma muhtaç hale gelebilir. S.G.K. gelir bağlama evrakından sigortalının bakıma
muhtaç olduğu anlaşılıyor ise onun maddi zararı kapsamında ayrıca bakım giderinin de hesaplanması gerektiği izahtan varestedir. Bakım giderleri hesaplanırken kural olarak olay tarihinden itibaren hesaplama yapılmalıdır. Ancak yargılama sırasında kazalının maruz kaldığı iş kazası
sonrasında hastanede geçirdiği bir sürenin varlığı anlaşılıyor ise bu sürelerin bakım giderinin hesaplanması sırasında gözetilmesi ve giderek kazalının bakım zararının hastaneden taburcu olduğu tarihe göre yapılması
hakkaniyet gereğidir. Zira bu sürelerde kazalı işçi bakımı tedavi gördüğü
kurum tarafından gerçekleştirilmektedir.
Son olarak da HMK'nın 176. ve devam maddelerinde düzenlenmiş
olan ıslah müessesesi, mahkemeye yöneltilmesi gereken tek taraflı ve açık
bir irade beyanı ile tarafların dilekçelerinde belirttikleri vakıaları, dava
konusunu veya istem sonucunun değiştirebilmesi imkanını sağlamaktadır. Usule ilişkin işlemlerin tamamen ya da kısmen ıslahı mümkündür.
Ancak, her iki durumda da usulüne uygun açılmış bir davanın bulunması
şarttır. Başka bir anlatımla ıslah, açılmış bir davada taraflarca yapılmış
usule ilişkin işlemlere yönelik olarak yapılmalıdır. Bu bağlamda, yargılaması devam eden bir dava içinde ıslah ile ikinci bir davanın açılması
olanağı bulunmamaktadır. Davacı isterse dava dilekçesini tamamen ıslah
ederek dava konusunu değiştirebilirse de, yeni dava konusu önceki dava
konusunun yerine geçer ve yine tek bir dava söz konusu olur. Öte yandan
harca tabi olan davalarda her dava açılırken davalıdan başvurma harcı ile
nispi harca tabi davalarda nispi karar ve ilam harcının dörtte biri peşin
olarak alınır. Gerekli harçlar alındıktan sonra dava dilekçesi esas defterine kaydedilir ve dava, dava dilekçesinin esas defterine kayıt edildiği
tarihte açılmış sayılır. Islah dilekçesinin nispi harç ve başvuru harcı yatırılarak mahkemeye verilmesi halinde artık bu dilekçenin ıslah değil ek
dava dilekçesi olarak kabulü gerekir.
Bu açıklamadan olarak somut olayda; davacı sigortalının fiilen emekli olduğu tarih belli olmasına rağmen 60 yaşı sonuna kadar çalışacağı
varsayımına göre hesaplamanın yapıldığı yine davacının tedavi sürecinde
bakımının hastanede yapılmasına göre bakıcı giderinin taburcu olduğu
tarih yerine olay tarihinden başlatıldığı bilirkişi raporuna itimat ile neticeye varılması doğru olmamıştır. Bunun yanında davacının ıslah ile talep
manevi tazminat istemini bakımından, ıslah anında yalnızca nispi ıslah
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harcını ödeyip ayrıca başvuru harcı ödememesine göre ıslah dilekçesinin
ek dava dilekçesi olarak kabulünün mümkün bulunmaması da gözetilerek davacının ayrıca manevi tazminat davası açma hakkı saklı kalmak
üzere isteminin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde kısmen
kabulüne karar verilmesi de hatalı olmuştur.
O halde, davalı Belediye vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ
Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde temyiz eden davalıya iadesine 02.11.2015 gününde oy
birliğiyle karar verildi.

Bir kazanın iş kazası olarak kabul edilebilmesi
için gerekli olan ölçütler
ÖZET: Bu ölçütler 5065 Sayılı Yasa'nın 26. Maddesinde ve 5510 Sayılı Yasa'nın 13. Maddesinde
belirlenmiştir. 5510 Sayılı Yasa'da, 506 Sayılı Yasaya göre iş kazası tanımı genişletilmiştir: Sigortalı işvereninin sağladığı araçla tek başına işin
yapıldığı yere giderken kaza geçirirse bu iş kazası sayılacağı gibi işverene ait araçlar da iş yeri
sayıldığından işçinin bu araç içerisinde bulunduğu sırada meydana gelen kazalar da iş kazası
sayılacaktır.
Y.21 HD 2015/14827 E,2015/19327 T.02.11.2015
Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar
vermiştir.
Hükmün, davalılar vekillerince temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü
ve aşağıdaki karar tesbit edildi.
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KARAR
Dava, davacının 14.04.2006 tarihinde geçirdiği trafik kazasının iş kazası olduğunun tespitine ilişkindir
Mahkeme, davanın kabulüne karar vermişse de varılan bu netice doğru değildir.
İş kazası gerek öğretide, gerek 506 Sayılı Yasa'da, gerekse 1.10.2008
tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Yasası'nda ve Yargıtay kararlarında tanımlanmıştır. Öğretide iş
kazası, işçinin işvereninin hakimiyeti altında bulunduğu bir sırada, onun
için ifa ettiği bir işten veya iş dolayısıyla dış bir sebeple aniden meydana
gelen bir olay nedeniyle uğradığı zarardır. Doktrindeki bu tanımlamanın
önemi iş kazasının aniden meydana gelen bir olay olarak nitelendirilmesidir. Bu yönüyle iş kazası nedeniyle bedensel zarar, meslek hastalığı nedeniyle bedensel zarardan ayrılır. Zira meslek hastalığında aniden ortaya
çıkan bir zarar söz konusu olmayıp zararın zaman içerisinde meydana
gelmesi söz konusudur. Ani kavramı ise kısa bir zaman dilimini ifade
etmekle birlikte hemen meydana gelen bir zarar olarak anlaşılmamalıdır.
506 sayılı yasada iş kazası; 5510 Sayılı Yasa'nın yürürlüğe girdiği
1.10.2008 tarihinden önceki olaylarda 506 Sayılı Yasa uygulanmalıdır.
506 sayılı yasadaki tanımlamaya göre; "iş kazası, yasada açıklanan hal ve
durumlarda meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence
ve ruhça arızaya uğratan olaydır”.
Bu yasaya göre bir olayın iş kazası sayılabilmesi için; 1-Sigortalının iş
yerinde bulunduğu sırada, 2-İşveren tarafından yürütülen bir iş dolayısıyla, 3-Sigortalının, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi
yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda. 4-Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, 5-Sigortalıların,
işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp
getirilmeleri sırasında meydana gelmesi gerekir. 506 Sayılı Yasaya göre
iş kazası sadece bu yasa kapsamında hizmet akdi ile çalışan sigortalılar
bakımından söz konusudur. Bir iş yeri 506 sayılı yasa kapsamına alınabilecek nitelikte değilse bu iş yerinde çalışan işçinin maruz kaldığı kaza
506 sayılı yasa kapsamında iş kazası sayılmaz. Burada iş yerinin fiilen
tescil edilip edilmediğinin bir önemi yoktur koşul bu nitelikte bir iş yerinin varlığıdır.
5510 Sayılı Yasa'ya göre iş kazası; Yasa'nın 13. maddesine göre iş kazası "yasada açıklanan hal ve durumlarda meydana gelen ve sigortalıyı
hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan olaydır." Buna
göre 5510 Sayılı Yasa'da 506 Sayılı Yasa'dan farklı olarak yalnızca "arıza"
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yerine aynı anlama gelen "özür" kelimesi kullanılmıştır.5510 sayılı yasada
açıklanan hal ve durumlar ise; 1-Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
2-İşveren tarafından yürütülmekte olan bir iş nedeniyle, 3-Bir işverene
bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak başka bir yere gönderilmesi nedeniyle,asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, 5-Emziren kadın
sigortalının, çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, 6-Sigortalının
işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında meydana gelmesi gerekir.
Her iki yasada benzer şekilde yer aldığı gibi "sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada meydana gelen ve sigortalıyı bedence veya ruhça özre uğratan her olay" iş kazasıdır. Olayın iş kazası sayılması için kazanın sadece
iş yeri koşullarından veya işverenin iş güvenliği önlemlerini almamasından meydana gelmesi gerekmez. Kazanın iş yerinde ve dolayısıyla işçinin
işverenin otoritesi altında bulunduğu sırada meydana gelmesi yeterlidir.
İş yeri ile ilgisi bulunmayan 3. kişilerin kasti veya taksirli eylemi, yıldırım
düşmesi, deprem gibi doğa olaylarının neden olduğu kaza da iş kazasıdır.
5510 sayılı yasada ve 4857 sayılı yasada "işyeri" kavramı tanımlanmıştır.
5510 sayılı yasanın 11. maddesine göre "işyerinde üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik yönünden bağlı bulunan ve aynı yönetim altında
örgütlenen iş yerine bağlı yerler, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku,
yıkanma, muayene ve bakım, beden veya meslek eğitim yerleri, avlu, büro
gibi diğer eklentiler ile araçlar iş yerinden sayılır. 4857 sayılı iş kanununun 2. maddesine göre "işveren tarafından mal veya hizmet üretmek
amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği
birime iş yeri denir”. İşverenin iş yerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen yerler
ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım,
beden ve mesleki eğitim ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçlarda iş yerinden sayılır. İş yeri, iş yerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamında bir bütündür. " tanımına yer verilmiştir.
Zararlandırıcı olay iş yeri dışında ise "işveren tarafından yürütülmekte
olan iş dolayısıyla " meydana gelen kazalarda iş kazası sayılacaktır. Zira
iş akdinin bağımlılık unsuru gereği işçi iş yeri dışında bulunsa da iş vereninin hakimiyeti altında sayılır. İşçi işvereni ile iş ilişkisi dolayısıyla iş
yeri dışında bulunur ve bu sırada kazalanırsa o anda işçinin görevi olsun
olmasın olay iş kazasıdır.
5510 sayılı yasanın 506 sayılı yasadan farklı olarak iş kazası uygulamasını genişlettiği tek hal ise işçilerin işe gidip gelmeleri sırasında kaza
geçirmeleri halidir. 506 sayılı yasa " Sigortalıların, işverence sağlanan
bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında" meydana gelen kazaları iş kazası saymaktadır. 5510 Sayılı Yasa ise
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"Sigortalının işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi
sırasında meydana gelmesi halini öngörmüştür. Buna göre 5510 Sayılı
Yasa'ya göre sigortalı işvereninin sağladığı araçla tek başına işin yapıldığı
yere giderken kazalanırsa bu iş kazası sayılacağı gibi işverene ait aracılar
da iş yeri sayıldığından işçinin bu araç içerisinde bulunduğu sırada meydana gelen kazalar da iş kazası sayılacaktır. Fakat iş vereninin temin ettiği
araç ile izinli olduğu sırada pikniğe veya eğlenmeye giden sigortalının kaza
sonucu yaralanması olayında yargıtay içtihatlarına göre işverenin hakimiyeti altında bulunma hali olmadığından olay iş kazası sayılmamaktadır.
Somut olayımızda ise; davacı kazalı davalı'nın taşeronu olan davalı işçisi olarak kaldırım kilit taşı döşeme işinde çalıştığını, olay günü işvereni
M.Serdar tarafından İston A.Ş.'ye ait üretim yerinden malzeme(kilit taşı)
almak için görevlendirildiğini, bu görev gereği dava dışı sürücünün kullandığı kamyonla malzeme yüklü vaziyette şantiye alanına dönerken meydana gelen kazada yaralandığını iddia etmiştir. Davalı ise bu iddiayı reddetmiş böyle bir görevlendirmenin söz konusu olmadığını, kazalının şahsi
bir işi için kazaya konu araçta bulunduğunu ve dönüş yolunda meydana
gelen kazada yaralandığını ifade etmiştir. Dosyada dinlenen çalışanı olan
tanık; “iş yerlerinde (İston A.Ş.'ye ait imalathanede) yüklemelerin makinelerle yapıldığını, davacı kazalının yükleme yapması gibi bir durumun
olmadığını” ifade etmiş, yine aynı iş için görevlendirilen(kilit taşı nakliye
işi) diğer kamyon şoförü de bu ifadeyi teyit eder biçimde “yükleme alanına
yalnız gittiklerini, kazalının kendi şahsi (bir yakınına para gönderme) işi
için geldiğini ifade etmiştir. Özetle bir olayın iş kazası sayılması için zararlandırıcı olayın hizmet akdinin ifası sırasında yani işvereninin hakimiyeti
altında meydana gelmesi şarttır. İşbu dosyada ise asıl işi kilit-parke taşı
döşeme işi olan davacının, olay günü malzeme almak için şoför ile birlikte
görevlendirildiğine dair iddiasını ispata yeter delil bulunmamakta olup bu
kapsamda davasının reddi gerekirken kabulü doğru olmamıştır.
Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular nazara alınmaksızın yazılı
şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
O halde davalılar vekillerinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları
kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ
Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 02.11.2015
gününde oy birliğiyle karar verildi.

YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
İŞYERİ DEVRİ • KIDEM TAZMİNATI
ÖZET: İşyeri devrinde işçinin hizmet süresi bir
yıldan az olsa bile, her devreden işveren kendi
dönemi ve kendi dönemindeki son ücret üzerinden kıdem tazminatından sorumludur.
Burada İş Kanunu 6. maddesindeki iki yıllık hak
düşümü süresi de uygulanmayacaktır.
Y. 22 HD E. 2014/35337, K. 2015/840, T. 22.01.2015
Davacı İsteminin Özeti:
Davacı, iş sözleşmesini evlilik sebebi ile feshettiğini ileri sürerek, kıdem tazminatı ve fazla çalışma alacaklarını istemiştir.
Davalı Cevabının Özeti:
Davalılar; davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece verilen karar; Dairemizce, her alt işverenin kıdem tazminatından kendi dönemi ve kendi dönemindeki ücret seviyesi ile sorumlu
olduğu, bu sebeple davalıların ayrı ayrı sorumlu oldukları miktarların
tespit edilerek hüküm altına alınması gerektiği belirtilerek bozulmuştur.
Mahkemece bozmaya uyularak ek rapor doğrultusunda davacının bir
yıldan az çalışmasının bulunduğu alt işveren üç şirket hakkındaki davanın reddine; davalı Üsküdar Belediyesi ve davalı son alt işveren şirket
C- T.Bilişim Tek.San.ve Tic. A.Ş. hakkındaki davanın ise kabulüne karar
verilerek hüküm kurulmuştur.
Temyiz:
Kararı davalı Üsküdar Belediye Başkanlığı temyiz etmiştir.
Gerekçe:
1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan
temyiz itirazları yerinde değildir.
2- İşyeri devri sebebiyle işçilik alacaklarından davalıların sorumluluklarının kapsamı bakımından taraflar arasında uyuşmazlık sözkonusudur.
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İşyeri devri halinde kıdem tazminatı bakımından devreden işveren
kendi dönemi ve devir tarihindeki son ücreti ile sınırlı olmak üzere sorumludur. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 120. maddesi uyarınca yürürlüğe
devam eden mülga 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14/2. maddesinde devreden
işverenin sorumluluğu bakımından bir süre öngörülmediğinden, 4857
sayılı Kanun’un 6. maddesinde sözü edilen devreden işveren için iki yıllık süre sınırlaması, kıdem tazminatı bakımından sözkonusu olamaz. 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.
Somut olayda davacı; 20.02.2007-10.02.2008 tarihleri arasında K.Sos.
Hizm.Dağ.Org.İnş.San. ve Tic.Ltd.Şti.’nde, 22.02.2008-02.02.2009 tarihleri arasında B.Yaz.Eğt. Dan. hizmetlerinde, 03.02.2009-31.12.2009 tarihleri arasında V.K.Bilgi Sistemleri Ltd.Şti.’nde, 05.01.2009-08.01.2011
tarihleri arasında C- T.Bil.Tek.San. ve Tic. A.Ş.’nde dijital arşiv ve teknik
personeli olarak çalışmıştır. Yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda davacı bir yıldan az süre çalışmış olsa bile; her devreden alt işveren
şirket kendi dönemi ve kendi dönemindeki son ücreti üzerinden kıdem
tazminatından sorumludur. Bu sebeple; mahkemece davacının çalıştığı
tüm alt işveren şirketlerin sorumlulukları belirlenerek kıdem tazminatının hüküm altına alınması gerekirken davacının bir yıldan az çalışması bulunduğu gerekçesi ile K.Sos.Hizm.Dağ. Org.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.,
B.Yaz.Eğt.Dan. hizmetleri ile V.K.Bilgi Sist.Ltd.Şti. yönünden davanın
reddine karar verilmesi hatalı olup bozma gereği yerine getirilmediği için
hükmün ikinci kez bozulması gerekmiştir.
SONUÇ:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 22.01.2015
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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Fazla çalışma hesaplamasında indirimli ve
indirimsiz dönemler
ÖZET: Davacının hangi görevi hangi dönemlerde
yerine getirdiği hususunda tespit yapılmasının
ardından, mahkemece alınacak bilirkişi raporunda, işçinin çalışma düzenini gösterir belge olan
dönem için bu belgelerin her birindeki saatlere
göre ve alacak işverence tutulmuş belgeye dayanılarak hesaplandığından indirimsiz olarak ve
belge bulunmayan dönemler için tanık beyanlarına göre ve uygun bir indirime gidilerek alacak
hakkında bir hüküm kurulmalıdır.
Y. 22 HD E.2014/16948 E,2015/30773, T.12.11.2015
DAVA : Davacı, fazla mesai ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla,
dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
YARGITAY KARARI
Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, davacının, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Milli Parklar
Şube Müdürlüğünde şoför olarak çalıştığını, fazla çalışma yapmasına ve
ulusal bayram genel tatil günleri çalışmasına rağmen zamlı ücret ödemesi
yapılmadığını belirterek, müvekkilinin fazla çalışma ve genel tatil ücreti
alacaklarının tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili, müvekkili kurum tarafından davacının hak kazandığı
tüm fazla çalışma ve ulusal bayram genel tatil ücreti alacaklarının bordrolara yansıtılmak suretiyle ödendiğini ifade ederek davanın reddine karar
verilmesi gerektiğini savunmuştur.
Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, delil durumuna göre ulusal bayram genel tatil ücreti talebi reddedilerek, fazla mesai ücreti isteği hüküm altına alınmıştır.
Temyiz:
Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.
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Gerekçe:
Taraflar arasıda davacının fazla mesai ücreti alacağının bulunup bulunmadığı hususu ihtilaflıdır.
4857 sayılı İş Kanunu'nun 63. maddesince ilke olarak çalışma süresi
haftada en çok kırkbeş saat olarak belirtilmiş devamında tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi işyerlerinde haftanın çalışılan
günlerine, günde onbir saati aşmamak şartı ile farklı şekilde dağıtılabileceği ifade edilmiştir.
4857 sayılı Kanun'un 41. maddesine göre haftalık kırkbeş saati aşan
çalışmalar fazla çalışma sayılır. Günlük çalışma süresinin onbir saatten
fazla olamayacağı Kanunda emredici şekilde düzenlendiğinden, tespit edilen fazla sürelerin denkleştirmeye tabi tutulmaması, onbir saati aşan çalışmalar için zamlı ücret ödenmesi gerekir.
Somut olayda, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Milli Parklar Şube Müdürlüğünde şoför olarak çalıştığını iddia etmiş olup, mahkeme müzekkeresine işveren tarafından verilen cevapta, işçinin bir dönem İzmir Kuş
Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliğinde saha bekçisi olarak görevlendirildiği bildirilmiştir. Mahkemece öncelikle işverene yazılarak, davacının
hangi tarihler arasında hangi görevlerde çalıştırıldığı netleştirilmelidir.
Dava dilekçesinde, işçinin çalışma düzeni hakkında bilgi verilmemiş,
işverence tutulmuş puantajlar, makine kartları, taşıt görevlendirme yazıları ve harcırah beyannamelerine dayanılmıştır. Hükme esas bilirkişi
raporunda, görev yolluğu bildirimlerinin incelendiği, 2008-2009 yıllarına
ait bu bildirimlerde gidiş ve dönüş saatlerinin birbirinden çok farklı olduğu, genel olarak davacının ortalama iki saat yemek ve ihtiyaç molası
dışında günde oniki saat çalışması bulunduğu, haftanın altı günü, günde
oniki saat çalıştığı, haftalık çalışmasının yetmişiki saat ve kanuni kırkbeş
saati aşan haftada yirmiyedi saat fazla mesaisi bulunduğu değerlendirilerek tüm uyuşmazlık süresi için hesaplama gerçekleştirilmiştir. İşverence
çalışma şekline dair belge sunulmuş bulunan dönem için ortalama bir hesap yapılması doğru olmamıştır. Davacının hangi görevi hangi dönemlerde yerine getirdiği hususunda tespit yapılmasının ardından, mahkemece
alınacak bilirkişi raporunda, işçinin çalışma düzenini gösterir belge olan
dönem için bu belgelerin her birindeki saatlere göre ve alacak işverence
tutulmuş belgeye dayanılarak hesaplandığından indirimsiz olarak ve belge bulunmayan dönemler için tanık beyanlarına göre ve uygun bir indirime gidilerek alacak hakkında bir hüküm kurulmalıdır.
SONUÇ
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, 12.11.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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Fazla çalışma ücreti yönünden
zamanaşımı süresi
ÖZET: Fazla çalışma ve genel tatil alacakları beş
yıllık zamanaşımına tabi alacaklardandır. Bu nedenle ıslahla talep edilen fazla çalışma ve genel
tatil alacağının ıslah tarihinden geriye doğru 5
yılın dışında kalan ve dava dilekçesinde talep
edilen miktardan fazla olan kısmı zamanaşımına
uğramıştır.
Y. 22 HD E. 2015/28042 E, 2015/31331, T.24.11.2015
DAVA : Davacı, fazla çalışma, yıllık ücretli izin, ulusal bayram ve genel
tatil ile ilave tediye ile devlet ikramiyesi karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla,
dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
YARGITAY KARARI
Davacı İsteminin Özeti:
Davacı, davalı ait işyerinde çalıştığını,çalıştığı dönem içerisinde hakettiği bir kısım işçilik alacaklarının ya kendisine hiç ödenmediğini ya da
eksik ödenmiş olduğunu belirterek işçilik alacaklarını hüküm altına alınmasını talep etmiştir.
Davalı Cevabının Özeti:
Davalı, davacının tüm haklarının ödendiğini belirterek, davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.
Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Temyiz:
Kararı taraflar temyiz etmiştir.
Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni ge-
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rektirici sebeplere göre, tarafların aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında
kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Taraflar arasında, işçilik alacaklarının zamanaşımına uğrayıp uğramadığı konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır.
Davacı, mahkemece alınan bilirkişi raporuna göre fazla çalışma ve genel tatil alacağı yönünden davasını ıslah etmiştir.
Davalı işveren, ıslaha karşı süresinde verdiği yazılı itiraz dilekçesinde
zamanaşımı def'inde bulunmuştur.
Dava dilekçesi içeriği incelendiğinde, davacı yanın işçilik alacakları yönünden fazlaya dair haklarını saklı tutarak kısmi dava açtığı anlaşılmaktadır.
Hem mülga 818 sayılı Borçlar Kanunun 126/3, hem de 01.07.2012
tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Borçlar Kanun'un 147/1 maddesine
göre işçi ücretlerine ilişkin davalar 5 yıllık zamanaşımı süresine tabidir.
Fazla çalışma ve genel tatil alacakları bu tür alacaklardandır. Bu nedenle
ıslahla talep edilen fazla çalışma ve genel tatil alacağının ıslah tarihinden
geriye doğru 5 yılın dışında kalan ve dava dilekçesinde talep edilen miktardan fazla olan kısmı zamanaşımına uğramıştır. Gerekirse bilirkişiden
ek rapor alınmak suretiyle ıslaha karşı yapılan zamanaşımı itirazı değerlendirilerek davacının fazla çalışma ve genel tatil alacağı hakkında yeniden bir karar verilmelidir.
3-Davacı aleyhine hükmedilen vekalet ücretinin takdirinde ret edilen
alacak miktarının dikkate alınmaması da hatalı olup bozma sebebidir.
Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 24.11.2015
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ
İNŞAAT SÖZLEŞMESİ
•
MÜSPET ZARAR MENFİ ZARAR AYIRIMI
ÖZET: İnşaatın zamanında teslim edilmemesinden doğan zarar müspet zarar olup, sözleşme
feshedildiğine göre talep edilmesi mümkün değildir.
Sözleşmenin gereği gibi ifa edilmemesi sebebiyle uğranılan zarar ise menfi zarardır.
Sözleşme feshedildiğine göre menfi zarar yönünden inceleme yapılarak hüküm kurulmalıdır.
Y. 23 HD E. 2012/3390, K. 2013/681, T. 08.02.2013
Davacılar vekili, müvekkillerinin davalı yüklenici ile 23.05.2005 ve
22.06.2005 tarihli arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerini imzaladıklarını, buna göre inşaat süresinin sözleşmeden itibaren 32 ay olduğunu,
ancak sürenin dolmasına rağmen inşaatın sadece %31’inin yapıldığını ve
daalının da bu suretle temerrüde düştüğünü ileri sürerek, öncelikle sözleşmenin feshini, bundan başka davalının sözleşme gereğince ödemesi gereken kira alacakları ile inşaatın süresinde tamamlanmaması sebebiyle
kira kayıplarının yasal faizleriyle davalıdan tahsilini talep edmiştir.
Davalı vekili, davacıların temerrüt iddialarının doğru olmadığını, öncelikle inşaattaki proje değişikliğinin ve bir takım bürokratik engeller ve
taşınmazlar üzerindeki takyidatların kaldırılmasının zaman kaybına neden olduğunu, dolayısıyla gecikmede davalının kusuru bulunmadığını savunarak, davanın reddini talep etmiştir.
Mahkemece, iddia, savunma benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya
kapsamına göre; davacıların taşınmazların birleştirilerek tek parsele dönüştüğü, sözleşmelerin bütünlük arzettiği, 32 aylık inşaat süresinin doğlduğu, tüm inşaat seviyesinin %34 olduğu, yüklenicinin böylece temerrüde
düştüğü ve fesih şartlarının oluştuğu, ancak fesih lahinde BK’nın 108/2.
maddesi gereğince müspet zarar istenemeyeceği belirtilerek akitlerin feshine, diğer taleplerin ise reddine karar verilmiştir.
Karar, taraf vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.
1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebep-
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lere ve özellikle, yargılama sırasında ileri sürülmeyen hususların temyiz
aşamasında ileri sürülemeyeceğine göre, davalı vekilinin tüm, davacılar
verilinin ise diğer temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2- Davada, iki ayrı tazminat isteği olup, birisi sözleşme konusu inşaattaki bağımsız bölümlerin süresinde teslim edilmemesi durumunda
ödenmesi kararlaştırılan gecikme tazminatıdır. Bu talep müspet zarar
niteliğinde olup, sözleşmenin feshine karar verildiği ve sözleşmede aksi
öngörülmediği için talep edilmesi mümkün değildir. İkinci talep ise, inşaat süresi boyunca arsa sahibinin eski dairelerinden istifade edememesi nedeniyle ödenmesi kararlaştırılan tazminata ilişkindir. Bu istem
sözleşmenin ifa edileceğine dair duyulan güven nedeniyle oluşan zarara
ilişkindir ve hukuki niteliği itibariyle de menfi zarardır. Şu halde, taraflar arasındaki sözleşmeler feshedilmiş olmakla belirtilen bu istek kalemi
yönünden inceleme yapılarak sonucuna göre bir karar verilmesi yerine,
hatalı değerlendirme ile yazılı şekilde bu talebin de reddi doğru olmamış,
bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ
Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin tüm
davacılar vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte
açıklanan nedenlerle, temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, davacılar
yararına BOZULMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, davacılardan peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu
açık olmak üzere, 08.02.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

TİCARİ DEFTERLER • ALACAK KAYDI
•
İCRA İNKAR TAZMİNATI
ÖZET: Davacı tarafça düzenlenen faturaların itiraz edilmeden davalı taraf defterlerine işlendiği,
alacağın her iki tarafın defterlerine de işlendiği
görülmekle, davanın kabulüne ve icra inkar tazminatına hükmedilmesine ilişkin karar doğrudur.*
Y. 23 HD E. 2014/6567, K. 2015/6991, T. 02.11.2015
Davacı vekili, müvekkili ile davalı şirket arasında proje danışmanlık
sözleşmesi imzalandığını, müvekkilin sözleşme uyarınca tüm yükümlülüklerini yerine getirmesine rağmen davalının bakiye sözleşme bedeli olan
*
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19.423,72 TL’yi ödemediğini, bu sebeplerden başlatılan icra takibinin de
davalı itirazı neticesinde durduğunu ileri sürerek, itirazın 19.423,72 TL
asıl alacak üzerinden iptali ile %40 icra inkar tazminatının tahsilini talep
ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davacı şirketin sözleşme uyarınca üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediğini savunarak, davanın reddini ve %40 kötüniyet tazminatının tahsilini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, her iki taraf defterlerinde e takip konusu edilen 3
adet toplam 19.423,72 TL bedelli faturaların kayıtlı olduğu, davacı yanca
düzenlenen bu faturaların herhangi bir itiraza uğramayarak davalı defterlerine kaydedildiği, dolayısıyla davacının bu miktar davalı şirketten alacağının bulunduğu, takipteki işlemiş faize ilişkin itirazdan vazgeçilerek işbu
davanın açıldığı gerekçesiyle, 19.423,72 TL asıl alacağa vaki itirazın iptali
ile %40 icra inkar tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere,
delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin
temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA,
aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere,
02.11.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY
CEZA GENEL KURULU
YOLSUZLUK • RÜŞVET
ÖZET: Sanığın üzerine atılı 3628 sayılı Kanuna
muhalefet suçundan eksik araştırma ile hüküm
kurulup kurulmadığı ve buna bağlı olarak sanığın suçunun sabit olup olmadığı: Haksız mal
edinmenin tanımı 3628 sayılı Mal Bildiriminde
Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele
Kanununun 4. maddesinde; “Kanuna veya genel
ahlaka uygun olarak sağlandığı ispat edilmeyen
mallar veya ilgilinin sosyal yaşantısı bakımından geliriyle uygun olduğu kabul edilemeyecek
harcamalar şeklinde ortaya çıkan artışlar, bu Kanunun uygulanmasında haksız mal edinme sayılır” şeklinde yapılmış, yaptırımı da aynı yasanın
“Haksız Mal Edinme, Mal Kaçırma veya Gizleme”
başlıklı 13. maddesinde; “Kanunun daha ağır bir
cezayı gerektirmediği takdirde haksız mal edinene üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş milyon
liradan on milyon liraya kadar adli para cezası
verilir” biçiminde gösterilmiştir.
Y.CGK E: 2014/97 K: 2015/114 T .21.04.2015
Haksız mal edinme ve nüfuz ticareti suçlarından sanık T.. K..'nın yapılan yargılanması sonucunda Yargıtay 5. Ceza Dairesince 04.12.2013
gün ve 14-12 sayı ile; haksız mal edinme suçundan, atılı suçun sanık
tarafından işlendiğinin sabit olmaması gerekçesiyle 5271 sayılı CMK'nın
223/2-e maddesi uyarınca beraatine, nüfuz ticareti suçundan ise 5237
sayılı TCK'nın 255/2, 62, 52/2 ve 5271 sayılı CMK'nın 231/5. maddeleri
uyarınca 10 ay hapis ve 80 Lira adli para cezası ile cezalandırılmasına ve
hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir.
Sanık müdafiinin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yapmış
olduğu itiraz Yargıtay 6. Ceza Dairesince 22.01.2014 gün ve 1-1 sayı ile
reddedilmiştir.
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Beraat hükmünün sanık müdafii ve katılan vekili tarafından, hükmün
açıklanmasının geri bırakılması kararının da katılan vekili tarafından
temyiz edilmesi üzerinede Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının "iade ve
onama" istekli 14.02.2014 gün ve 307639 sayılı tebliğnamesi ile Yargıtay
Birinci Başkanlığına gönderilen dosya, Ceza Genel Kurulunca değerlendirilmiş ve açıklanan gerekçelerle karara bağlanmıştır.
CEZA GENEL KURULU KARARI
Sanık hakkında haksız mal edinme ve nüfuz ticareti suçundan yapılan yargılama sonucunda haksız mal edinme suçundan beraatine, nüfuz
ticareti suçundan ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar
verilen somut olayda Yargıtay Ceza Genel Kurulunca çözümlenmesi gereken uyuşmazlıklar;
1- CMK’nın 231/12. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri
bırakılması kararlarının temyiz değil itiraz kanun yoluna tabi olması karşısında, katılan vekili tarafından temyiz edildiği belirtilen nüfuz ticareti
suçundan verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına yönelik inceleme yapılmasının mümkün olup olmadığı,
2- Sanığın üzerine atılı 3628 sayılı Kanuna muhalefet suçundan eksik
araştırma ile hüküm kurulup kurulmadığı ve buna bağlı olarak sanığın
suçunun sabit olup olmadığı,
Noktalarında toplanmaktadır.
İncelenen dosya kapsamından;
Banka müfettiş yardımcısı olarak memuriyet hayatına başlayan sanığın 1995 yılında idari yargı adaylığına, kura ile Aydın Vergi Mahkemesi
hakimliğine, 2001 yılında Danıştay tetkik hakimliğine, 28.07.2008 tarihinde Ankara 16. İdare Mahkemesine, 17.10.2011 tarihinde Muğla İdare
Mahkemesine atandığı,
Sanığın Ankara 16. İdare Mahkemesinde çalıştığı sırada, Batman
Cumhuriyet Başsavcılığınca Tarım Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen
süspansiyonlarda usulsüzlük yapıldığına ilişkin yapılan soruşturma sırasında, hakkında teknik ve fiziki takip yapılan İ.. İ..'ün, Tarım Bakanlığının
taraf olduğu 2009 yılı tarım uygulamalarıyla ilgili dosyanın Diyarbakır 1.
İdare Mahkemesi tarafından Ankara 5. İdare Mahkemesine görevsizlik
kararı verilerek gönderilmesi üzerine sanık T.. K.. ile kardeşi İ.. K.. vasıtasıyla irtibata geçtiği, sanığın dosyanın lehe sonuçlanması için çalıştığını
söyleyerek menfaat temin ettiğinin belirlenmesi üzerine Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca HSYK’na ihbarda bulunulduğu, yapılan soruşturma
sonucunda, sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 255. maddesinde düzen-
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lenen nüfuz ticareti ve 3628 sayılı Kanunun 13. maddesinde düzenlenen
haksız mal edinme suçlarından kovuşturma yapılmasına karar verildiği,
Sanık hakkında HSYK müfettişlerince yürütülen soruşturma sırasında
sanığın haksız mal edinip edinmediğinin tespiti için mal varlığına ilişkin
bilgiler ilgili kurumlardan istenilip dosyaya alındıktan sonra inceleme yapılmak üzere bilirkişi görevlendirildiği,
Ankara Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünde görevli polis
memuru tarafından düzenlenen 09.01.2012 tarihli bilirkişi raporunda;
iddianamede belirtildiği üzere 2005 yılından soruşturmanın başladığı
tarihi kapsayacak şekilde inceleme yapılmış olup, ilgilinin banka hesap
hareketlerinde hayatın olağan akışına uygun olmayan bir durum bulunmamakla birlikte, yatırım finansman hesabına büyük meblağlarda nakit
giriş ve çıkışının olduğu ve bu işlemlerden kâr edilmemiş olmakla birlikte
arada oluşan zararın yüksek miktarlardaki nakit girişleri ile korunmaya
çalışıldığı, hatta artırıldığı, sadece nakit giriş ve çıkışlarının farkı alındığında 2005 yılından günümüze artı olarak hesaba 577.573 Lira para
girişinin olduğu, ilgilinin maaş birikimi ve ek gelirleri ile sahip olduğu
taşınır ve taşınmaz malvarlığına ulaşmasının mümkün olduğu, ancak bunun artırım ve birikim yapabilecek maksimum tutarlarla açıklanabileceği, fakat yatırım finansman hesabındaki portföy durumunu hisse senedi
işlemlerinden zarar etmesine rağmen her yıl için korumaya hatta bazı yıllar için artırmaya çalışırken hesabına giren nakit değerlerinin gelirleriyle
uyuşmasının mümkün olmadığı, yatırım finansmanındaki değerleri hariç
diğer malvarlıklarına ulaşmada gelirleri ile bir açıklama yapılabilse de,
yatırım finansmanındaki miktarın gelirleriyle açıklanmasının mümkün
olmadığı bilgilerine yer verildiği,
Kovuşturma aşamasında 3 kişiden oluşan emekli Sayıştay Denetçileri tarafından düzenlenen 27.05.2013 tarihli raporda ise; sanığın Ankara
İdare Mahkemesinde göreve başladığı 28.07.2008 ile Muğla İdare Mahkemesine atandığı 17.10.2011 tarihleri arası incelenmiş olup sanığın Diyarbakır’da varlıklı ve kalabalık bir aileye mensup olması, tarla ve ticari işletmelerden her yıl 10.000 ile 30.000 Lira arasında gelirinin olması, 1997
yılından beri borsada hisse senedi ve alım ve satımıyla ilgilenmiş olması,
gelirlerini mal beyanlarında göstermiş olması dikkate alındığında sanığın
beyanda bulunduğu ve kaynağı yukarıda çeşitli şekillerde açıklanan gelirleri ile halen sahip olduğu malvarlığına ulaşmasının mümkün olduğu,
yani olağan gelirleri ile malvarlığı değerinin arasında bir uyumsuzluğun
bulunmadığının belirtildiği,
Sanığın aşamalarda özetle; 21 yıllık memur olduğunu, varlıklı bir aileye mensup olduğunu, 1994 yılında mesleğe başlarken stajyer hakim
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maaşının 11.000.000 Lira olduğu dönemde babasından kalan malların
bölüşülmesi nedeniyle kendisine 800.000.000 Lira gibi paranın kaldığını, bunu 1994 tarihli mal beyanında gösterdiğini, mal varlığının geliriyle
uyumlu bulunduğunu, yatırım finansmanı hesabındaki girdiklerin daha
önce bu hesaptan çıkan paralardan kaynaklandığını savunduğu
Anlaşılmaktadır.
Uyuşmazlık konularının sırasıyla değerlendirilmesinde yarar bulunmaktadır.
1- Katılan vekili tarafından temyiz edildiği belirtilen nüfuz ticareti suçundan verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına yönelik
inceleme yapılmasının mümkün olup olmadığı;
Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 03.02.2009 gün ve 13-12 sayılı kararı
başta olmak üzere bir çok kararında açıklandığı üzere; hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarına karşı başvurulabilecek kanun yolu
temyiz olmayıp, 5271 sayılı CMK’nın 231. maddesinin 12. fıkrasında da
açıkça belirtildiği gibi itirazdır.
Bu itibarla, katılan vekilinin nüfuz ticareti suçundan verilen hükmün
açıklanmasının geri bırakılması kararına ilişkin temyiz talebinin itiraz
olarak kabulü ile 5271 sayılı CMK'un 264. madde hükmü de nazara alınarak gereğinin yerine getirilebilmesi için incelenmeksizin iadesine karar
verilmelidir.
2- Sanığın üzerine atılı 3628 sayılı Kanuna muhalefet suçundan eksik
araştırma ile hüküm kurulup kurulmadığı ve buna bağlı olarak sanığın
suçunun sabit olup olmadığı:
Haksız mal edinmenin tanımı 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 4. maddesinde;
“Kanuna veya genel ahlaka uygun olarak sağlandığı ispat edilmeyen mallar veya ilgilinin sosyal yaşantısı bakımından geliriyle uygun olduğu kabul edilemeyecek harcamalar şeklinde ortaya çıkan artışlar, bu Kanunun
uygulanmasında haksız mal edinme sayılır” şeklinde yapılmış, yaptırımı
da aynı yasanın “Haksız Mal Edinme, Mal Kaçırma veya Gizleme” başlıklı
13. maddesinde; “Kanunun daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde
haksız mal edinene üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş milyon liradan
on milyon liraya kadar adli para cezası verilir” biçiminde gösterilmiştir.
Öte yandan ceza muhakemesinin amacı, her somut olayda kanuna ve
usulüne uygun olarak toplanan delilerle maddi gerçeğe ulaşıp adaleti sağlamak, suç işlediği sabit olan faili cezalandırmak, kamu düzeninin bozulmasının önüne geçebilmek ve bozulan kamu düzenini yeniden tesis
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etmektir. Gerek 1412 sayılı CMUK, gerekse 5271 sayılı CMK, adil, etkin
ve hukuka uygun bir yargılama yapılması suretiyle maddi gerçeğe ulaşmayı amaç edinmiştir. Bu nedenle ulaşılma imkanı bulunan bütün delillerin
ele alınıp değerlendirilmesi gerekmektedir. Diğer bir deyişle adaletin tam
olarak gerçekleşebilmesi için, maddi gerçeğe ulaşma amacına hizmet edebilecek tüm kanuni delillerin toplanması ve tartışılması zorunludur.
Bu açıklamalar ışığında uyuşmazlık konusu değerlendirildiğinde;
Sanık hakkında soruşturma sırasında düzenlenen bilirkişi raporuyla
kovuşturma aşamasında düzenlenen bilirkişi raporları arasında farklılıklar bulunması, iddianamede eylemin sanığın 2005 yılından sonra verdiği mal beyanlarına konu malları ile bu sürede elde ettiği olağan gelir ve
giderlerinin karşılaştırmasından soruşturma tarihi itibariyle ulaşmış olduğu mal varlığı değerinin 3628 sayılı Kanun uyarınca olağan gelirleriyle
uyumlu olmadığı şeklinde anlatılması, ilk raporun 2005 yılı ile soruşturma tarihi arasındaki dönemin incelenerek düzenlenmesine rağmen ikinci raporun 28.07.2008 tarihi ile soruşturma tarihi arasındaki dönemin
incelenerek düzenlenmesi karşısında sanığa atılı suçun oluşup oluşmadığının tespiti açısından bir bankacı, bir yeminli mali müşavir veya hesap
uzmanı ve bir de borsa konusunda uzmandan oluşan bilirkişi heyetine
yeniden inceleme yaptırılarak sonucuna göre sanığın durumunun belirlenmesi gerekirken iddianamede belirtilen suç tarihlerini kapsamayacak
şekilde düzenlenen kovuşturma sırasındaki rapora dayanılarak eksik
araştırma ile sanığın beraatine karar verilmesi usul ve kanuna aykırıdır.
Bu itibarla, Özel Daire kararının öncelikle eksik alraştırma ile hüküm
kurulması isabetsizliğinden bozulmasına karar verilmelidir.
Sonuç olarak; Katılan vekilinin nüfuz ticareti suçundan verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin temyiz talebinin itiraz
olarak kabulü ile CMK 264. madde hükmü de nazara alınarak gereğinin
yerine getirilebilmesi için incelenmeksizin iadesine, Özel Daire kararının
haksız mal edinme suçu yönünden eksik araştırma ile hüküm kurulması
isabetsizliğinden bozulmasına karar verilmelidir.
SONUÇ:
Açıklanan nedenlerle;
1- Katılan vekilinin nüfuz ticareti suçundan verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin temyiz talebinin itiraz olarak kabulü
ile 5271 sayılı CMK'nın 264. madde hükmü de nazara alınarak gereğinin
yerine getirilmesi için incelenmeksizin İADESİNE,
2- Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin 04.12.2013 gün ve 14-12 sayılı kararı-
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nın haksız mal edinme suçu yönünden eksik araştırma ile hüküm kurulması isabetsizliğinden BOZULMASINA,
3- Dosyanın, Yargıtay 5. Ceza Dairesine gönderilmek üzere Yargıtay
C.Başsavcılığına TEVDİİNE, 21.04.2015 tarihinde yapılan müzakerede
oybirliğiyle karar verildi.

Kamu zararı • Rüşvet eylemi
ÖZET: Mevzuata aykırı karar, işlem, eylem veya
ihmal sonucunda kamu kaynağında artışa engel
veya eksilmeye neden olunması şeklinde tanımlanan kamu zararı, her somut olayda hakim tarafından, iş, mal veya hizmetin rayiç bedelinden
daha yüksek bir fiyatla alınıp alınmadığı veya
aynı şekilde yaptırılıp yaptırılmadığı, somut olayın kendine özgü özellikleri de dikkate alınarak
belirlenmelidir. Bu belirleme; uğranılan kamu zararının miktarının kesin bir biçimde saptanması
anlamında olmayıp, miktarı saptanamasa dahi,
işin veya hizmetin niteliği nazara alınarak, rayiç
bedelden daha yüksek bir bedelle alım veya yapımın gerçekleştirildiğinin anlaşılması halinde
de kamu zararının varlığı kabul edilmelidir.
Y. CGK 2014/553 E 2015/113 K. 11.06.2014
Sanık E.. Y..'nın suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olma ve
rüşvet alma suçlarından beraatına ilişkin, ilk derece mahkemesi sıfatıyla
yargılama yapan Yargıtay 5. Ceza Dairesince verilen 16.05.2012 gün ve
1-4 sayılı hükmün, katılan vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Ceza Genel Kurulunca 09.07.2013 gün ve 1229-347 sayı
ile;
“İnceleme, sanık A. hakkında yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs,
suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suç delillerini yok etme, sanık E..
Y.. hakkında suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olma ve rüşvet
alma, sanık S.hakkında görevi kötüye kullanma, sanıklar N... hakkında
suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olma, sanık N.....hakkında suç
işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olma, rüşvet verme, görevi kötüye
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kullanma ve yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs suçlarından kurulan
hükümlerle sınırlı olarak yapılmıştır.
Ceza Genel Kurulunca çözümlenmesi gereken uyuşmazlık, temyiz incelemesine konu suçların sabit olup olmadığının belirlenmesine ilişkin
ise de; hükmün esasına ilişkin incelemeye geçilmeden önce bir Genel Kurul Üyesi tarafından, katılan kurumun kamu davasına katılma ve hükmü
temyiz etme hak ve yetkisinin bulunmadığının ileri sürülmesi üzerine,
öncelikle bu hususun Yargıtay İç Yönetmeliğinin 27. maddesi uyarınca
önsorun olarak görüşülmesi gerekmiştir.
5271 sayılı CMK’nın 237. maddesinin 1. fıkrasında; 'Mağdur, suçtan
zarar gören gerçek ve tüzel kişiler ile malen sorumlu olanlar, ilk derece
mahkemesindeki kovuşturma evresinin her aşamasında hüküm verilinceye kadar şikâyetçi olduklarını bildirerek kamu davasına katılabilirler'
hükmü ile kamu davasına katılma hak ve yetkisi bulunanlar üç grup halinde belirtilmiştir. Anılan düzenleme 1412 sayılı CMUK'un 365. maddesindeki; 'suçtan zarar görenler, soruşturmanın her aşamasında kamu davasına müdahale yolu ile katılabilirler' hükmü ile paralellik göstermekte
ise de, yeni hükme önceki kanunda yer almayan malen sorumlu ve dar
anlamda suçtan zarar göreni ifade eden mağdur da eklenmek suretiyle,
madde, öğreti ve uygulamadaki görüşlere uygun olarak katılma hak ve
yetkisi bulunduğu kabul edilenleri kapsayacak şekilde düzenlenmiştir.
Kanunda 'suçtan zarar görmek' kavramı açıklanmamış olmakla birlikte, gerek Ceza Genel Kurulunun, gerekse Özel Dairelerin yerleşmiş kararlarında bu kavram, 'suçtan doğrudan doğruya zarar görmüş olma hali'
olarak anlaşılarak uygulanmış ve buna bağlı olarak dolaylı veya muhtemel
zararların davaya katılma hakkı vermeyeceği kabul edilmiştir.
Nitekim bu durum, Ceza Genel Kurulunun 11.04.2000 gün ve 65–69
sayılı kararında, 'kamu davasına katılmak için suçtan doğrudan doğruya zarar görülmesi gerekir, dolaylı zararlar nedeniyle kamu davasına katılmak olanaksızdır', 04.07.2006 gün ve 127–180 ile 03.05.2011 gün ve
155–80 sayılı kararlarında ise; 'dolaylı veya muhtemel zarar, davaya katılma hakkı vermez' şeklinde açıkça ifade edilmiştir.
Konumuza ilişkin olarak herhangi bir tüzel kişinin kamu davasına katılabilmesi için, CMK'nın davaya katılmayı düzenleyen genel kural niteliğindeki 237. maddesinde belirtilen şartın gerçekleşmesi, başka bir deyişle suçtan doğrudan zarar görmüş bulunması veya herhangi bir kanunda,
belirli bir tüzel kişinin bazı suçlardan açılan kamu davalarına katılmasını
özel olarak düzenleyen bir hükmün bulunması gerekir. Örneğin 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun davaya katılmayı düzenleyen 18.
maddesi uyarınca Gümrük İdaresinin, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu-
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nun 162. maddesi uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun başvuruda bulunmaları halinde
kamu davasına katılacakları açıkça hükme bağlanmıştır. Özel kanun hükümleri uyarınca davaya katılmanın kabul edildiği bu gibi durumlarda,
belirtilen kurumların suçtan zarar görüp görmediklerini ayrıca araştırmaya gerek bulunmamaktadır.
3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla
Mücadele Kanununun 17. maddesinde; 'Bu Kanunda ve 18/06/1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanununda yazılı suçlarla, irtikap, rüşvet, basit ve nitelikli zimmet, görev sırasında veya görevinden dolayı kaçakçılık,
resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarının açıklanması veya açıklanmasına sebebiyet verme suçlarından veya bu suçlara
iştirak etmekten sanık olanlar hakkında 02.12.1999 tarihli ve 4483 sayılı
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
hükümleri uygulanmaz.
Yukarıdaki fıkra hükmü müsteşarlar, valiler ve kaymakamlar hakkında uygulanamaz.
Görevleri veya sıfatları sebebi ile özel soruşturma ve kovuşturma usulüne tabi olan sanıklarla ilgili kanun hükümleri saklıdır',
18. maddesinde de; 'Yukarıdaki maddede yazılı suçlara ilişkin ihbarlar doğrudan Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılır. İhbar üzerine derhal
bir ihbar tutanağı düzenlenir ve bir örneği muhbire verilir. Acele ve gecikmesinde sakınca umulan hallerde tutanak düzenlenmesi sonraya bırakılabilir. Muhbirlerin kimlikleri, rızaları olmadıkça açıklanmaz. İhbar asılsız çıktığında aleyhine takibat yapılanın istemi üzerine muhbirin kimliği
açıklanır.
Yukarıdaki fıkraya göre yapılan ihbar veya takipsizlik kararı ve iddianame Cumhuriyet başsavcılığınca, Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü ile varsa diğer ilgili kamu kurum veya
kuruluşlarına bildirilir. H.. H.. avukatının yazılı başvuruda bulunması halinde Maliye Bakanlığı, başvuru tarihinde müdahil sıfatını kazanır.
Bu suçlardan dolayı müfettiş ve muhakkikler de soruşturma neticesinde delil veya emare elde ettikleri takdirde, işi yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar ve evrakı tevdi ederler. Cumhuriyet Başsavcılığı
müfettiş ve muhakkikler tarafından kendisine tevdiine lüzum görülmediği
halde dahi evrakın taalluk ettiği iş hakkında soruşturma yapmak üzere
gerekçe göstererek evrakı ait olduğu merciden isteyebilir.
17. maddede yazılı suçlardan dolayı delil veya emare elde eden müfettiş ve muhakkikler durumu yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcılığına
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ihbar ve evrakı tevdi etmedikleri takdirde bunlar hakkında da yapılacak
takibattan dolayı Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat Hükümleri uygulanmaz.
İhbar konusu müsnet suç hakkında dava açılıncaya kadar bilgi vermek
ve yayın yapmak yasaktır' hükümleri yer almaktadır.
Buna göre, kanunun 17. maddesinde sayılmış suçlar yönünden Maliye
Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü ile varsa diğer ilgili kamu kurum veya kuruluşlarına kamu davasının açıldığının
bildirilmesi gerektiği ve anılan kurumların başvuru halinde davaya katılmaya haklarının olduğu açıkça kabul edilmiş olup, suçtan zarar görüp
görmediklerinin ayrıca araştırılması gerekmemektedir.
Bu nedenle, katılan Adalet ve Maliye Bakanlıkları adına Maliye H..
H..sinin 3628 sayılı Kanunun 17. maddesinde sayılan rüşvet suçundan
açılan kamu davalarına katılma ve hükmü temyiz etme hak ve yetkisi bulunduğundan, sanıklar E.. Y.. ve Nesrin Söylemez hakkında rüşvet suçundan kurulan beraat hükmüne yönelik olarak esastan temyiz incelemesi
yapılmalıdır.
Öte yandan, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç işlemek amacıyla
kurulmuş örgüte üye olma, görevi kötüye kullanma, yargı görevi yapanı
etkilemeye teşebbüs ve suç delillerini gizleme suçlarını oluşturduğu iddia
edilen eylemler sonucunda katılan kurumun doğrudan zarar görmediği,
belirtilen suçların 3628 sayılı Kanunun 17. maddesinde sayılmadığı, H..
H.. tarafından takip edilen davalara ilişkin esasları düzenleyen 4353 sayılı Maliye Vekâleti Baş Hukuk Müşavirliğinin ve Muhakemat Umum Müdürlüğünün Vazifelerine, Devlet Davalarının Takibi Usullerine ve Merkez
ve Vilayetler Kadrolarında Bazı Değişiklikler Yapılmasına Dair Kanunda
da Maliye Bakanlığı ve A.. B.. adına Maliye H.. H..sinin açılan kamu davalarına katılmasına imkân veren bir düzenleme de yer almadığı anlaşıldığından, bu suçlardan açılan kamu davasına katılma hak ve yetkisi
bulunmadığı kabul edilmelidir.
Bu nedenle, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olma, görevi kötüye kullanma, yargı görevini yapanları etkilemeye teşebbüs etme ve suç delillerini gizleme suçlarından
doğrudan zarar görmeyen ve bu suçları takip etme görevi de bulunmayan
Adalet ve Maliye Bakanlıkları adına Maliye H.. H..sinin kamu davasına katılma hak ve yetkisi bulunmadığı, Özel Dairece, kanuna aykırı gerekçeyle
kamu davasına katılan olarak kabulünün yakınan kurumlara bu niteliği
ve dolayısıyla, yasa yoluna başvurmak hak ve yetkisini kazandırmadığı
anlaşıldığından bu suçlarla ilgili temyiz isteminin 1412 sayılı CMUK'un
317. maddesi uyarınca reddine karar verilmelidir.
Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suç işlemek amacıyla kurulmuş
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örgüte üye olma suçları yönünden çoğunluk görüşüne katılmayan yedi
Genel Kurul Üyesi; 'rüşvet suçunun örgüt faaliyetleri çerçevesinde işlendiğinin iddia edilmesi ve suçtan doğrudan zarar görmesi nedeniyle Adalet ve
Maliye Bakanlıkları adına Maliye H.. H..sinin kamu davasına katılma ve
hükmü temyiz etmeye hak ve yetkisi olduğu' düşüncesiyle,
Görevi kötüye kullanma, yargı görevini yapanları etkilemeye teşebbüs
ve suç delillerini gizleme suçları yönünden çoğunluk görüşüne katılmayan altı Genel Kurul Üyesi de; 'suçlardan doğrudan zarar gören Adalet ve
Maliye Bakanlıkları adına Maliye H.. H..sinin kamu davasına katılma ve
hükmü temyiz etmeye hak ve yetkisi olduğu' düşüncesiyle karşı oy kullanmışlardır.
Bu itibarla, sanık A.hakkında yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs
suçundan açılan kamu davasının reddine, suç işlemek amacıyla örgüt
kurma ve suç delillerini yok etme suçlarından beraatına, sanıklar E.. Y..,
N. suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olma suçundan beraatlarına, sanık N... suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olma, görevi
kötüye kullanma ve yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs suçlarından
beraatına ilişkin hükümlere yönelik katılan vekilinin temyiz isteminin
reddine karar verilerek, sanıklar E.. Y.. ve N... hakkında rüşvet suçundan
kurulan beraat hükümleri ile sanık S...hakkında görevi kötüye kullanma
suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün esasının incelenmesine geçilmiştir.
İncelenen dosya içeriğine göre;
Suç tarihlerinden bir süre önce CMK'nın 250. maddesi ile yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine gelen bir ihbar mektubunun değerlendirilmesi sonucunda, A.... ve suç ortakları hakkında suç işlemek
amacıyla örgüt kurma, bu amaçla kurulan örgüte üye olma, uyuşturucu
ve uyarıcı madde ticareti yapma, kara para aklama suçlarından İstanbul
C. Savcılığının 2006/2215 sayılı dosyasında soruşturmaya başlandığı,
Aralarında sanık A..... da olduğu şüpheliler hakkında iletişimin tespiti
kararları alındığı, fiziki ve teknik takipler sonucunda 11.07.2007 tarihinde "son nokta" adı verilen operasyon sonucunda bir kısım şüphelilerin
atılı suçlardan yakalanıp tutuklandıkları,
CMK'nın 250. maddesi ile yetkili İstanbul Cumhuriyet savcısı olarak
görev yapmakta olan sanık S..... tarafından önce 28 kişi hakkında suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olma ve uyuşturucu madde ticareti
suçlarından kamu davası açıldığı, ayrılarak devam olunan soruşturma
sonucunda 22.10.2007 tarihinde sanıklar E.......hakkında 6136 sayılı Kanuna aykırılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından kamu
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davası açılırken,.............hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiği, avukat olarak görev yapan A... hakkında da 31.10.2007 günü suç
işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olma suçundan kovuşturmaya
yer olmadığı kararı verildiği, adı geçen hakkında görevi kötüye kullanma
suçundan ise görevsizlik kararı verilerek dosyanın İstanbul Cumhuriyet
Başsavcılığına gönderildiği, emekli hakim .....hakkında da 31.10.2007
tarihinde suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olma suçundan kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiği ve yargı görevi yapanı etkilemeye
teşebbüs suçundan görevsizlik kararı verilerek dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği,
11.07.2007 tarihinde gerçekleştirilen 'son nokta operasyonu'ndan sonra İstanbul Adliyesinde görev yapan bazı hakim ve Cumhuriyet savcıları
ile avukatların suç örgütü ile irtibatlı oldukları ve iş takibi yaptıkları, bir
kısım hakim ve Cumhuriyet savcılarının suç örgütünün özellikle fuhuş ve
benzeri işlerini takip eden 'Konsey' adlı faaliyet birimi ile yoğun görüşme
ve irtibatlarının olduğu, Ankara savcısı E.. Y..'nın da örgüt bağlantılarının
olduğu yönünde 12.07.2007 tarihinden itibaren bir kısım gazete ve internet sitelerinde haberler çıktığı, konuyu araştırmak üzere görevlendirilen
adalet müfettişlerinin 18.07.2007 günü incelemeye başladıkları, İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığının 2006/2215 esas sayılı dosyasında yer alan
tape kayıtlarının incelenmesi sonrasında bir kısım yargı mensuplarının
suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma, uyuşturucu madde
ticareti suçlarından haklarında soruşturma yürütülen kişilerle çok sayıda
telefon görüşmelerinin olduğu, cinsel içerikli ve yargılama dosyalarının
takip edildiği kanaatini oluşturacak şekilde telefon görüşmelerinin yapıldığını belirleyerek İstanbul'da çalışan bir kısım hakim ve Cumhuriyet savcıları ile uyuşmazlığa konu sanıklar hakkında inceleme ve soruşturmaya
başladıkları,
Sanık S. tarafından yürütülen 2006/2215 sayılı soruşturma evrakı
kapsamında sanık A....... numaralı telefonunun hakim kararıyla dinlenilmeye başlandığı, bu telefon hattı ile Ankara'da işletilen E... Gazinosunda
meydana gelen silahla yaralama suçuna ilişkin diğer sanıklarla bir kısım
görüşmeler yaptığının belirlendiği,
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2007/63887 sayılı soruşturmasına konu olan ve 17.03.2007 tarihinde Ankara'da E... gazinosunda çıkan
olaylarda mağdurlar....... şüpheliler ........tarafından silahla yaralandıkları, gazinonun park görevlisi olan tanık F....'in anlatımına göre M...... tabancayla ateş etmesi sonucunda M...., H..... ateş etmesi sonucunda ise
R..... yaralandığı, M......İstanbul C.Başsavcılığının 2006/2215 esas sayılı
soruşturma dosyasının şüphelilerinden R...... kardeşi olduğu, şüpheliler
M. ve H.. önce teslim olmadıkları, M..... yerine suçu üstlenmesi için F...
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adlı bir kişinin ayarlandığı, mağdurlar ve yakınları ile görüşüldüğü ve
şikâyetten vazgeçmelerinin sağlandığı, 02.04.2007 tarihinde teslim olan
şüphelilerin kolluk görevlilerince aynı gün ifadeleri alındıktan sonra evrakın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği, nöbetçi Cumhuriyet
savcısı İ... tarafından tutuklamaya sevk edildikleri ve sorgu hakimliğince
kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandıkları, dosya henüz soruşturmayı yürütecek olan Cumhuriyet savcısına tevzii edilmeden istenen
Cumhuriyet savcısına tevzi edilmesini ve şüphelilerin tahliyelerini sağlamak amacıyla sanık A.'ın çeşitli girişimlerde bulunduğu, öncelikle soruşturma dosyasının 'bizim adamımız' olarak tanımladığı Cumhuriyet savcısı
E.. Y..'ya tevzii edilmesi için uğraştığı, iki gün önce yıllık izne ayrılan ve
şehir dışında bulunan sanık E.. Y..'ya telefonla ulaştığı, E.a mutlaka gelmesi gerektiğini söylediği, bu arada da Ankara Adliyesinde zabıt katibi
olarak görev yapan sanıklar T.... ile de bu dosya hakkında görüştüğü,
tevzinin nasıl yapıldığını, dosyanın nasıl bekletilmesi gerektiğini öğrendiği, ellerinden geleni yapmalarını söyleyerek savcı E.. İzmir'den uçakla
döneceğini belirttiği,
Sanık E.. Y..'nın yol izni ile birlikte toplam 18 günlük izin için ayrıldığı
Ankara'ya İzmir'den uçakla döndüğü ve görevinden ayrılışının ikinci gününde tekrar göreve başladığı, uçuş kayıtlarına göre 04.04.2007 günü Ankara Esenboğa Havaalanına geldiğinin sabit olduğu,Sanık A.. sanık E...'ı
havaalanında karşılayıp GAP isimli otele götürdüğü, birlikte kahvaltı yaptıkları, bu arada da A.. ile katip sanıklar ..... arasında tevzi işlemlerinin
ayarlanması konulu yoğun görüşmeler yapıldığı,
Sanık O... 24.12.2004-30.10.2007 tarihleri arasında genel soruşturma bürosunda, daha sonra da zamanaşımı bürosunda, Nalan Koç'un ise
08.06.2005-05.01.2009 tarihleri arasında önödeme bürosunda görevli
zabıt katipleri oldukları, sanık Orhan'ın UYAP'tan kaynaklanan bir sorundan dolayı A... arayarak savcı E... UYAP kayıtlarında göreve başladığı
gözükmez ise dosyanın tevzii edilemeyeceğini söylediği, ardından sanık
E.... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevlilerini arayarak göreve başlama yazısını yazdırdığı ve Adalet Sarayına gittiği, soruşturma dosyasının
sanık savcı E.. Y..'ya tevzi edildiği, aynı tarihte şüpheliler müdafiilerince
tutuklamaya itiraz dilekçesi verildiği, bir gün sonra olayın hukuki ihtilaftan ibaret olduğu ve delillerin toplandığı gerekçesi ile şüpheli M... tahliye
edildiği, diğer sanık.. ise tutukluluğunun devamına karar verildiği, sanıklar ....birilerine verilmek üzere sanık A....en para istedikleri, şüpheli Mehmet'in tahliyesi sağlandıktan sonra, sanık ... diğer tutuklu ...de tahliyesinin sağlanması için ısrarla talepte bulunduğu, ancak aşamalarda çeşitli
itiraz dilekçeleri verilmesine rağmen bu sanığın tahliyesinin sağlanamadığı, bu arada da suçun yaralama olarak nitelendirilmesini ve kamu dava-
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sının asliye ceza mahkemesine açılmasını istedikleri, bu amaçla mağdur
raporlarını Numune Hastanesinden ayarlayacaklarını belirttikleri, ancak
mağdurların bulunamaması nedeniyle adli raporların alınamadığı, sanık
E...'ın öncelikle adli raporun ayarlanması gerektiğini, rapor alınmadan
düzenlenecek iddianamenin mahkemece iade edileceğini belirttiği,
E.. Gazinosunda meydana gelen olaylar nedeniyle başlatılan soruşturma devam ederken, henüz kamu davası açılmadan önce CMK'nın 250.
maddesi ile yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturmada gerçekleştirilen 'son nokta operasyonu'ndan sonra basında savcı
E.. Y..'nın da aralarında bulunduğu bir kısım yargı mensupları hakkında
haberler çıkınca, sanık E.. Y.. tarafından E.. Gazinosundaki olaylarla ilgili
soruşturmanın tamamlandığı ve 24.07.2007 tarihinde tutuklu olan H. Ş.
ve tutuklu olmayan M.ve F..hakkında kasten öldürme suçuna teşebbüsten
cezalandırılmaları istemiyle kamu davasının açıldığı, yargılama sonucunda Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesince 01.11.2007 gün ve 235-337 sayı
ile, sanık Halil Şahin'in mağdur R.ı öldürme suçuna teşebbüsten, sanık
M.'nın da M.. E..'ı kasten yaralama suçundan mahkûmiyetine karar verildiği, F... hakkında ise beraat hükmünün kurulduğu, M... ve H..hakkındaki hükmün temyiz incelemesi sonucunda Yargıtay 1. Ceza Dairesince
menfaat uyuşmazlığı nedeniyle sanıkların ayrı müdafilerce savunulması
gerektiği ve sanık Mehmet hakkındaki hükümle ilgili olarak sübut delillerinden olay yeri krokisi, tanık beyanları, teşhis tutanaklarının okunmamasının CMK'nın 209 ve 215. maddelerine aykırılık oluşturduğundan
bahisle bozulduğu, bozmadan sonra kurulan hükümlerin temyiz incelemesinde de sanık Halil hakkındaki hükmün onanmasına, sanık . hakkındaki hükmün de olayda haksız tahrik koşullarının olmadığı ve sanık hakkında TCK’nın 87/1-d maddesinin uygulama şartlarının oluşmadığından
bahisle 06.04.2010 tarihinde bozulmasına karar verildiği,
Anlaşılmaktadır.
Tanık İ.. Ankara Adliyesine günde 600-700 civarında hazırlık evrakı
geldiğini, gelen evrakların tamamının hazırlık kaleminde toplandığını, hazırlık evraklarına bakmakla görevli C.Savcıları arasında paylaştırıldığını,
bu paylaştırma işleminin görevli zabıt katipleri tarafından yapıldığını ve
Uyap’a verildiğini, herhangi bir hazırlık evrakının istenilen bir C.Savcısına kaydedilip verilmesi o işte görevli zabıt katiplerine bağlı olduğunu,
iddia edildiği şekli ile Uyap marifeti ile doğrudan herhangi bir zabıt katibinin müdahalesi olmaksızın evrak dağıtımının mümkün olmadığını,
Tanık .... C.Savcısı E.. Y..’nın adliyeye gelmemesine rağmen tutuklu
olan şüphelinin tutukluluk kararına itirazı üzerine kendisini aradığını ve
'dosya geldi mi' diye sorduğunu, dosyanın kendi elinde olduğunu, aynı
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gün akşam saatlerinde gelerek dosyayı nöbetçi sulh ceza mahkemesine
havale ettiğini, bu durumu işin tutuklu olması nedeniyle savcının hassas
davranmasına yorduğunu, yine aynı gün zabıt katibi O....gelip dosyanın
sulh ceza mahkemesine gönderilip gönderilmediğini sorduğunu,
Tanık M...; Ankara'da E.... Gazinosunun ortaklarının bir kısmının avukatı olduğunu, bu gazinoda 17.03.2007 tarihinde silahlı bir yaralama olayı meydana geldiğini, silahlı yaralamayı gerçekleştiren şahısların bir hafta
sonra yakalanıp emniyete getirildiğini, taraflarla müvekkillerinin isteği
üzerine barış ortamının sağlanması için çaba sarf ettiklerini, yaralama
olayının şüphelisi M..utuklanıp iki gün içinde tahliye edilmesini yadırgadığını, bu durumun kendisini bazı düşüncelere sevk ettiğini, ancak somut
bir olaydan bahsedemeyeceğini,
Tanık H... olay tarihinde kendisine tahliye talepli tutuklu bir evrak
gönderildiğini, kapsamlı bir dosya olduğu için hemen okuyup değerlendirmenin mümkün olmadığını, sabah saatlerinde odasında bulunduğu sırada aniden tanımadığı ancak daha sonra Ankara C.Başsavcılığında zabıt
katibi olarak görev yaptığını öğrendiği O..... odasına girdiğini, kendisini
Cumhuriyet savcısı ....gönderdiğini söyleyerek evrakın neticelendirilip
neticelendirilmediğini sorduğunu, kendisinin de; 'oğlum sen kimsin bu
evrak çok kalabalık ben bunu tetkik edip ona göre bir karar vereceğim
ancak bundan sana ne' diye söylediğini, şahsın da kendisini Cumhuriyet
savcısı ....önderdiğini bu evrakın sonucunu öğrenmesini istediğini söyleyerek kaba bir tabirle biraz da diklenerek niçin karar verilmiyor diye
söylendiğini, bunun üzerine C.Savcısı ..... gittiğini, o sırada savcının kapısının karşısında durmakta olan sanık O... gösterip; 'bunu bana siz mi
gönderdiniz' diye söylediğini, savcı.....de cevaben bu şahsı göndermediğini, durumdan haberdar olmadığını söylemesi üzerine; 'bu şahıs iş takip
ediyor bunu Başsavcıya siz söylemezseniz ben söyleyeceğim' dediğini,
Beyan etmişler, tanıklar....ve Y.... de benzer şekilde anlatımda bulunmuşlardır.
Sanık .......; Cumhuriyet savcılığı görevini yerine getirirken kanunlara
uygun davrandığını, herhangi bir ihmal ve gecikme göstermediğini, delil
bulunması halinde tespit ettiği suçlar yönünden kamu davası açtığını, ilgili tüm iletişim tespit tutanaklarını Adalet Müfettişlerine teslim ettiğini,
davaya konu olayda N..... isimli şahısların açık kimliklerine ulaşılamadığını, dolayısı ile bu şahısların yaptıkları görüşmelerde kullandıkları ifadelerin hangi maksatlara yönelik olduğunu o tarihlerde tespit edemediğini,
soruşturmasını yürüttükleri suçlarla alakası olmadığını düşündükleri şahısların telefonları hakkında teknik takip yapmadıklarını, yürüttüğü örgütlü suçlara ilişkin soruşturmalarda gizliliğin önem arz etmekte olması
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nedeniyle tesadüfen elde edilen deliller kapsamında ele geçen ve 2802
sayılı Kanuna tabi şahıslara ilişkin bildirimlerin yetkili makamlara soruşturmadaki şüphelilerin yakalanması sonrasında yapıldığı, çünkü soruşturmanın açığa çıkması halinde soruşturmanın akim kalacağını, şüphelilerin kaçacağını, bu nedenle bütün soruşturmalarda ilgili makamlara
ihbarın soruşturma sonrasında yapıldığını, teknik takipler sırasında elde
edilen ses kayıtlarının kolluk görevlileri tarafından çözümü yapılarak metin hale getirildiğini, içeriğinde suç unsuru içeren ve suç delilli olduğuna
inandığı 2GB'lık 1138 adet görüşmeyi tutanak haline getittirerek soruşturma dosyasına eklediğini, söz konusu yürüttüğü soruşturmadaki ses
kayıtlarının toplamda 220 GB olduğunu, bunun suçla alakası olmayan
218 GB'nın çözümünü yaptırmadığını, çünkü çok fazla sayıda gereksiz
klasör meydana geleceğini,
Sanıklar E.. Y.. ve N.S.; suçlamaları kabul etmediklerini, iletişim tespitlerinin kanuni delil olmadığını, görevlerinin gereklerine uygun şekilde
davrandıklarını, herhangi bir soruşturma ya da yargılama dosyası ile ilgili
olarak menfaat temin etmediklerini,
Savunmalarında belirtmişlerdir.
5237 sayılı TCK’nın 'Görevi kötüye kullanma' başlıklı 257. maddesi
suç tarihinde;
'(1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan hâller dışında, görevinin
gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya
kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan
kamu görevlisi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan hâller dışında, görevinin
gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç
sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(3) İrtikâp suçunu oluşturmadığı takdirde, görevinin gereklerine uygun
davranması için veya bu nedenle kişilerden kendisine veya bir başkasına
çıkar sağlayan kamu görevlisi, birinci fıkra hükmüne göre cezalandırılır'
şeklinde iken, 19.12.2010 tarihinde yürürlüğe giren 6086 sayılı Kanunun
birinci maddesi ile birinci ve ikinci fıkralarında yer alan 'kazanç' ibareleri
'menfaat', birinci fıkrasında yer alan 'bir yıldan üç yıla kadar' ibaresi 'altı
aydan iki yıla kadar', ikinci fıkrasında yer alan 'altı aydan iki yıla kadar'
ibaresi 'üç aydan bir yıla kadar' ve üçüncü fıkrasında yer alan 'birinci fıkra
hükmüne göre' ibaresi 'bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile' biçiminde değiştirilmek suretiyle,
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'(1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan hâller dışında, görevinin
gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya
kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan
kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan hâller dışında, görevinin
gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat
sağlayan kamu görevlisi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(3) İrtikâp suçunu oluşturmadığı takdirde, görevinin gereklerine uygun davranması için veya bu nedenle kişilerden kendisine veya bir başkasına çıkar sağlayan kamu görevlisi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır' şekline dönüştürülmüş,
05.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6352 sayılı Kanunun 105. maddesi
ile de üçüncü fıkra yürürlükten kaldırılmıştır.
Uyuşmazlık konularının çözümüne ilişkin olarak 5237 sayılı TCK’nın
257. maddesinin 1. fıkrasında düzenlenen icrai davranışlarla görevi kötüye kullanma suçu değerlendirilmelidir. Bu suç, kamu görevlisinin görevinin gereklerine aykırı hareket etmesi ve bu aykırı davranış nedeniyle,
kişilerin mağduriyeti veya kamunun zararına neden olunması ya da kişilere haksız kazanç, suç tarihinden sonra 6086 sayılı Kanunla yapılan
değişiklik sonrası ise haksız menfaat sağlanması ile oluşur.
Bu suçun oluşması için gerekli olan ilk şart, kamu görevlisi olan failin
yaptığı işle ilgili olarak kanun veya diğer idari düzenlemelerden doğan bir
görevinin olması ve bu görevi dolayısıyla yetkili bulunmasıdır. Bir kimse kamu görevlisi olmasına karşın o işle ilgili görevi ve yetkisi yok ise,
başka bir suçu oluşturmayan hukuka aykırı davranışı disiplin cezasını
gerektirebilirse de, görevi kötüye kullanma suçunu oluşturmayacaktır.
Çünkü, hukuken sahip olunmayan bir yetkinin kötüye kullanılmasından
da söz edilemeyecektir. Diğer taraftan, suçun oluşabilmesi için, norma aykırı davranış yetmemekte; bu davranış nedeniyle, kişilerin mağduriyetine
veya kamunun zararına neden olunması ya da kişilere haksız bir menfaat
sağlanması gerekmektedir.
5237 sayılı Kanunun 257. madde gerekçesinde, suçun oluşmasına ilişkin genel şartlar; 'Kamu görevinin gereklerine aykırı olan her fiili cezai
yaptırım altına almak, suç ve ceza siyasetinin esaslarıyla bağdaşmamaktadır. Bu nedenle, görevin gereklerine aykırı davranışın belli koşulları
taşıması hâlinde, görevi kötüye kullanma suçunu oluşturabileceği kabul
edilmiştir. Buna göre, kamu görevinin gereklerine aykırı davranışın, kişilerin mağduriyetiyle sonuçlanmış olması veya kamunun ekonomik ba-
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kımdan zararına neden olması ya da kişilere haksız bir kazanç sağlamış
olması hâlinde, görevi kötüye kullanma suçu oluşabilecektir' şeklinde
vurgulanmış, öğretide de bu husus; 'TCK’nın 257. maddesindeki suçun
oluşması, kamu görevlisinin görevinin gereklerine aykırı hareket etmesinden, kişilerin mağdur olması veya kamunun zarar görmesi ya da kişilere
haksız bir kazanç sağlanmasına bağlıdır. Bu sonuçları doğurmayan norma aykırı davranışlar, suç kapsamında değerlendirilemez' (Artuk-Gökçen-Yenidünya Ceza Hukuku-Özel Hükümler, 6.Bası, s.685 vd.) şeklinde
açıklanmıştır.
Norma aykırı davranışın maddede belirtilen sonuçları doğurup doğurmadığının saptanabilmesi için öncelikle 'mağduriyet, kamunun zarara
uğraması ve haksız menfaat' kavramların açıklanması ve somut olayda,
bunların gerçekleşip gerçekleşmediklerinin belirlenmesi gerekmektedir.
Mağduriyet kavramı, sadece ekonomik bakımdan uğranılan zararla sınırlı olmayıp, bireysel hakların ihlali sonucunu doğuran her türlü davranışı ifade eder. Madde gerekçesinde bu husus; 'Görevin gereklerine aykırı
davranışın, kişinin mağduriyetine neden olunması gerekir. Bu mağduriyet, sadece ekonomik bakımdan uğranılan zararı ifade etmez. Mağduriyet kavramı, zarar kavramından daha geniş bir anlama sahiptir' şeklinde
açıkça vurgulanmış, mağduriyet kavramından ne anlaşılması gerektiği
öğretide de; 'Söz konusu mağduuriyet sadece ekonomik bakımdan ortaya
çıkan zararı ifade etmez. Mağduriyet kavramı ekonomik zarar kavramından daha geniş bir anlama sahiptir. Bireyin, sosyal, siyasi, medeni her
türlü haklarının ihlali sonucunu doğuran hareketler bu kapsamda değerlendirilmelidir' (Artuk-Gökçen-Yenidünya, TCK Şerhi-Özel Hükümler, 5.
Cilt, Ankara 2009, s. 5025) şeklinde açıklanmıştır.
Kişilere haksız kazanç sağlanmasını da içine alan kişilere haksız menfaat sağlanması da, kişilere hukuka aykırı olarak maddi ya da manevi
yarar sağlanmasıdır.
Kamunun zarara uğraması hususuna gelince; madde gerekçesinde
'ekonomik bir zarar olduğu" vurgulanan anılan kavramla ilgili olarak kanuni düzenleme içeren, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 71. maddesinde ise; mevzuata aykırı karar, işlem, eylem veya
ihmal sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden
olunması şeklinde tanımlanan kamu zararı, her somut olayda hakim tarafından, iş, mal veya hizmetin rayiç bedelinden daha yüksek bir fiyatla
alınıp alınmadığı veya aynı şekilde yaptırılıp yaptırılmadığı, somut olayın
kendine özgü özellikleri de dikkate alınarak belirlenmelidir. Bu belirleme; uğranılan kamu zararının miktarının kesin bir biçimde saptanması
anlamında olmayıp, miktarı saptanamasa dahi, işin veya hizmetin niteliği
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nazara alınarak, rayiç bedelden daha yüksek bir bedelle alım veya yapımın gerçekleştirildiğinin anlaşılması halinde de kamu zararının varlığı
kabul edilmelidir. Ancak bu belirleme yapılırken, norma aykırı her davranışın, kamuya duyulan güveni sarstığı, dolayısıyla, kamu zararına yol açtığı veya zarara uğrama ihtimalini ortaya çıkardığı şeklindeki bir ihtimalle
de hareket edilmemelidir.
Öte yandan, 5271 sayılı CMK’nın 'Bir suçun işlendiğini öğrenen Cumhuriyet savcısının görevi' başlıklı 160. maddesi;
'(1) Cumhuriyet savcısı, ihbar veya başka bir suretle bir suçun işlendiği
izlenimini veren bir hâli öğrenir öğrenmez kamu davasını açmaya yer olup
olmadığına karar vermek üzere hemen işin gerçeğini araştırmaya başlar.
(2) Cumhuriyet savcısı, maddî gerçeğin araştırılması ve adil bir yargılamanın yapılabilmesi için, emrindeki adlî kolluk görevlileri marifetiyle,
şüphelinin lehine ve aleyhine olan delilleri toplayarak muhafaza altına almakla ve şüphelinin haklarını korumakla yükümlüdür' şeklinde düzenlenmiş, Cumhuriyet savcılığına intikal eden adli olaylarla ilgili olarak izlenecek yol ve uygulanacak yöntemlere ilişkin anılan kanunun devam eden
maddelerinde de açıklayıcı hükümlere yer verilmiştir.
Sanıklar hakkında kurulan hükümlerin ayrı ayrı değerlendirilmesinde
yarar bulunmaktadır.
1-) Sanık S... hakkında zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesi:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2006/2215 sayılı soruşturma dosyasında alınan iletişimin tespiti kararına göre, A....n kullanmış olduğu .....
numaralı telefon ile yaptığı görüşmelerden Ankara'da bulunan E... Gazinosunda meydana gelen M... ile H. Ş..'in karıştığı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan yürütülen soruşturma dosyasına ilişkin bir kısım hukuka
aykırı girişimlerden sanık S... bilgi sahibi olduğu, bu telefon görüşmelerinde sanıkların usul ve kanuna aykırı çaba ve davranışlarının olduğu
yönünde şüphe oluşmasına rağmen Cumhuriyet savcısı E.. Y.. ya da diğer
sanıklar hakkında iletişimin tespiti kararı aldırmadığı gibi, başkaca bir
işlem de yapmadığı, böylece isnat edilen rüşvet alma, rüşvet verme ve
suç delillerini gizleme, yargı görevini yapanları etkilemeye teşebbüs etme
suçları ile ilgili delillerin hukuka uygun şekilde elde edilmesinde ihmale
sebebiyet verdiği, A... A. hattından konuştuğu kişilere 'Turkcell hattını
arayın', 'Sabit bir telefon ile diğer hattımı arayın' diyerek numarasını verdiği ve daha yoğun konuştuğu......... numaralı hat ile ilgili olarak iletişimin
tespiti kararı aldırmadığı,
İstanbul C. Başsavcılığının 2006/2215 sayılı soruşturma dosyasında,
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A..örgütün yöneticileri ve idare edenleri arasında bulunan R.....e bir çok
kez telefon görüşmesi yaptığını, bu kişilerin A.. vasıtasıyla Yargıtayevi ve
Anayasa Mahkemesinin dinlenme tesislerine Bahadır Gedik ve İlyas Aktarlı'yı kullanarak ortak olduklarını tespit etmesine karşın, mahkûmiyete yeterli delil bulunup bulunmadığının takdirini mahkemeye bırakması
gerekirken, dosyada şüpheli konumunda bulunan A. C.hakkında suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olma suçundan kovuşturmaya yer
olmadığı kararı verdiği,
İstanbul C. Başsavcılığının 2006/2215 sayılı soruşturma dosyasında,
iletişimin tespiti tutanaklarından Fatih Cumhuriyet savcısı H. örgütün
yöneticilerinden olan A.. ile birden fazla sayıda telefon görüşmesinin bulunduğunu ve buna ilişkin üç adet yazıya dökülmüş tape olduğunu tespit
ettiği halde bir kısmını imha ettirdiği, görüşmeleri HSYK'na bildirmediği,
çok sayıda telefon numarası hakkında iletişimin tespiti kararı aldırmasına karşın, çok az bir kısmını yazılı hale getirdiği, CD kayıtları içinde kalan 2123 adet görüşmeyi adalet müfettişlerinin incelemesi sırasında talep
üzerine yazılı hale getirdiği,
Anlaşıldığından, CMK'nın 250. maddesi ile yetkili Cumhuriyet savcısı
olarak görev yapan sanığın işbölümü gereği kendisine düşen soruşturma
evrakının akıbetini takip etmek, soruşturma aşamasında toplanan delillerle ilgili gereğini yapmakla görevli ve yükümlü olduğu halde, görevini
kanunların ve yönetmeliklerin öngördüğü şekilde yerine getirmemek, soruşturma evrakında toplanan delillerle ilgili gereğine tevessül etmemek,
kamu davasını açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere hemen
işin gerçeğini araştırmaya başlamamak, maddî gerçeğin araştırılması ve
adil bir yargılamanın yapılabilmesi için, şüpheli gördüğü kişilerle ilgili delilleri toplayarak muhafaza altına almamak suretiyle görevin gereklerine
aykırı davrandığı sabittir.
Ancak, bu davranışların cezai sorumluluğu gerektirip gerektirmediğinin değerlendirilmesi gerekmektedir.
Sanığın eylemleri ile doğrudan bağlantılı olarak nesnel ölçülere uygun
bir şekilde saptanmış herhangi bir ekonomik zarar belirlenemediğinden kamunun zarara uğratıldığından söz edilemeyecektir. TCK’nın 257.
maddesinde 6086 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle getirilen ve haksız
kazanç kavramını da kapsayan kişilere haksız menfaat sağlandığı konusunda da kesin bir belirleme bulunmadığından, olayda bu unsurun da
gerçekleşmediği kabul edilmelidir.
Bununla birlikte, sanığın soruşturma dosyalarıyla ilgili işlemleri zamanında yerine getirme konusunda gerekli hassasiyet, dikkat ve özeni
göstermeyerek dosyaların taraflarının mağduriyetine neden olup olmadı-
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ğının tartışılmasına gelince; sanığın görevinin gereklerine aykırı davranışları sonucunda, İstanbul C. Başsavcılığının 2006/2215 sayılı ve Ankara C.
Başsavcılığının 2007/63887 sayılı soruşturma dosyalarına konu suçlardan dolayı mağdur olan kimselerin kanuni haklarını elde etmeleri engellenmiş, hukuka uygun deliller ile değerlendirme yapılması suretiyle adalet
ve hakkaniyete uygun kararlar verilmesi imkanının önüne geçilmiş olduğundan bireysel hakların ihlal edildiği ve kişi mağduriyetinin gerçekleştiği
konusunda şüphe bulunmamaktadır.
Buna göre, sanığın zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma suçundan 5237 sayılı TCK’nın 257/1, 43, 62 ve 50. maddeleri uyarınca 3.740
Lira adli para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin mahkûmiyet hükmünde, gerek suçun sübutuna yönelik takdirde, gerek suç niteliğinin tayin
edilmesinde ve uygulamada bir isabetsizlik bulunmamaktadır.
Bu itibarla, sanığın temyiz itirazlarının reddi ile Özel Daire mahkûmiyet hükmünün onanmasına karar verilmelidir.
Sanık S...hakkında zincirleme surette görevi kötüye kullanma suçundan kurulan hükmün onanması gerektiği yönünde oy kullanan onbir Genel Kurul Üyesi; 'Hükmün, 'Suçun işleniş biçimi, suçun konusunun önem
ve değeri, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı, sanığın kastının
yoğunluğu göz önünde bulundurularak, işlenen suçun kanunî tanımında öngörülen cezanın alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle temel cezanın
belirlenmesi gerektiğinin gözetilmemesi aleyhe temyiz bulunmadığından
bozma nedeni yapılmamıştır' eleştirisi ile onanması gerektiği' yönünde görüş bildirmiş,
Çoğunluk görüşüne katılmayan üç Genel Kurul Üyesi ise; 'sanığın üzerine atılı görevi kötüye kullanma suçunun sabit olmadığı' düşüncesiyle
karşı oy kullanmışlardır.
2-) Sanık E.. Y.. hakkında rüşvet suçundan kurulan beraat hükmünün
incelenmesi:
5237 sayılı TCK’nın İkinci Kitap Dördüncü Kısım, 'Kamu İdaresinin
Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar' başlıklı Birinci Bölüm altında
yer alan 'Rüşvet' başlıklı 252. maddesinin suç ve hüküm tarihinde yürürlükte bulunan 3. fıkrasında; 'bir kamu görevlisinin, görevinin gereklerine
aykırı olarak bir işi yapması veya yapmaması için kişiyle vardığı anlaşma
çerçevesinde bir yarar sağlamasıdır' şeklinde rüşvet tanımı yapılmışken,
02.07.2012 gün ve 6352 sayılı Kanunla madde tamamen değiştirilmiş ve
on fıkradan oluşan maddenin ilk dört fıkrasında; 'Görevinin ifasıyla ilgili
bir işi yapması veya yapmaması için, doğrudan veya aracılar vasıtasıyla,
bir kamu görevlisine veya göstereceği bir başka kişiye menfaat sağlayan
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kişi, dört yıldan oniki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Görevinin ifasıyla ilgili bir işi yapması veya yapmaması için, doğrudan
veya aracılar vasıtasıyla, kendisine veya göstereceği bir başka kişiye menfaat sağlayan kamu görevlisi de birinci fıkrada belirtilen ceza ile cezalandırılır.
Rüşvet konusunda anlaşmaya varılması halinde, suç tamamlanmış
gibi cezaya hükmolunur.
Kamu görevlisinin rüşvet talebinde bulunması ve fakat bunun kişi tarafından kabul edilmemesi ya da kişinin kamu görevlisine menfaat temini
konusunda teklif veya vaatte bulunması ve fakat bunun kamu görevlisi
tarafından kabul edilmemesi hâllerinde fail hakkında, birinci ve ikinci
fıkra hükümlerine göre verilecek ceza yarı oranında indirilir...' hükümleri
getirilmiştir.
Rüşvet suçu, öğretide de açıkça vurgulandığı üzere iki taraflı bir suçtur. Bir karşılaşma suçu olduğu için, zorunlu olarak suçun işlenişine katılanlar, aynı amacın gerçekleşmesini hedeflemekte, fakat farklı yönlerden
hareket etmektedirler. Bu suç ile yasaklanan eylemler, rüşvet alan kamu
görevlisi bakımından rüşvet alma, rüşveti veren fail bakımından ise, rüşvet vermedir. Bu nedenle de yararı sağlayan veya bu yolda anlaşmaya varan (vaadde bulunan) kişi ile kamu görevlisi arasında, serbest iradeye dayalı bir 'rüşvet anlaşması' bulunmaktadır. ( Mehmet Emin Artuk – Ahmet
Gökcen – A. Caner Yenidünya, Ceza Hukuku Özel Hükümler, 7. Bası, s.
699 vd.; Durmuş Tezcan – Mustafa Ruhan Erdem – Murat Önok, Teorik
ve Pratik Ceza Özel Hukuku, 6. Bası. s. 810 vd.; İzzet Özgenç, İrtikap ve
Rüşvet Suçları, 1. Bası, s. 78 vd.)
Gerek Ceza Genel Kurulunun ve Özel Dairenin yerleşmiş kararlarında,
gerekse öğretide ağırlıklı bir görüş olarak kabul gördüğü üzere, kamu görevlisinin, görev alanına giren bir işin yapılması veya yapılmaması karşılığında, fertle arasında, haksız yararın sağlanması hususunda rızalarının
tam olarak uyuşması ile rüşvet anlaşması gerçekleşmiş olur. Teklif veya
önerinin fert veya kamu görevlisinden gelmesinin önemi bulunmamakla
birlikte, rüşvet veren ve alanın aynı amacın gerçekleştirilmesine yönelik
olarak, kamu görevlisi tarafından ferde veya fert tarafından kamu görevlisine doğrudan veya örtülü bir istek veya önerinin yapılması ve bunun da
karşı tarafça kabul edilmesi gerekir. Böyle bir anlaşmanın varlığının kabulü için, anlaşmaya ilişkin rızalar özgür irade ürünü olmalı, başka deyişle, cebir, tehdit, hile ve sair nedenlerle fesada uğratılmamış bulunmalıdır.
Bu açıklamalar ışığında sanık hakkındaki hüküm değerlendirildiğinde;
Haklarındaki hüküm inceleme konusu olmayan sanıklar N.. ve O..

Yargıtay Kararları

431

rüşvet alma suçundan cezalandırılmaları istemiyle açılan kamu davasının
yargılaması sonucunda, M..ve H.. hakkındaki soruşturma dosyasının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına intikal etmesi sonrasında dosyanın izne
ayrılmış olan Cumhuriyet savcısı E.. Y..'ya tevzii edilmesi ve tutuklanan
şüphelilerin tahliyeleri için çaba harcamak suretiyle dosyayı bizzat takip
ettiklerinin anlaşıldığı, ancak menfaat temin etmeleri ve bu konuda anlaşmaya varmaları hususu yeterli maddi delille belirlenemediğinden, rüşvet
alma suçunun tam olarak kanıtlanamadığı, bu nedenle sabit olan eylemlerinin görevi kötüye kullanma suçunu oluşturduğu kabul edilerek hükmün
açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, sanık A.. da TCK’nın
38 ve 40/2. maddeleri uyarınca sanıklar N... ve O..görevi kötüye kullanma
suçlarından azmettiren sıfatıyla sorumlu tutulması gerektiği kanaatiyle
TCK.nun 257/1. maddesi uyarınca mahkûmiyetine karar verildiği dosya
içeriği itibariyle sabittir.
Haklarındaki mahkûmiyet ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması
kararları kesinleşen adı geçen sanıklarla birlikte hareket ettiği belirlenen
sanık E.. Y..'nın, menfaat karşılığı hareket etmek üzere anlaşma yaptığının ya da yaptığı iş karşılığında menfaat temin ettiğinin kesin olarak belirlenemediği anlaşıldığından, eyleminin rüşvet alma suçunu oluşturduğu
hususunda şüphe bulunmaktadır. Bununla birlikte, yıllık iznini geçirmek
için ayrıldığı Ankara'ya izninin ikinci gününde İzmir'den uçakla dönmesi,
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2007/63887 sayılı soruşturma dosyasını takip ettiği hususu sabit olan sanık A... ile HTS raporlarına göre
02.04.2007, 03.04.2007 ve 04.04.2007 tarihlerinde yoğun telefon görüşmelerinin bulunması, tanık anlatımları ile sabit olduğu şekilde henüz
kendisine tevzi edilmeden soruşturma dosyası ile ilgilenmesi ve olağan olmayacak şekilde yakından takip etmesi, göreve başladığı gün sözkonusu
soruşturma dosyasının kendisine tevzi edilmesi, dosyasının şüphelisi M..
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2006/2215 sayılı soruşturma dosyasında suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olma ve benzeri suçlardan şüpheli olan R..ve İ..nın kardeşi olması ve söz konusu soruşturma
sırasında gerçekleştirilen 'son nokta operasyonu'nun ardından basında
sanığın suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüt üyeleri ile işbirliği ve menfaat ilişkisi içerisinde olduğu yönünde bir kısım haberler çıktıktan sonra
soruşturmayı sonuçlandırarak iddianame düzenlemesi hususları birlikte
değerlendirildiğinde, rüşvet alma iddiası sabit olmamakla birlikte, görevinin gereklerine aykırı hareket ederek soruşturma dosyasının taraflarının
mağduriyetine neden olmak suretiyle gerçekleştirdiği eyleminin, TCK’nın
257/1. maddesi uyarınca görevi kötüye kullanma suçunu oluşturduğu kabul edilmelidir.
Bu nedenle, rüşvet alma suçundan açılan kamu davasının yargılaması
sonucunda sabit olan eylemin görevi kötüye kullanma suçunu oluşturduğu kabul edilerek mahkûmiyet kararı verilmesi gerekirken, Özel Dairece
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sanığın beraatine hükmolunması isabetsiz olup, hükmün bozulmasına
karar verilmelidir.
Çoğunluk görüşüne katılmayan bir Genel Kurul Üyesi; 'sanığın üzerine
atılı suçun sabit olmaması nedeniyle beraat hükmünün onanması gerektiği' düşüncesiyle karşı oy kullanmıştır.
3-) Sanık N..hakkında rüşvet suçundan kurulan beraat hükmünün incelenmesi:
Ceza muhakemesinin en önemli ilkelerinden biri olan 'in dubio pro
reo' yani 'şüpheden sanık yararlanır' ilkesi uyarınca, sanığın bir suçtan
cezalandırılmasının temel şartı, suçun şüpheye yer vermeyen bir kesinlikle ispat edilmesidir. Gerçekleşme şekli şüpheli ve tam olarak aydınlatılamamış olaylar ve iddialar sanığın aleyhine yorumlanarak mahkûmiyet
hükmü kurulamaz. Ceza mahkûmiyeti, yargılama sürecinde toplanan delillerin bir kısmına dayanılarak ve diğer bir kısmı göz ardı edilerek ulaşılan ihtimali kanaate değil, kesin ve açık bir ispata dayanmalıdır. Bu ispat,
hiçbir şüphe ve başka türlü bir oluşa imkan vermeyecek açıklıkta olmalıdır. Yüksek de olsa bir ihtimale dayanılarak sanığı cezalandırmak, ceza
muhakemesinin en önemli amacı olan gerçeğe ulaşmadan, varsayıma dayalı olarak hüküm vermek anlamına gelir. O halde ceza muhakemesinde
mahkûmiyet, büyük veya küçük bir ihtimale değil, her türlü şüpheden
uzak bir kesinliğe dayanmalıdır. Adli hataların önüne geçilebilmesinin
başka bir yolu da bulunmamaktadır.
Sanık N... hakkında rüşvet verme suçundan açılan kamu davasında
herhangi bir kişiye rüşvet verdiğine ilişkin somut bir delilin olmadığı kanaatiyle beraat kararı verilmiş olup, dosya kapsamına göre sanığın rüşvet
verme suçundan mahkûmiyetine yeterli kesin ve inandırıcı delilin bulunmadığının kabulü zorunludur.
Bu nedenle, sanığın rüşvet verme suçundan yeterli delil bulunmadığından bahisle beraatına ilişkin Özel Daire kararında bir isabetsizlik bulunmayıp, katılan vekilinin temyiz itirazlarının reddiyle, Özel Daire kararının
onanmasına karar verilmelidir.
Çoğunluk görüşüne katılmayan beş Genel Kurul Üyesi; 'sanık hakkında Özel Daire kararının bozulması gerektiği' düşüncesiyle karşı oy kullanmışlardır.
Bu itibarla sonuç olarak; sanık A. hakkında yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs suçundan açılan kamu davasının reddine, suç işlemek
amacıyla örgüt kurma ve suç delillerini yok etme suçlarından beraatına,
sanıklar E.. Y.., N.. ve O... suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye
olma suçundan beraatlarına, sanık N..'in suç işlemek amacıyla kurulmuş
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örgüte üye olma, görevi kötüye kullanma ve yargı görevi yapanı etkilemeye
teşebbüs suçlarından beraatına ilişkin hükümlere yönelik katılan vekilinin temyiz isteminin reddine, sanık S...hakkında görevi kötüye kullanma suçundan kurulan mahkûmiyet hükmü ile sanık N... hakkında rüşvet
verme suçundan kurulan beraat hükümlerinin onanmasına, sanık E.. Y..
hakkında rüşvet alma suçundan kurulan beraat hükmünün sanığın sabit
olan eyleminin görevi kötüye kullanma suçunu oluşturduğunun gözetilmemesi isabetsizliğinden bozulmasına" karar verilmiştir.
Özel Dairece bozmaya uyularak yapılan yargılama sonucunda
11.06.2014 gün ve 13-2 sayı ile; sanığın görevi kötüye kullanma suçundan
5237 sayılı TCK’nın 257/1, 62, 50/1-a, 52/2-4 ve 53/1-a, 5. maddeleri uyarınca 3.000 Lira adli para cezası ile cezalandırılmasına, taksitlendirmeye
ve 75 gün süre ile aynı kanunun 53/1-a maddesindeki hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına karar verilmiştir.
Hükmün sanık müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay
Cumhuriyet Başsavcılığının 05.11.2012 gün ve 161841 sayılı “onama” istekli tebliğnamesiyle Yargıtay Birinci Başkanlığına gönderilen dosya, Ceza
Genel Kurulunca değerlendirilmiş ve açıklanan gerekçelerle karara bağlanmıştır.
CEZA GENEL KURULU KARARI
1- Sanık A.. hakkında görevi kötüye kullanma suçundan kurulan
mahkûmiyet hükmü temyiz edilmeksizin,
2- Sanıklar N.. ve O..hakkında görevi kötüye kullanma suçundan verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararlar itiraz
incelemesi üzerine,
3- a-) Sanık A.. hakkında yargı görevini yapanları etkileme suçundan
kurulan ret, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suç delillerini yok etme
suçlarından kurulan beraat,
b-) Sanıklar E.. Y.., N... ve O..hakkında suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olma suçundan kurulan beraat,
c-) Sanık N.. hakkında suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye
olma, görevi kötüye kullanma ve yargı görevini yapanları etkileme suçlarından kurulan beraat,
Hükümleri, katılanlar vekillerinin temyiz talebinin, Ceza Genel Kurulunca reddine karar verilmek suretiyle esastan temyiz incelemesi yapılmaksızın,
4- a-) Sanık S.. hakkında görevi kötüye kullanma suçundan kurulan
mahkûmiyet,
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b-) Sanık N...hakkında rüşvet verme suçundan kurulan beraat,
Hükümleri temyiz incelenmesi sonucunda Ceza Genel Kurulunca
onanmak suretiyle kesinleşmiş olup,
İnceleme, sanık E.. Y.. hakkında rüşvet alma suçundan açılan kamu
davasının yargılaması sonucunda görevi kötüye kullanma suçundan kurulan hükümle sınırlı olarak yapılmıştır.
Ceza Genel Kurulunca çözümlenmesi gereken uyuşmazlık, suçun sabit
olup olmadığının belirlenmesine ilişkindir.
İncelenen dosya kapsamından;
Suç tarihlerinden bir süre önce CMK'nın 250. maddesi ile yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine gelen bir ihbar mektubunun değerlendirilmesi sonucunda, A... ve suç ortakları hakkında suç işlemek
amacıyla örgüt kurma, bu amaçla kurulan örgüte üye olma, uyuşturucu
ve uyarıcı madde ticareti yapma, kara para aklama suçlarından İstanbul
C. Savcılığının 2006/2215 sayılı dosyasında soruşturmaya başlandığı,
Aralarında A... da olduğu şüpheliler hakkında iletişimin tespiti kararları alındığı, fiziki ve teknik takipler sonucunda 11.07.2007 tarihinde gerçekleştirilen "son nokta" adı verilen operasyonla bir kısım şüphelilerin
atılı suçlardan yakalanıp tutuklandıkları,
CMK'nın 250. maddesi ile yetkili İstanbul Cumhuriyet savcısı S... tarafından önce 28 kişi hakkında suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte
üye olma ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından kamu davası açıldığı, ayrılarak devam olunan soruşturma sonucunda 22.10.2007 tarihinde
sanıklar E.. Y.., T..ve İ.. hakkında 6136 sayılı Kanuna aykırılık ve suç
işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından kamu davası açılırken, ..........
hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiği, A..hakkında da
31.10.2007 tarihinde suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olma
suçundan kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiği ve yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs suçundan görevsizlik kararı verilerek dosyanın
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği,
11.07.2007 tarihinde gerçekleştirilen "son nokta operasyonu"ndan
sonra İstanbul Adliyesinde görev yapan bazı hakim ve Cumhuriyet savcıları ile avukatların suç örgütü ile irtibatlı oldukları ve iş takibi yaptıkları, bir kısım hakim ve Cumhuriyet savcılarının suç örgütünün özellikle
fuhuş ve benzeri işlerini takip eden "Konsey" adlı faaliyet birimi ile yoğun görüşme ve irtibatlarının olduğu, Ankara savcısı E.. Y..'nın da örgüt
bağlantılarının olduğu yönünde 12.07.2007 tarihinden itibaren bir kısım
gazete ve internet sitelerinde haberler çıktığı, konuyu araştırmak üzere
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görevlendirilen adalet müfettişlerinin 18.07.2007 tarihinde incelemeye
başladıkları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2006/2215 esas sayılı
dosyasında yer alan tape kayıtlarının incelenmesi sonrasında bir kısım
yargı mensuplarının suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma,
uyuşturucu madde ticareti suçlarından haklarında soruşturma yürütülen
kişilerle çok sayıda telefon görüşmeleri olduğunu belirleyerek İstanbul'da
çalışan bir kısım hakim ve Cumhuriyet savcıları ile uyuşmazlığa konu
sanıklar hakkında inceleme ve soruşturmaya başladıkları,
Cumhuriyet savcısı S...tarafından yürütülen 2006/2215 sayılı soruşturma evrakı kapsamında sanık A...numaralı telefonunun hakim kararıyla dinlenilmeye başlandığı, bu telefon hattı ile Ankara'da işletilen E... Gazinosunda meydana gelen silahla yaralama suçuna ilişkin diğer sanıklarla
bir kısım görüşmeler yaptığının belirlendiği,
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2007/63887 sayılı soruşturmasına konu olan ve 17.03.2007 tarihinde Ankara'da E... Gazinosunda çıkan
olaylarda mağdurlar R..ve M..'ın şüpheliler M.ve H.. tarafından silahla
yaralandıkları, gazinonun park görevlisi olan tanık F.. anlatımına göre
M..'nın tabancayla ateş etmesi sonucunda M.., H.. ateş etmesi sonucunda
ise R.. yaralandığı, M..İstanbul C.Başsavcılığının 2006/2215 esas sayılı soruşturma dosyasının şüphelilerinden R...ve İ.. kardeşi olduğu, şüpheliler
M..ve H..n önce teslim olmadıkları, M.. yerine suçu üstlenmesi için F..adlı
bir kişinin ayarlandığı, mağdurlar ve yakınları ile görüşüldüğü ve şikâyetten vazgeçmelerinin sağlandığı, 02.04.2007 tarihinde teslim olan şüphelilerin kolluk görevlilerince aynı gün ifadeleri alındıktan sonra evrakın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği, nöbetçi Cumhuriyet savcısı
İlhan Ayaz tarafından tutuklamaya sevk edildikleri ve sorgu hakimliğince
kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandıkları, dosya henüz soruşturmayı yürütecek olan Cumhuriyet savcısına tevzii edilmeden, arzu
edilen Cumhuriyet savcısına tevzi edilmesini ve şüphelilerin tahliyelerini
sağlamak amacıyla sanık A.. çeşitli girişimlerde bulunduğu, öncelikle soruşturma dosyasının “bizim adamımız” olarak tanımladığı Cumhuriyet
savcısı E.. Y..'ya tevzii edilmesi için uğraştığı, iki gün önce yıllık izne ayrılan ve şehir dışında bulunan sanık E.. Y..'ya telefonla ulaştığı, E.. mutlaka
gelmesi gerektiğini söylediği, bu arada da Ankara Adliyesinde zabıt katibi
olarak görev yapan sanıklar O..ve N.. ile de bu dosya hakkında görüştüğü,
tevzinin nasıl yapıldığını, dosyanın nasıl bekletilmesi gerektiğini öğrendiği, ellerinden geleni yapmalarını söyleyerek savcı E..'ın İzmir'den uçakla
döneceğini belirttiği,
Sanık E.. Y..'nın yol izni ile birlikte toplam 18 günlük izin için ayrıldığı Ankara'ya İzmir'den uçakla döndüğü ve görevinden ayrılışının ikinci
gününde tekrar göreve başladığı, uçuş kayıtlarına göre 04.04.2007 günü
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Ankara Esenboğa Havaalanına geldiğinin sabit olduğu,
Sanık A.. sanık E.. havaalanında karşılayıp GAP isimli otele götürdüğü, birlikte kahvaltı yaptıkları, bu arada da A. ile katip sanıklar O.. ve
N... arasında tevzi işlemlerinin ayarlanması konusunda yoğun görüşmeler
yapıldığı,
Sanık O....24.12.2004-30.10.2007 tarihleri arasında genel soruşturma
bürosunda, daha sonra da zamanaşımı bürosunda, N...n ise 08.06.200505.01.2009 tarihleri arasında önödeme bürosunda görevli zabıt katipleri
oldukları, sanık O...UYAP'tan kaynaklanan bir sorundan dolayı A...i arayarak savcı E.. UYAP kayıtlarında göreve başladığı gözükmez ise dosyanın
tevzii edilemeyeceğini söylediği, ardından sanık E... Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığı görevlilerini arayarak göreve başlama yazısını yazdırdığı ve
Adalet Sarayına gittiği, soruşturma dosyasının sanık savcı E.. Y..'ya tevzi
edildiği, aynı tarihte şüpheliler müdafiilerince tutuklamaya itiraz dilekçesi verildiği, bir gün sonra olayın hukuki ihtilaftan ibaret olduğu ve delillerin toplandığı gerekçesi ile şüpheli M..n tahliye edildiği, diğer sanık
H... ise tutukluluğunun devamına karar verildiği, sanıklar O... birilerine
verilmek üzere sanık A..den para istedikleri, şüpheli M... tahliyesi sağlandıktan sonra, sanık A... diğer tutuklu H...de tahliyesinin sağlanması
için ısrarla talepte bulunduğu, ancak aşamalarda çeşitli itiraz dilekçeleri
verilmesine rağmen adı geçen şüphelinin tahliyesinin sağlanamadığı, bu
arada da suçun yaralama olarak nitelendirilmesini ve kamu davasının
asliye ceza mahkemesine açılmasını istedikleri, bu amaçla mağdur raporlarını Numune Hastanesinden ayarlayacaklarını belirttikleri, ancak
mağdurların bulunamaması nedeniyle adli raporların alınamadığı, sanık
Ercan'ın öncelikle adli raporun ayarlanması gerektiğini, rapor alınmadan
düzenlenecek iddianamenin mahkemece iade edileceğini belirttiği,
E. Gazinosunda meydana gelen olaylar nedeniyle başlatılan soruşturma devam ederken, henüz kamu davası açılmadan önce CMK'nın 250.
maddesi ile yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturmada gerçekleştirilen “son nokta operasyonu"ndan sonra basında savcı
E.. Y..'nın da aralarında bulunduğu bir kısım yargı mensupları hakkında
haberler çıktığı, sanık E.. Y.. tarafından E. Gazinosundaki olaylarla ilgili
soruşturmanın tamamlandığı ve 24.07.2007 tarihinde tutuklu olan H. Ş.
ve tutuklu olmayan MA ve FY hakkında kasten öldürme suçuna teşebbüsten cezalandırılmaları istemiyle kamu davasının açıldığı, yargılama
sonucunda Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesince 01.11.2007 gün ve 235337 sayı ile, sanık H.'in mağdur R.'ı öldürme suçuna teşebbüsten, sanık
M.A'nın da M.E'ı kasten yaralama suçundan mahkûmiyetine karar verildiği, F.Y.hakkında ise beraat hükmünün kurulduğu, M...ve H.. hakkındaki hükmün temyiz incelemesi sonucunda Yargıtay 1. Ceza Dairesince
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menfaat uyuşmazlığı nedeniyle sanıkların ayrı müdafilerce savunulması
gerektiği ve sanık M... hakkındaki hükümle ilgili olarak sübut delillerinden olay yeri krokisi, tanık beyanları, teşhis tutanaklarının okunmamasının CMK'nın 209 ve 215. maddelerine aykırılık oluşturduğundan bahisle
bozulduğu, bozmadan sonra kurulan hükümlerin temyiz incelemesinde
de sanık H. hakkındaki hükmün onanmasına, sanık M. hakkındaki hükmün de olayda haksız tahrik koşullarının olmadığı ve sanık hakkında
TCK’nın 87/1-d maddesinin uygulama şartlarının oluşmadığından bahisle
06.04.2010 tarihinde bozulmasına karar verildiği,
Anlaşılmaktadır.
Tanık C...; Ankara'da bir gazinoda silahlı yaralama olayı meydana geldiğini, bu olaya da kardeşi M....'nın da dahil edildiğini, A..'ın kendisine
gelerek o tarihlerde Ankara Cumhuriyet savcısı olan E.. Y..'nın arkadaşı
olduğunu, ona hediye olarak verilmek üzere bir miktar para istediğini,
kendisinin de kardeşinin bu işle bir ilgisinin olmadığını para vermeyeceğini söylediğini, A... telefonla çağırması üzerine Ankara'da işletmeciliğini yaptıkları G. Oteli'ne E.. Y..'nın geldiğini, otelde oturup çay içtiklerini,
ancak bu yaralama olayı ile ilgili bir konuyu savcı E. ile konuşmadıklarını, A...E.. Y.. ile ne konuştuğunu bilmediğini, A..ısrarla savcı E...ın
yakın arkadaşı olduğunu, kendisine çok iş götürdüğünü ve her işinin de
halledildiğini kendisine söylediğini, E...doğrudan doğruya kendilerinden
para istemesinin olmadığını, bu yaralama olayından dolayı maddi manevi
olarak çok zarar gördüklerini, bunun sebebinin de A..ve N.. olduğunu,
kardeşi M..ı yaralama olayına dahil edilince A.... E.. Y..'ya verilmek üzere
para talep etmesi üzerine kendilerinin bu parayı vermedikleri için mağdur edildiklerini,
Tanık İ... Ankara Adliyesine günde 600-700 civarında hazırlık evrakı
geldiğini, gelen evrakların tamamının hazırlık kaleminde toplandığını, hazırlık evraklarına bakmakla görevli C.Savcıları arasında paylaştırıldığını,
bu paylaştırma işleminin görevli zabıt katipleri tarafından yapıldığını ve
Uyap’a verildiğini, herhangi bir hazırlık evrakının istenilen bir C.Savcısına kaydedilip verilmesinin o işte görevli zabıt katiplerine bağlı olduğunu,
iddia edildiği şekli ile Uyap marifeti ile doğrudan herhangi bir zabıt katibinin müdahalesi olmaksızın evrak dağıtımının mümkün olmadığını,
Tanık S...; C.Savcısı E.. Y..’nın adliyeye gelmemesine rağmen tutuklu
olan şüphelinin tutukluluk kararına itirazı üzerine kendisini aradığını ve
“dosya geldi mi” diye sorduğunu, dosyanın kendi elinde olduğunu, aynı
gün akşam saatlerinde gelerek dosyayı nöbetçi sulh ceza mahkemesine
havale ettiğini, bu durumu işin tutuklu olması nedeniyle savcının hassas
davranmasına yorduğunu, yine aynı gün zabıt katibi O....ün gelip dosyanın sulh ceza mahkemesine gönderilip gönderilmediğini sorduğunu,
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Tanık .. Ankara'da E... Gazinosunun ortaklarının bir kısmının avukatı
olduğunu, bu gazinoda 17.03.2007 tarihinde silahlı bir yaralama olayı
meydana geldiğini, silahlı yaralamayı gerçekleştiren şahısların bir hafta
sonra yakalanıp emniyete getirildiğini, taraflarla müvekkillerinin isteği
üzerine barış ortamının sağlanması için çaba sarf ettiklerini, yaralama
olayının şüphelisi M...nın tutuklanıp iki gün içinde tahliye edilmesini yadırgadığını, bu durumun kendisini bazı düşüncelere sevk ettiğini, ancak
somut bir olaydan bahsedemeyeceğini,
Tanık H...; olay tarihinde kendisine tahliye talepli tutuklu bir evrak
gönderildiğini, kapsamlı bir dosya olduğu için hemen okuyup değerlendirmenin mümkün olmadığını, sabah saatlerinde odasında bulunduğu sırada aniden tanımadığı ancak daha sonra Ankara C.Başsavcılığında zabıt
katibi olarak görev yaptığını öğrendiği O... odasına girdiğini, kendisini
Cumhuriyet savcısı Z...gönderdiğini söyleyerek evrakın neticelendirilip
neticelendirilmediğini sorduğunu, kendisinin de; “oğlum sen kimsin bu
evrak çok kalabalık ben bunu tetkik edip ona göre bir karar vereceğim
ancak bundan sana ne” diye cevap verdiğini, şahsın da kendisini Cumhuriyet savcısı Z....gönderdiğini bu evrakın sonucunu öğrenmesini istediğini söyleyerek kaba bir tabirle biraz da diklenerek niçin karar verilmiyor
diye söylendiğini, bunun üzerine C.savcısı Z...a gittiğini, o sırada savcının
kapısının karşısında durmakta olan sanık O.’yu gösterip; “bunu bana siz
mi gönderdiniz” diye sorduğunu, savcı Z. Bey'in de cevaben bu şahsı göndermediğini, durumdan haberdar olmadığını söylemesi üzerine; "bu şahıs iş takip ediyor bunu Başsavcıya siz söylemezseniz ben söyleyeceğim"
dediğini,
Beyan etmişler, tanıklar Z. ve Y.. de benzer şekilde anlatımda bulunmuşlardır.
Sanık E.. Y..; suçlamaları kabul etmediğini, iletişim tespitlerinin kanuni delil olmadığını, görevlerinin gereklerine uygun şekilde davrandığını,
herhangi bir soruşturma ya da yargılama dosyası ile ilgili olarak menfaat
temin etmediğini savunmuştur.
5237 sayılı TCK’nın İkinci Kitap Dördüncü Kısım, "Kamu İdaresinin
Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar" başlıklı Birinci Bölüm altında
yer alan "Rüşvet" başlıklı 252. maddesinin suç ve hüküm tarihinde yürürlükte bulunan 3. fıkrasında rüşvet suçu: “bir kamu görevlisinin, görevinin gereklerine aykırı olarak bir işi yapması veya yapmaması için kişiyle
vardığı anlaşma çerçevesinde bir yarar sağlamasıdır” şeklinde tanımlanmışken, 02.07.2012 gün ve 6352 sayılı Kanunla madde tamamen değiştirilmiş ve on fıkradan oluşan maddenin ilk dört fıkrasında; "Görevinin
ifasıyla ilgili bir işi yapması veya yapmaması için, doğrudan veya aracılar
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vasıtasıyla, bir kamu görevlisine veya göstereceği bir başka kişiye menfaat
sağlayan kişi, dört yıldan oniki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Görevinin ifasıyla ilgili bir işi yapması veya yapmaması için, doğrudan
veya aracılar vasıtasıyla, kendisine veya göstereceği bir başka kişiye menfaat sağlayan kamu görevlisi de birinci fıkrada belirtilen ceza ile cezalandırılır.
Rüşvet konusunda anlaşmaya varılması halinde, suç tamamlanmış
gibi cezaya hükmolunur.
Kamu görevlisinin rüşvet talebinde bulunması ve fakat bunun kişi tarafından kabul edilmemesi ya da kişinin kamu görevlisine menfaat temini
konusunda teklif veya vaatte bulunması ve fakat bunun kamu görevlisi
tarafından kabul edilmemesi hâllerinde fail hakkında, birinci ve ikinci
fıkra hükümlerine göre verilecek ceza yarı oranında indirilir..." hükümleri
getirilmiştir.
Rüşvet suçu, öğretide de açıkça vurgulandığı üzere iki taraflı bir suçtur. Bir karşılaşma suçu olduğu için, zorunlu olarak suçun işlenişine katılanlar, aynı amacın gerçekleşmesini hedeflemekte, fakat farklı yönlerden
hareket etmektedirler. Bu suç ile yasaklanan eylemler, rüşvet alan kamu
görevlisi bakımından rüşvet alma, rüşveti veren fail bakımından ise, rüşvet vermedir. Bu nedenle de yararı sağlayan veya bu yolda anlaşmaya varan (vaatte bulunan) kişi ile kamu görevlisi arasında, serbest iradeye dayalı bir “rüşvet anlaşması” bulunmaktadır. (Mehmet Emin Artuk – Ahmet
Gökcen – A. Caner Yenidünya, Ceza Hukuku Özel Hükümler, 7. Bası, s.
699 vd.; Durmuş Tezcan – Mustafa Ruhan Erdem – Murat Önok, Teorik
ve Pratik Ceza Özel Hukuku, 6. Bası. s. 810 vd.; İzzet Özgenç, İrtikap ve
Rüşvet Suçları, 1. Bası, s. 78 vd.)
Gerek Ceza Genel Kurulunun ve Özel Dairenin yerleşmiş kararlarında,
gerekse öğretide ağırlıklı bir görüş olarak kabul gördüğü üzere, kamu görevlisinin, görev alanına giren bir işin yapılması veya yapılmaması karşılığında, fertle arasında, haksız yararın sağlanması hususunda rızalarının
tam olarak uyuşması ile rüşvet anlaşması gerçekleşmiş olur. Teklif veya
önerinin fert veya kamu görevlisinden gelmesinin önemi bulunmamakla
birlikte, rüşvet veren ve alanın aynı amacın gerçekleştirilmesine yönelik
olarak, kamu görevlisi tarafından ferde veya fert tarafından kamu görevlisine doğrudan veya örtülü bir istek veya önerinin yapılması ve bunun da
karşı tarafça kabul edilmesi gerekir. Böyle bir anlaşmanın varlığının kabulü için, anlaşmaya ilişkin rızalar özgür irade ürünü olmalı, başka deyişle, cebir, tehdit, hile ve sair nedenlerle fesada uğratılmamış bulunmalıdır.
Öte yandan 5237 sayılı TCK’nın "Görevi kötüye kullanma" başlıklı 257.
maddesi suç tarihinde;
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"(1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan hâller dışında, görevinin
gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya
kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan
kamu görevlisi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan hâller dışında, görevinin
gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç
sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(3) İrtikâp suçunu oluşturmadığı takdirde, görevinin gereklerine uygun
davranması için veya bu nedenle kişilerden kendisine veya bir başkasına
çıkar sağlayan kamu görevlisi, birinci fıkra hükmüne göre cezalandırılır"
şeklinde iken, 19.12.2010 tarihinde yürürlüğe giren 6086 sayılı Kanunun
birinci maddesi ile birinci ve ikinci fıkralarında yer alan "kazanç" ibareleri
"menfaat", birinci fıkrasında yer alan "bir yıldan üç yıla kadar" ibaresi "altı
aydan iki yıla kadar", ikinci fıkrasında yer alan "altı aydan iki yıla kadar"
ibaresi "üç aydan bir yıla kadar" ve üçüncü fıkrasında yer alan "birinci
fıkra hükmüne göre" ibaresi "bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne
kadar adli para cezası ile" biçiminde değiştirilmek suretiyle,
"(1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan hâller dışında, görevinin
gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya
kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan
kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan hâller dışında, görevinin
gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat
sağlayan kamu görevlisi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(3) İrtikâp suçunu oluşturmadığı takdirde, görevinin gereklerine uygun davranması için veya bu nedenle kişilerden kendisine veya bir başkasına çıkar sağlayan kamu görevlisi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır" şekline dönüştürülmüş,
05.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6352 sayılı Kanunun 105. maddesi
ile de üçüncü fıkra yürürlükten kaldırılmıştır.
Uyuşmazlık konusunun çözümüne ilişkin olarak 5237 sayılı TCK’nın
257. maddesinin 1. fıkrasında düzenlenen icrai davranışlarla görevi kötüye kullanma suçu değerlendirilmelidir. Bu suç, kamu görevlisinin görevinin gereklerine aykırı hareket etmesi ve bu aykırı davranış nedeniyle,
kişilerin mağduriyeti veya kamunun zararına neden olunması ya da ki-
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şilere haksız kazanç, suç tarihinden sonra 6086 sayılı Kanunla yapılan
değişiklik sonrası ise haksız menfaat sağlanması ile oluşur.
Bu suçun oluşması için gerekli olan ilk şart, kamu görevlisi olan failin
yaptığı işle ilgili olarak kanun veya diğer idari düzenlemelerden doğan bir
görevinin olması ve bu görevi dolayısıyla yetkili bulunmasıdır. Bir kimse kamu görevlisi olmasına karşın o işle ilgili görevi ve yetkisi yok ise,
başka bir suçu oluşturmayan hukuka aykırı davranışı disiplin cezasını
gerektirebilirse de, görevi kötüye kullanma suçunu oluşturmayacaktır.
Çünkü, hukuken sahip olunmayan bir yetkinin kötüye kullanılmasından
da söz edilemeyecektir. Diğer taraftan, suçun oluşabilmesi için, norma aykırı davranış yetmemekte; bu davranış nedeniyle, kişilerin mağduriyetine
veya kamunun zararına neden olunması ya da kişilere haksız bir menfaat
sağlanması gerekmektedir.
5237 sayılı Kanunun 257. maddesinin gerekçesinde, suçun oluşmasına ilişkin genel şartlar; “Kamu görevinin gereklerine aykırı olan her fiili
cezai yaptırım altına almak, suç ve ceza siyasetinin esaslarıyla bağdaşmamaktadır. Bu nedenle, görevin gereklerine aykırı davranışın belli koşulları taşıması hâlinde, görevi kötüye kullanma suçunu oluşturabileceği
kabul edilmiştir. Buna göre, kamu görevinin gereklerine aykırı davranışın, kişilerin mağduriyetiyle sonuçlanmış olması veya kamunun ekonomik bakımdan zararına neden olması ya da kişilere haksız bir kazanç
sağlamış olması hâlinde, görevi kötüye kullanma suçu oluşabilecektir”
şeklinde vurgulanmış, öğretide de bu husus; "TCK’nın 257. maddesindeki
suçun oluşması, kamu görevlisinin görevinin gereklerine aykırı hareket
etmesinden, kişilerin mağdur olması veya kamunun zarar görmesi ya da
kişilere haksız bir kazanç sağlanmasına bağlıdır. Bu sonuçları doğurmayan norma aykırı davranışlar, suç kapsamında değerlendirilemez" (Artuk-Gökçen-Yenidünya Ceza Hukuku-Özel Hükümler, 6.Bası, s.685 vd.)
şeklinde açıklanmıştır.
Norma aykırı davranışın maddede belirtilen sonuçları doğurup doğurmadığının saptanabilmesi için öncelikle “mağduriyet, kamunun zarara
uğraması ve haksız menfaat” kavramların açıklanması ve somut olayda,
bunların gerçekleşip gerçekleşmediklerinin belirlenmesi gerekmektedir.
Mağduriyet kavramı, sadece ekonomik bakımdan uğranılan zararla sınırlı olmayıp, bireysel hakların ihlali sonucunu doğuran her türlü davranışı ifade eder. Madde gerekçesinde bu husus; "Görevin gereklerine aykırı
davranışın, kişinin mağduriyetine neden olunması gerekir. Bu mağduriyet, sadece ekonomik bakımdan uğranılan zararı ifade etmez. Mağduriyet kavramı, zarar kavramından daha geniş bir anlama sahiptir" şeklinde
açıkça vurgulanmış, mağduriyet kavramından ne anlaşılması gerektiği
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öğretide de; "Söz konusu mağduuriyet sadece ekonomik bakımdan ortaya
çıkan zararı ifade etmez. Mağduriyet kavramı ekonomik zarar kavramından daha geniş bir anlama sahiptir. Bireyin, sosyal, siyasi, medeni her
türlü haklarının ihlali sonucunu doğuran hareketler bu kapsamda değerlendirilmelidir" (Artuk-Gökçen-Yenidünya, TCK Şerhi-Özel Hükümler, 5.
Cilt, Ankara 2009, s. 5025) şeklinde açıklanmıştır.
Kişilere haksız kazanç sağlanmasını da içine alan kişilere haksız menfaat sağlanması da, kişilere hukuka aykırı olarak maddi ya da manevi
yarar sağlanmasıdır.
Kamunun zarara uğraması hususuna gelince; madde gerekçesinde
"ekonomik bir zarar olduğu" vurgulanan anılan kavramla ilgili olarak kanuni düzenleme içeren, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 71. maddesinde ise; mevzuata aykırı karar, işlem, eylem veya
ihmal sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden
olunması şeklinde tanımlanan kamu zararı, her somut olayda hakim tarafından, iş, mal veya hizmetin rayiç bedelinden daha yüksek bir fiyatla
alınıp alınmadığı veya aynı şekilde yaptırılıp yaptırılmadığı, somut olayın
kendine özgü özellikleri de dikkate alınarak belirlenmelidir. Bu belirleme; uğranılan kamu zararının miktarının kesin bir biçimde saptanması
anlamında olmayıp, miktarı saptanamasa dahi, işin veya hizmetin niteliği
nazara alınarak, rayiç bedelden daha yüksek bir bedelle alım veya yapımın gerçekleştirildiğinin anlaşılması halinde de kamu zararının varlığı
kabul edilmelidir. Ancak bu belirleme yapılırken, norma aykırı her davranışın, kamuya duyulan güveni sarstığı, dolayısıyla, kamu zararına yol açtığı veya zarara uğrama ihtimalini ortaya çıkardığı şeklindeki bir ihtimalle
de hareket edilmemelidir.
Bu açıklamalar ışığında somut değerlendirildiğinde;
Haklarındaki hüküm inceleme konusu olmayan sanıklar N.. ve O..
rüşvet alma suçundan cezalandırılmaları istemiyle açılan kamu davasının
yargılaması sonucunda, M...ve H.. hakkındaki soruşturma dosyasının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına intikal etmesi sonrasında dosyanın izne
ayrılmış olan Cumhuriyet savcısı E.. Y..'ya tevzii edilmesi ve tutuklanan
şüphelilerin tahliyeleri için çaba harcamak suretiyle dosyayı bizzat takip
ettiklerinin anlaşıldığı, ancak menfaat temin etmeleri ve bu konuda anlaşmaya varmaları hususu yeterli maddi delille belirlenemediğinden, rüşvet
alma suçunun tam olarak kanıtlanamadığı, bu nedenle sabit olan eylemlerinin görevi kötüye kullanma suçunu oluşturduğu kabul edilerek hükmün
açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, sanık A.... da TCK’nın
38 ve 40/2. maddeleri uyarınca sanıklar N...ve O... görevi kötüye kullanma suçlarından azmettiren sıfatıyla sorumlu tutulması gerektiği kanaatiy-

Yargıtay Kararları

443

le TCK’nın 257/1. maddesi uyarınca mahkûmiyetine karar verildiği dosya
içeriğiyle sabittir.
Haklarındaki mahkûmiyet ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması
kararları kesinleşen adı geçen sanıklarla birlikte hareket ettiği belirlenen
sanık E.. Y..'nın, menfaat karşılığı hareket etmek üzere anlaşma yaptığının ya da yaptığı iş karşılığında menfaat temin ettiğinin kesin olarak belirlenemediği anlaşıldığından, eyleminin rüşvet alma suçunu oluşturduğu
hususunda şüphe bulunmaktadır. Bununla birlikte, yıllık iznini geçirmek
için ayrıldığı Ankara'ya izninin ikinci gününde İzmir'den uçakla dönmesi,
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2007/63887 sayılı soruşturma dosyasını takip ettiği hususu sabit olan sanık A...ile HTS raporlarına göre
02.04.2007, 03.04.2007 ve 04.04.2007 tarihlerinde yoğun telefon görüşmelerinin bulunması, tanık anlatımları ile sabit olduğu şekilde henüz
kendisine tevzi edilmeden soruşturma dosyası ile ilgilenmesi ve olağan
olmayacak şekilde yakından takip etmesi, göreve başladığı gün söz konusu soruşturma dosyasının kendisine tevzi edilmesi, dosyasının şüphelisi
M...nın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2006/2215 sayılı soruşturma dosyasında suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olma ve benzeri suçlardan şüpheli olan R... ve İ.. kardeşi olması ve söz konusu soruşturma sırasında gerçekleştirilen "son nokta operasyonu"nun ardından
basında sanığın suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüt üyeleri ile işbirliği
ve menfaat ilişkisi içerisinde olduğu yönünde bir kısım haberler çıktıktan
sonra soruşturmayı sonuçlandırarak iddianame düzenlemesi hususları
birlikte değerlendirildiğinde, rüşvet alma iddiası sabit olmamakla birlikte, görevinin gereklerine aykırı hareket ederek soruşturma dosyasının
taraflarının mağduriyetine neden olmak suretiyle gerçekleştirdiği eyleminin, TCK’nın 257/1. maddesi uyarınca görevi kötüye kullanma suçunu
oluşturduğu kabul edilmelidir.
Bu nedenle, rüşvet alma suçundan açılan kamu davasının yargılaması
sonucunda sabit olan eylemin görevi kötüye kullanma suçunu oluşturduğu kabul edilerek verilen mahkûmiyet kararı isabetli olup, hükmün
onanmasına karar verilmelidir.
Çoğunluk görüşüne katılmayan V. Dirim; "Eylem tarihinde Ankara
Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan sanığın rüşvet almak suçundan
beraetine karar verilmiştir. Sanığın sabit olan eylemi; iznini erken kesip,
iki gün sonra göreve başlaması, evrakın kendisine düşürülmesine rıza
göstermesi ve benzeri davranışları olup, bu davranışlar meslek etiği açısından tartışılabilir, disiplin hukukunun konusu da olabilir.
Ancak, sanık tahliyeyi sağlamak bir yana iki kez tutuklu sanığın tutuk
halinin devamı yönünde görüş belirtmiştir.
İddianamedeki tavsif yerindedir. Soruşturmanın başlangıcından iddi-
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anamenin düzenlenmesine kadar geçen süre; üç aydan biraz fazla olup,
mâkul bir süredir.
Bu durumda görevi kötüye kullanma suçunun hazırlık hareketlerinin
ötesinde suçun icrasına yönelik bir eylem söz konusu olmadığı gibi, kişilerin mağduriyeti veya kamunun zararı ya da kişilere haksız menfaat
sağlama da söz konusu değildir.
Sanığın unsurları yönünden oluşmayan görevi kötüye kullanma suçundan beraetine karar verilmesi gerekir" düşüncesiyle,
Çoğunluk görüşüne katılmayan on üç Genel Kurul Üyesi de; benzer
düşüncelerle karşı oy kullanmışlardır.
SONUÇ
Açıklanan nedenlerle;
1- Yargıtay 5. Ceza Dairesinin sanık E.. Y.. hakkında görevi kötüye
kullanma suçundan kurulan 11.06.2014 gün ve 13-2 sayılı mahkûmiyet
hükmünün ONANMASINA,
2- Dosyanın, Yargıtay 5. Ceza Dairesine gönderilmek üzere Yargıtay
C.Başsavcılığına TEVDİİNE, 21.04.2015 tarihinde yapılan müzakerede
oyçokluğuyla karar verildi.

YARGITAY 4. Ceza DAİRESİ*
GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA • AVUKAT eylemi
ÖZET: Müvekkilinin parasını üzerinde tutan avukata güveni kötüye kullanma suçunun cezası verilmelidir.*
E:2014/6571 K:2014/26577 T.22.09.2014
Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi
ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin
reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının
oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
Avukat olan sanığın, 15.02.2000 ila 21.02.2005 tarihleri arasında, icra
takibinin borçlusu olan katılan A.. O..’tan 13 defada haricen tahsil ettiği
toplam 4620 TL yi, vekillikten azledildiği 10.08.2005 tarihine kadar icra
takibi dosyasına bildirmediği, alacaklı olan müvekkili N.. E..’nin yeni avukatının mükerrer tahsilat yapmasına neden olduğu ve tahsil ettiği paranın
sadece 1000 TL sini vekil eden N.. E..’ye ödeyerek kalan parayı alıkoyduğu iddiasıyla açılan davada; sanığın, asıl alacaklının M.. T.. olduğunu, M..
T..’ün, katılanın borçlu olduğu senedi N.. E..’ye ciro ettiğini, N.. E.. vekili
olarak icra takibi başlattığını, borçlu olan katılandan değişik tarihlerde
para tahsil ettiğini, 1000 ve 500 TL olmak üzere alacaklılara ödeme yaptığını, M.. T.. vekili olarak takip ettiği davalarda yaptığı masraflar ve vekalet
ücreti alacağı bulunduğunu, buna mahsuben hapis hakkını kullandığını,
hapis hakkından geriye kalan 1700 TL’yi ise tevdi mahalli tayini usulü
ile 23.12.2005 tarihinde mahkeme kararı ile N.. E.. hesabına yatırdığını
savunmuştur. Katılan A.. O.., ise, M.. T.. isimli kişiye 8000 USD senetli borcu olduğunu, senedin N.. E..’ye ciro edildiğini, N.. E.. vekili olan
sanığın 2000/199 sayılı dosya üzerinden icra takibine başladığını, evine
ve tarlalarına haciz koyduğunu, değişik tarihlerde sanığa elden toplamda
4620 TL ödediğini, ancak bunun icra dosyasına bildirmediğini, alacaklı
N.. E..’ye de verilmediğini, sanığın bu paraları zimmetinde tuttuğunu, N..
E..›nin sanığı azlederek başka bir avukat tuttuğunu, bu avukatın haciz
*

www.hukukmedeniyeti.org
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yolu ile evini satışa çıkardığını öğrenip, satış günü olan 27.09.2005 tarihinde toplam borcu için 23.254,91 TL ödediğini, sanığın, kendisinden
elden aldığı paraları azledildikten sonra 11.08.2005 tarihinde dosyaya
bildirdiğini, bu paraların ne dosyaya yatırıldığını ne de kendisine ya da
alacaklıya verilmediğini beyan etmiştir.
Dosyanın incelenmesinde; sanık avukatın, 15.02.2000 ila 21.02.2005
tarihleri arasında, icra takibinin borçlusu olan katılandan toplam 4620
TL tahsil etmesine karşın, azledildiği 10.08.2005 tarihinden bir gün sonra icra dosyasına tahsilatla ilgili beyanda bulunduğu, müvekkiline toplamda 1500 TL ödeme yaptığı, alacaklının yeni avukat tutarak aynı borcu
yeniden tahsil ettiği, katılanın ise mükerrer ödeme yapması nedeni ile
alacaklı hakkında tazminat davası açarak Karacabey Asliye Hukuk Mahkemesinin 04.10.2006 gün ve 178/808 sayılı kararı ile mükerrer alınan
parayı alma hakkı kazandığı anlaşılmıştır.
Avukatlık Kanunu'nun 166. maddesinde tanımlanan hapis hakkı, sadece vekâlet ücreti alacakları ve yapılan giderler oranında kullanılabilir.
Avukatın, müvekkili nam ve hesabına tahsil etmiş olduğu alacak ve değerlerden, ücret ve masraf alacağından fazla bir miktarını “hapis hakkı”
adı altında elinde tutması, bu hakkın yasaya konuluş amacına aykırı olduğu gibi, avukatlık meslek kurallarına da aykırıdır. Aynı şekilde hapis
hakkını kullanan avukatın, müvekkilin nam ve hesabına tahsil ettiği alacakları geciktirmeksizin iş sahibine bildirmesi, hangi işten dolayı ve ne
miktarda ücret ve masraf alacağı olduğunu açıklaması ve konu ile ilgili
karşı tarafı bilgilendirdikten ve gerektiği durumlarda yapılacak hesaplaşmadan sonra, alacağı oranında hapis hakkını kullanması gereklidir.
Esasen bu durum, avukatın müvekkiline hesap verme yükümlülüğünün
de tabii bir sonucudur. Nitekim, Avukatlık Kanununun 34. maddesinde,
“Avukatlar, yüklendikleri görevleri, bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık Unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye
Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymakla yükümlüdürler.” hükmü, Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 43. maddesinde
de, “Müvekkil adına alınan paralar ve başkaca değerler geciktirilmeksizin
müvekkile duyurulur ve verilir.” Hükmü bulunmaktadır. Avukat, ancak
muaccel olan vekalet ücreti alacakları yönünden hapis hakkını kullanabilir. Yasada avukatlık ücretinin ne zaman muaccel olacağı konusunda
açık bir hüküm bulunmamakla beraber. Avukatlık Kanununun 171/1.
maddesinde düzenlenen “Avukat üzerine aldığı işi kanun hükümlerine
göre ve yazılı sözleşme olmasa bile sonuna kadar takip eder.” ve “Avu-
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katlık Asgari Ücret Tarifesi”nin 2. maddesinde düzenlenen “...avukatlık
ücreti, kesin hüküm elde edilinceye kadar olan dava, iş ve işlemler ücreti karşılığıdır.” Hükümleri gereğince vekalet ücreti alacağının, üstlenilen
işin bitmesi ile muaccel hale geldiğinin kabulü gerekir. Buna göre avukat,
aksine sözleşme yoksa işi sonuna kadar takip edip sonuçlandırmadan
ücretini isteyemeyeceği gibi bu noktada hapis hakkını da kullanamaz.
Genel olarak düzenlenmiş bir vekaletnameye dayanılarak yapılan birden
fazla dava takibi sırasında tek avukatlık sözleşmesine istinaden hukuki
işlem yapıldığı için, bir davadan tahsil edilen alacağın, tümdavalardan
kaynaklanan vekalet ücretine mahsuben hapis hakkının kullanılması
mümkün ise de, her bir dava için ayrı ayrı verilmiş vekaletnamelerin her
biri ayrı bir avukatlık sözleşmesi olacağından bu durumda hapis hakkının da her bir dava/sözleşme için ayrı ayrı mümkün olması gerekir.
Yargılamaya konu olayda, sanık avukat, senedin asıl alacaklısının M.. T..
olduğunu ve M.. T.. vekili olarak takip ettiği diğer davalardaki alacağına
mahsuben bir kısım parayı uhdesinde tutarak hapis hakkını kullandığını
ileri sürmüş ise de, yargılandığı davada senedin N.. E..’ye ciro edilmiş
olması ve kendisinin de N.. E.. vekili olarak takipte bulunması nedeniyle
hapis hakkını kullanması söz konusu olamayacaktır. Sanığın, 15.02.2000
ila 21.02.2005 tarihleri arasında, icra takibinin borçlusu olan katılandan
haricen tahsil ettiği toplam 4620 TL’yi, vekillikten azledildikten sonra
11/08/2005 tarihine kadar icra takibi dosyasına bildirmeyerek bulundurmasının TCK’nın 155/2, 43/1. maddelerinde tanımlanan güveni kötüye
kullanma suçunu oluşturacağı gözetilmeden, yetersiz gerekçeyle görevde
yetkiyi kötüye kullanma suçundan mahkumiyet kararı verilmesi,
Kanuna aykırı ve sanık A.. Ş..’un temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnamedeki onama düşüncesinin reddiyle HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak, aleyhe temyiz
olmadığından CMUK’un 326/son maddesi gözetilerek sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine,
22/09/2014 tarihinde oybirliğiyle kararverildi.

YARGITAY 5. Ceza DAİRESİ*
ZİMMET • AVUKATIN eylemi
ÖZET: Müvekkilinin parasını üzerinde tutan avukata zimmet suçunun cezası verilmelidir.*
E: 2013/12002 K. 2015/14996 T. 12.10.2015
Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü: Kocaeli Barosuna kayıtlı avukat olan sanığın,
Sakarya 2. Noterliğinin 13/11/2008 tarih ve 16216 yevmiye numaralı
vekaletnamesi ile Y.. G..’in vekilliğini üstlendiği ve katılanın yetkilisi olduğu şirket aleyhine 10/12/2008 keşide tarihli, 13.500 TL bedelli çeke
istinaden Gölcük İcra Müdürlüğünün 2009/144 Esas sayılı dosyası üzerinden takip başlattığı, takip konusu çek alacağına mahsup edilmek üzere katılandan 2.500 TL tahsil ettiği halde, bu parayı müvekkiline vermediği, bir süre sonra çekinin tahsil edilemediğini gören Y.. G..’in sanığı
azledip çekini geri aldığı, başka bir vekil aracılığıyla aynı çeke istinaden
Ankara 4. İcra Müdürlüğünün 2009/2107 sayılı takip dosyası üzerinden
icra takibi başlatarak alacağının tamamını tahsil etmesi üzerine katılanın 2.500 TL’sini mükerrer olarak ödemesine sebebiyet vermek suretiyle görevi kötüye kullanma suçunu işlediği iddia edilmiş ise de, katılanın 05/01/2009 tarihinde posta havalesiyle sanığa 13.500 TL bedelli çek
alacağına mahsuben “10/12/2008 tarihli çeke karşılık ödeme” ibaresiyle
2.500 TL. gönderdiği halde Gölcük İcra Müdürlüğünde ödeme taahhüdü esnasında 2.500 TL’lik makbuzu ibraz edip borçtan düşülmesini talep etmeyerek borcun tamamına ilişkin ödeme taahhüdünde bulunması,
borçlu şirket hakkında dava konusu 13.500 TL’lik çek dışında 13.000
TL’lik bir başka çekle ilgili Kocaeli Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen
2008/1071 Değişik İş sayılı ihtiyati haciz kararının bulunması, sanığın
söz konusu parayı bu çekin masraflarına mahsuben aldığını ve 1.500
TL›yi elden Ali aracılığıyla müvekkiline gönderdiğini savunması ve bu
kişinin tanık olarak dinlenilmesi talebi karşısında; Kocaeli Asliye Ticaret Mahkemesince verilen 2008/1071 Değişik İş sayılı kararın getirtilmesi, tanık Ali ın dinlenilmesi ve sanığın savunmalarının tahkiki ile hasıl
olacak sonuca göre hukuku durumunun değerlendirilmesi gerekirken
eksik araştırma ve yetersiz gerekçeyle mahkumiyetine karar verilmesi,
*

www.hukukmedeniyeti.org
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Kabule göre de;
1136 Sayılı Kanun'un 35/1 ve 35/A maddelerinde yazılı ve münhasıran
avukatlar tarafından yapılabilecek iş ve işlemler ile uzlaştırma işlemi ve
Barolar ile Türkiye Barolar Birliğinin organlarında ifa ettikleri görevleri
yönünden avukatların kamu görevlisi olduklarında kuşku bulunmadığı,
5237 sayılı TCK’nın 5. maddesinin 01/01/2009 tarihinde yürürlüğe girmiş
olması nedeniyle anılan Kanunun genel hükümlerine aykırı olan sınırlayıcı nitelikteki Avukatlık Yasası'nın 62. maddesinin özel nitelikteki görevi
kötüye kullanma suçları açısından zımnen ilga edilmiş sayılmasının gerektiği ve TCK’nın 247. maddesine göre zimmete geçirilen malın devlete
veya özel kişilere ait olmasının suçun oluşması bakımından öneminin bulunmadığı da nazara alınarak, sanık avukatın 05/01/2009 tarihinde tahsil
ettiği 2.500 TL’yi müvekkiline vermemesi şeklindeki eyleminin zimmet
suçunu oluşturacağı gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması,
Yüklenen suçu TCK’nın 53/1-e maddesindeki hak ve yetkiyi kötüye kullanmak suretiyle işleyen sanık hakkında hükmolunan adli para cezasının
gün sayısının yarısından bir katına kadar cezanın infazından sonra başlamak üzere bu hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına karar
verilmemesi, Kanuna aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde
görülmüş olduğundan, hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK’un 321 ve 326/son maddeleri uyarınca BOZULMASINA,
12/10/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi

UYGULAMADAN DOSYALAR

UYGULAMADAN DOSYA I
YİDK KARARI VE YENİ MARKANIN İPTALİ İÇİN AÇILAN
BİR DAVADA ANKARA 2. FSHHM TARAFINDAN VERİLEN VE
YARGITAY TARAFINDAN ONANAN ÖRNEK KARAR*
Ticaret unvanı ve tescilli markada yer alan bir kelimeyi içerdiği için
bunlarla iltibas ve tanınmışlık vakasına dayanılarak bu kelimeyi içeren markanın tesciline yapılan itirazın Marka Dairesi ve YİDK tarafından reddedilmesi üzerine YİDK kararının ve bu karara dayanılarak
yapılmış bulunan marka tescilinin hükümsüzlüğü ile Marka Sicilinden terkini talebiyle Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi›
nde açılmış bulunan sayılı dava sonucunda Yerel Mahkemece; tescilli
marka ile başvuru konusu işaretin parçalara ayrılarak incelenmesinin
ve iltibasın bulunup bulunmadığının mücerret bir parçaya bağlı olarak yapılmasının mümkün olmadığı, bu sebeple marka olarak tescil
edilmek istenen işaretin parçalanmaksızın ve bir bütün olarak nazara
alınarak davacı markası arasında iltibasa sebebiyet verebilecek derecede görsel, sescil ve anlamsal benzerlik olup olmadığının nazara
alınması gerektiği, ayrıca marka olarak tescil edilmek istenen işaretin
daha başvuru anında çok yüksek tanınmışlık ve ayırt edicilik vasfı
olmasının da her ikisi arasında iltibas ihtimalini ortadan kaldırdığı
gerekçesiyle 16.04.2014 tarihinde verilen kararla dava reddedilmiş
bulunmaktadır. Yerel Mahkeme tarafından verilen bu karar, Yargıtay
11.Hukuk Dairesi’ nin E.2014/14083, K.2015/63 sayılı ve 12.01.2015
tarihli kararıyla, aynı gerekçelerle Onanmış bulunmaktadır.
Olayı gerek ulusal ve gerekse uluslararası hukuk yönünden tüm
gerekçeleriyle birlikte inceleyen Ankara Fikri ve Sanai Haklar Hukuk
Mahkemesi tarafından verilmiş bulunan ve Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin metni ekte sunulu 12.01.2015 tarihli karıyla onanan karar,
marka tesciline ilişkin ihtilafları aydınlatmakta, gerek konunun ve gerekse delillerin titizlikle araştırılması ve irdelenmesi bakımından da
örnek alınması gereken bir mahkeme kararı oluşturduğunu düşündüğümden bu kararı değerli meslektaşlarımla paylaşmak istiyoruz.

*

Av. Dr. Yalçın Kavak (İstanbul Barosu Avukatlarından)

olarak davacı markasıyla benzerliğinin de olmadığı davalı başvurusunun kötü niyetli
olarak değerledirilemeyeceği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
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UYGULAMADAN DOSYA II
ALT İŞVEREN • İŞYERİNİN DEVRİ
ÖZET: İşçinin asıl işverenin işyerinde yeni bir alt
işverenin işçisi olarak çalışmaya devam etmesi
halinde fesih gerçekleşmemiş olduğundan, feshe bağlı işçilik hakları olan ihbar ve kıdem tazminatı ve izin ücreti alacaklarının reddine karar
verilmesi gerekir.
Y.9 HD E. 2015/4544, K.2015/7800, T. 18.11.2014
DAVA: Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık ücretli izin alacağı, asgari geçim indirimi alacağı, fazla mesai ücreti, ulusal bayram ve
genel tatil ücreti ile hafta tatili ücreti alacaklarının ödetilmesine karar
veerilmesini istemiştir.
Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla,
dava dosyası için Tetkik Hakimi M.T. B. tarafından düzenlenen rapor
dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup görüşüldü:
YARGITAY KARARI
A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle iş akdinin işveren tarafından
haksız ve bildirimsiz olarak feshedildiğini, yıllık ücretli izinleri kullandırılmadığı gibi karşılığı olan ücretlerin de ödenmediğini, asgari geçim
indiriminin ödenmediğini, fazla mesai yapmasına, hafta tatili ve ulusal
bayram genel tatillerde çalışmasına rağmen karşılığı olan ücretlerin ödenmediğini iddia ederek kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık ücretli izin,
asgari geçim indirimi, fazla mesai, hafta tatili, ulusal bayram genel tatil
alacaklarının davalıdan tahsili talep etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalılar vekilleri ayrı ayrı cevap dilekçelerinde özetle davanın reddini
talep etmişlerdir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
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D) Temyiz:
Kararı taraflar yasal süresi içerisinde temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre tarafların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Fazla çalışma ücretlerinin hesabı konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır.
Somut olayda davacı işçinin 24 saat çalışıp 24 saat dinlenme usulüyle
çalıştığı tarafların kabulündedir. Hükme esasa alınan bilirkişi raporuna
göre davacı işçinin 15 gün çalışıp 15 gün dinlendiği, buna göre aylık 45
saat fazla mesai yaptığının kabul edildiği, bordroda tahakkuk ettirilip
ödendiği anlaşılan 20 saatin tenzili ile aylık 25 saat fazla mesai üzerinden
alacak hesabı yapıldığı görülmektedir. 24 saat çalışma-24 saat dinlenme
usulü çalışmalarda fazla mesainin haftalık olarak bir hafta 3 gün, takip
eden hafta 4 gün üzerinden belirlenmesi ve davacı adına tahakkuk ettirilip ödendiği anlaşılan fazla mesailerin hesaptan tenzil edilmesi gerekirken
eksik incelemeye dayalı ve hüküm kurmaya elverişli olmayan bilirkişi raporuna itibarla sonuca gidilmesi hatalıdır.
SONUÇ
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 23.02.2015
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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DAVA:
Davacı vekili dilekçesinde özetle; müvekkili davacının davalılardan İ.
A.Ş.’nin asıl işveren olduğu işyerinde temizlik işlerini üstlenen alt işveren
diğer davalı C.A.Ş. işçisi olarak 1.7.2005 - 31.12.2011 tarihleri arasında 24 saat çalışma 24 saat dinlenme isası ile bayram-genel tatil günleri
dahil çalıştırıldığını, yıllık ve haftalık izinlerini kullanıdırılmadığını ve iş
sözleşmesinin hiçbir gerekçe gösterilmeksizin feshedildiğini iddia ederek
ihbar-kıdem tazminatı ile fazla mesai, hafta tatili, genel tatil-bayram tatili,
asgari geçim indirimi ve yıllık ücretli izin alacaklarının davalılardan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
CEVAP:
Davalılardan C.A.Ş. vekili dilekçesinde özetle; davacının Şehir Hatları
A.Ş. projesinde çalıştığını, asıl işveren Şehir Hatları A.Ş. olduğunu, İ.A.Ş.
ve müvekkili şirket aleyhine açılan davanın husumet yönünden reddi gerektiğini, davacı halen aynı işyerinde, asıl işverene bağlı olarak ihaleyi
alan K. ünvanlı alt işveren nezdinde çalışmasını sürdürdüğünden feshe
bağlı ihbar-kıdem tazminatı vs. izin ücreti alacakları taleplerinin haksız
ve hukuka aykırı olduğunu savunarak davanın reddine karar verilmesini
istemiştir.
Davalılardan İ.A.Ş. vekili dilekçesinde özetle; davacının müvekkili şirketin temizlik hizmeti aldığı diğer davalı C.A.Ş. personeli olduğunu, müvekkili şirket ile arasında bir hizmet akdi bulunmadığından, dava konusu
alacakların müvekkili şirketten talep edilmesinin usul ve yasaya aykırı
olması nedeniyle müvekkili şirket aleyhine açılan davanın pasif husumet
yokluğu nedeniyle reddi gerektiğini, müvekkili şirketin kanunun kendisine tanıdığı ruhsat dahilinde usulüne uygun hizmet alım ihaleleri yaparak
ihaleyi alan firma ile hizmet alımı yapmakta olup, temizlik şirketi ile diğer
davalı arasındaki ilişki bir sözleşme ilişkisi olup taşeronluk ilişkisi olarak nitelendirilemeyeceği gibi İş Kanunu’nun 2/8-9 fıkraları uyarınca da
asıl-alt işveren ilişkisi ve muvazaa hükümlerine de tabi olamayacağının
açık olduğunu, müvekkili şirketin asıl iştigal konusuna girmeyen temizlik
işleri için yüklenici aracılığı ile hizmet sağlanmasında hukuken bir engel
bulunmadığını, temizlik işi, asıl işin bir bölümü olmadığı gibi, işin gereği
sebebi ile alt işverenle; vasıtası ile gördürülebilecek işlerden olduğunu ve
ilgili şartname ve sözleşme hükümlerinde açıkça belirtildiği üzere, davacı
yüklenici firma çalışanı olup ödenmediğini iddia ettiği tüm alacaklarından
işvereni olan temizlik işlerine ilişkin hizmet alım sözleşmesi imzalayan
firmanın sorumlu olduğunu savunarak davanın reddine karar verilmesini
istemiştir.
DELİLLER: S.G.K. kayıtları, işyeri kayıtları, tanık anlatımları, bilirkişi
raporu ile tüm dosya kapsamınıdır.
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GEREKÇE:
Taraflar arasındaki ilişkinin iş sözleşmesi olup olmadığı, davacının
iş sözleşmesinin sona erip ermediğinin yanı sıra davacının davaya konu
alacaklarının bulunup bulunmadığı hususlarında uyuşmazlık bulunmaktadır.
Dosya kapsamındaki deliller incelendiğinde; davacının 22.07.2005 tarihinden itibaren birbiri ardına kesintisiz olarak ve 01.01.2008 tarihinden itibaren de davalı C.A.Ş. ile akdedilen hizmet alım sözleşmelerindeki
sürelere bağlı olarak 31.12.2011 tarihine kadar C.A.Ş. nezdinde çalıştığı
ve 02.01.2012 tarihinde 1086390.34 sicil sayılı taraf ortak beyanlarına
göre dava dışı Şehir Hatları A.Ş.’nin alt işvereni K.B.Ltd.Şti.’nde çalıştığı
anlaşılmaktadır.
01.08.2010-31.12.2011 tarihleri arasında İ.A.Ş.’nin, işyerlerindeki temizi k işinin hizmet alım sözleşmeleri ile diğer davalı C.A.Ş. tarafından
üstlenildiği ve davacının bu işlerde istihdam edildiği anlaşılmakta olup,
İ.A.Ş.’nin yardımcı iş niteliğindeki temizlik işini üstlenen C.A.Ş. ile İ.A.Ş.
arasındaki İşk.2. maddesindeki tanıma uygun asıl işveren- alt işveren ilişkisinin kurulmuş olması nedeniyle, davacının talep konusu alacaklarından İş Kanunu’nun 2/6. maddesindeki düzenleme gereğince her iki davalı
birlikte sorumlu olacağından davalılardan İ.A.Ş.’nin husumet itirazı yerinde bulunmamıştır.
Dava konusu olayda, davacının iş sözleşmesinin 31.12.2011 tarihinde
işvereni C.A.Ş. tarafından feshedilmiş olup olmadığı uyuşmazlık konusudur.
Davalılardan C.A.Ş. vekili, davacının halen aynı işyerinde asıl işveren
dava dışı Şehir Hatları işletmesine bağlı olarak, ihaleyi yenialan K.firması
nezdinde çalışmasını sürdürdüğünden ve alt işveren değişikliğinin işyeri
devri sayılması nedeniyle davacının feshe bağlı ihbar-kıdem tazminatı ve
izin ücreti alacaklarını talep hakkı olamayacağını savunmuş olup SGK
kaydı ve tanık beyanlarından da davacının 2.1.2012 tarihinden itibaren
dava dışı Şehir Hatları A.Ş.’nin temizlik işini üstlenen K. firmasında çalıştığı anlaşılmaktadır.
İşçinin asıl işverenden alınan iş kapsamında ve değişen alt işverenlere ait işyerinde ara vermeden çalışması halinde bu eylemli durumun
işyeri devri niteliğinde olup olmadığının tespitinin hukuki sonuçlarının
belirlenmesi bakımından önemli olduğu, süresi sona eren alt işverenin
işyerinden ayrılması anında işçilerini alarak işyerinden ayrılması veya iş
sözleşmelerini feshetmesi halinde alt işverenler arasında bir hukuki ilişki bulunmadığı, hukuki ilişki alt işverenler ile asıl işverenler arasında
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gerçekleştiğinden bu durumun işyeri devri olarak değerlendirilemeyeceği,
buna karşılık alt işveren işçilerinin, alt işverenle arasında İş Kanunu’nun
6. maddesi anlamında bir işyeri devri olgusu gerçekleştiği ve devralan
işverenin devam eden hizmet akülerini devir aldığı ve iş sözleşmeleri değişen alt işverende devam edeceğinden işyerinde çalışmasına devam eden
işçi açısından feshe bağlı ihbar-kıdem tazminat ve izin ücreti talep koşullarının gerçekleşmiş sayılamayacağı, buna karşın süresi sona eren işverence işçinin iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde yapılan fesih bildirimi
ile iş ilişkisi sona ereceğinden işçinin daha sonra yeni alt işveren yanındaki çalışmalarının yeni bir iş sözleşmesi niteliğinde olup feshe bağlı işçilik
alacaklarını talep koşullarının gerçekleşeceği yerleşik Yargıtay uygulamasıdır.
Dava konusu olayda, dinlenen taraf tanık beyanlarından İBB iştiraklerinden olan İ.A.Ş.’nin Eylül 2010 ayında 2 bölüme ayrıldığı, bir bölümünün İ.A.Ş. olarak diğer bölümünün ise Şehir Hatları Turizm A.Ş. unvanlı
şirket halinde faaliyet sünrdürdüğü C.A.Ş. arasındaki alt işveren-asıl işveren ilişkisinin sözleşme süresi bitimi 31.12.2011 tarihinde aralarında davacının da bulunduğu C.A.Ş. işçilerine 3 gün izin verildiği ve bu işçilerin
gün sonra çağırılarak Şehir Hatları A.Ş.’ye bağlı işyerlerinde çalışacakları
bildirilerek işverenin hizmet alım sözleşmesi akdettiği K.T. firmasına girişleri yapılarak çalışmalarını sürdürdükleri anlaşılmaktadır.
Dosya kapsamındaki delillerin değerlendirilmesi sonucunda; davacının çalıştığı geminin değişmesi işverenin farklı bir işyerinde aynı işi yapması anlamında olup, bu durum fesih olarak değerlendirilemez. Gemi
değişikliği üst işveren devrinin bir sonucudur. Olayımızda hem üst hem
de alt işveren devri söz konusudur.
İşçilere izin verildiği sırada yasal devir prosedürleri ile SGK işlemleri
yapılmıştır. İşçilere harhangi bir fesih bildirimi yapılmamıştır. Tanık anlatımları ile anlaşıldığı üzere iki gün izin verilmesi iş akdinin feshedildiği
anlamına gelmez. Olayımızda davacı işçinin iş sözleşmesi devam etmektedir. Dolayısı ile işçilerin feshe bağlı iştekleri olan kıdem ve ihbar tazminatı
ile yıllık izin alacaklarının reddine, feshe bağlı olmayan ve tanık anlatımları ile kanıtlanan fazla çalışma ücretinin kabulüne, kanıtlanamayan genel
tatil ücreti, hafta tatili ücreti, bayram tatili ücreti ile asgari geçim indirimi
alacaklarının ise reddine karar verilmesi gerekmiştir.
Neticede edinilen vicdani kanaate göre aşağıdaki hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM:
Davanın KISMEN KABULÜ İLE,
1- Bilirkişi raporuna göre hazırlanan 4.041,91 TL fazla mesai alacağın-
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dan işçinin raporlu, mazeretli, izinli olduğu günler ile çalışılmayan günler
göz önünde bulundurularak Borçlar Kanununun 43. ve 44. maddeleri gereğince takdiren %30 indirim yapıldıktan sonra fazla mesai ücret alacağına ilişkin talebin KISMEN KABULÜ ile, 2.829,34 TL’nin 500,00 TL’sine
dava tarihi olan 26/12/2012 tarihinden itibaren, bakiyesine ıslah tarihi
21/03/2014 tarihinden itibaren işleyecek ve hesaplanacak en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte davalılardan tahsili ile davacıya ödenmesine,
FAZLAYA DAİR İSTEMİN REDDİNE,
2- Kıdem tazminatına alacağı talebinin REDDİNE,
3- İhbar tazminatı alacağı talebinin REDDİNE,
4- Ücretli izin alacağı talebinin REDDİNE,
5- Genel tatil ücreti alacağı talebinin REDDİNE,
6- Hafta tatili ücreti alacağı talebinin REDDİNE,
7- Bayram tatili ücreti alacağı talebinin REDDİNE,
8- Asgari geçim indirimi alacağı talebinin REDDİNE,
9- Alınması gereken 193,27 TL nispi karar ve ilam harcından peşin
yatan 21,15 TL ve 278,85 TL ıslah harcı toplamı yatan 30,00 TL’den mahsubu ile bakiye 106,73 TL’nin davacıya iadesine,
21,15 TL peşin harç ve 278,85 TL ıslah harcının toplamı olan 300,00
TL’nin davalılardan alınarak davacıya verilmesine,
10- AAÜT gereğince davacı vekili için takdir edilen 1.500,00 TL maktu
vekalet ücretinin davalılardan alınıp davacıya verilmesine,
11- AAÜT gereğince red edilen miktar nazara alınarak davalılar vekilleri için takdir edilen 1.500,00 TL maktu vekalet ücretinin davacıdan alınıp
davalılara verilmesine,
12- 300,00 TL bilirkişi ücreti ve 103,40 TL tebligat posta giderinden
oluşan toplam 403,40 TL yargılama masrafının kabul ve red oranına göre
64,02 TL’nin davalılardan alınarak davacıya verilmesine, bakiye kısmın
davacı üzerinde bırakılmasına,
13- Davalı C.’ın yapmış olduğu 124,00 TL tebligat masrafının kabul ve
red oranına göre 19,68 TL’nin davacıdan alınarak davalı C.’a verilmesine,
bakiye kısmın davalı C. üzerinde bırakılmasına,
14- Davalı İ.’nun yapmış olduğu 16,00 TL tebligat masrafının kabul ve
red oranına göre 2,54 TL’nin davacıdan alınarak davalı İ.’ya verilmesine,
bakiye kısmın davalı İ. üzerinde bırakılmasına,
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15- Tarafların yatırmış olduğu gider avansından kalanın karar kesinleştiğinde ve talep halinde yatırana iadesine,
Dair davacı vekilinin ve davalı C. vekilinin yüzüne karşı, diğer davalı
vekilinin yokluğunda 5521 sayılı yasanın 8. maddesi ile HMK 297/ç maddesi gereğince davacı vekili ve davalı C. vekili yönünden tefhimden, davalı
vekili yönünden tebliğden itibaren Yargıtay ilgili dairesinde 8 gün içinde
temyiz-i kabil olmak üzere verilen karar açıkça okundu, usulen anlatıldı.
18.11.2014

UYGULAMADAN DOSYA III
İŞÇİNİN YETERSİZLİĞİ VEYA DAVRANIŞLARI
•
SAVUNMA ALMA KOŞULU
ÖZET: İşçinin yetersizliği ya da davranışları sebebiyle yapılan fesihte savunması alınması zorunludur.
Eğer bu koşula uyulmamış ise, başka bir delil
toplanmasına gerek görülmeksizin feshin geçersiz olduğu sonucuna varılmalıdır.
Y.9 HD E. 2014/8360 K.2014/22664, T. 01.07.2014
DAVA: Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini
istemiştir.
Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla,
dava dosyası için Tetkik Hakimi O.S. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
YARGITAY KARARI
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine
göre, yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, 01.07.2014 gününde oybirliği
ile karar verildi.
İDDİA
YEREL MAHKEME KARARI
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle, müvekkilinin davalı işyerinde
Ekim/Kasım 2007-19/12/2013 tarihleri arasında davalı işyerinde internet
editörü olarak çalıştığını ve savunması alınmadan haksız olarak işten çıkarıldığını beyanla davalarının kabulü ile feshin geçersizliğinin tespitine,
müvekkilinin işe iadesine ve işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminatının 8 aylık ücreti tutarı olarak belirlenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
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SAVUNMA
Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; davacının 08/12/200719/12/2013 tarihleri arasında önceleri içerik uzmanı daha sonra internet
editörü olarak çalıştığını ve performansı yeterli olmadığı için işten çıkarmak zorunda kaldıklarını beyanla davanın reddini savunmuştur.
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE
Dava, 4857 sayılı yasanın 21. maddesi kapsamında feshin geçersizliğinin tespiti ile işe iade davasıdır.
Davacının davalı şirket işverenliğinde hizmet akdi ile çalıştığı, akdin
davalı işverence sonlandırıldığı ve gerek hizmet süresi gerekse çalışan sayısı bakımından, davacının iş güvencesi hükümlerinden yararlanma hakkına sahip olduğu tartışmasızdır. Taraflar arasında tartışmalı olan husus
hizmet akdinin geçerli nedenle fesih edilip edilmediğidir.
Hizmet akdi İstanbul 13. Noterliğinin 24/10/2013 tarihli ihbarnamesi
ile davalı tarafından fesih edilmiştir. Fesih sebebi olarak performans düşüklüğü sebep gösterilmiştir.
Hizmet akdinin davacının davranışlarından ya da verimliliğinden kaynaklanan sebeplerle fesih edilmesi halinde savunması alınması zorunludur. Dava dilekçesinde davacısının savunmasının alınmadığı iddia edilmiş cevap dilekçesinde bu konuda beyanda bulunulmamış ve ibraz edilen
işyeri dosyası içerisinde savunma alındığına dair kayıt ve belge ibraz edilmemiştir.
Açıklanan gerekçelerle usulüne uygun fesih bulunmadığından feshin
geçerli sebeple yapıldığının kabul edilmesi mümkün olmadığından başkaca delil toplanmasına gerek görülmeksizin süresinde ve usulüne uygun
açıldığı anlaşılan davanın kabulü ile feshin geçersizliğinin tespitine, davacının işe iadesine işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminatının hizmet süresi ve yaptığı iş gözetilerek 5 aylık brüt ücreti olarak
belirlenmesine karar vermek gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır.
HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle,
Davanın Kabulüyle, işverence yapılan feshin geçersizliğinin ve davacının işe başlatılması gerektiğinin tesbitine,
Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içerisinde başvurması halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya
kadar ücret ve diğer haklarının davalıdan tahsili gerektiğinin tespitine,
Davacının yasal sürede başvurmasına rağmen işverenin süresinde işe
başlatmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının 5 aylık brüt
ücreti tutarı olarak belirlenmesine,
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Peşin harcın mahsubu ile yeniden harç alınmasına yer olmadığına,
Hüküm tarihi itibariyle yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre hesaplanan 1.500 TL vekalet ücreti ile davacı tarafça yapılan
masraflara peşin harcın ilavesiyle bulunan 137,30 TL yargılama giderinin
davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
Gider avansından kalan kısmın karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,
Dair 8 gün içerisinde temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar taraf
vekillerinin yüzlerine karşı açıkça okunup usulen anlatıldı. 05/02/2014

YARARLI BİLGİLER
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YARGITAYA GÖRE KiRA ARTIŞLARINDA UYGULANACAK ORANLAR
AYLAR

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Ocak

8.89

11.11

5.33

5.22

9.59

5.50

Şubat

9.23

10.96

4.72

6.11

8.79

Mart

9.36

10.79

4.23

6.95

8.03

Nisan

9.17

10.72

3.74

7.89

7.36

Mayıs

9.21

10.57

3.27

8.66

6.98

Haziran

9.42

10.24

3.18

9.03

6.74

Temmuz

9.59

9.88

3.23

9.26

6.43

Ağustos

9.76

9.33

3.39

9.55

6.14

Eylül

10.03

8.60

3.58

9.84

5.92

Ekim

10.26

7.80

3.93

10.11

5.58

Kasım

10.72

6.98

4.10

10.32

5.33

Aralık

11.09

6.09

4.48

10.25

5.28
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Yıllara Göre Üfe / Tüfe Endekslerinde Bir Önceki
Aya Göre Artış Oranı
AYLAR

ÜFE

TÜFE

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

Ocak

0.38 0.18 3.32 0.33 0.55 0.56 1.65 1.98 1.10 1.82

Şubat

-0.09 0.13 1.38 1.20

0.56 0.30 0.43 0.71

Mart

0.36 0.81 0.74 1.05

0.41 0.66 1.13 1.19

Nisan

0.08 -0.51 0.09 1.43

1.52 0.42 1.34 1.63

Mayıs

0.53 1.00 -0.52 1.11

-0.21 0.15 0.40 0.56

Haziran -1.49 1.46

0.06 0.25

-0.90 0.76 0.31 -0.51

Temmuz -0.31 0.99

0.73 -0.32

-0.23 0.31 0.45 0.09

0.04 0.42 0.98

0.56 -0.10 0.09 0.40

Eylül

1.03 0.88 0.85 1.53

1.03 0.77 0.14 0.89

Ekim

0.17 0.69 0.92 -0.20

1.96 1.80 1.90 1.55

Kasım

1.66 0.62 -0.97 -1.42

0.38 0.01 0.18 0.67

Aralık

0.12 1.11 -0.76 -0.33

0.38 0.46 -0.44 0.21

Ağustos 0.26
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Yıllara Göre Üfe / Tüfe Endekslerinde Bir Önceki Yılın
Aralık Ayına Göre Artış Oranı
AYLAR

ÜFE

TÜFE

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

Ocak

0.38 1.88 3.32 0.33 0.55 0.56 1.65 1.98 1.10 1.82

Şubat

0.29 0.31 4.75 1.53

1.13 1.95 2.41 1.82

Mart

0.65 0.50 5.52 2.60

1.55 2.63 3.57 3.03

Nisan

0.73 -0.01 5.61 4.06

3.09 3.06 4.96 4.71

Mayıs

1.27 0.99 5.06 5.22

2.87 3.21 5.38 5.30

Haziran -0.24 2.46

5.12 5.49

1.95 4.00 5.70 4.76

Temmuz -0.56 3.48

5.89 5.15

1.71 4.32 6.18 4.85

Ağustos -0.30 3.52

6.33 6.19

2.28 4.21 6.28 5.27

Eylül

0.72 4.43 7.24 7.81

-3.34 5.01 6.43 6.21

Ekim

0.90 5.15 8.22 7.59

5.36 6.90 8.45 7.86

Kasım

2.58 5.80 7.18 6.06

5.76 6.91 8.65 8.58

Aralık

2.45 6.97 6.36 5.71

6.16 7.40 8.17 8.81
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Yıllara Göre Üfe/Tüfe Endekslerinde Bir Önceki Yılın
Aynı Ayına Göre Artış Hızı
AYLAR

ÜFE

TÜFE

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

Ocak

11.13 1.88 10.72 3.28 5.94 10.61 7.31 7.75 7.24 9.58

Şubat

9.15 1.84 12.40 3.10

10.43 7.63 7.89 7.55

Mart

8.22 2.30 12.31 3.41

10.43 7.29 8.39 7.61

Nisan

7.65 1.70 12.98 4.80

11.14 6.13 9.38 7.91

Mayıs

8.06 2.17 11.28 6.52

8.28 6.51 9.66 8.09

Haziran

6.44 5.23 9.75 6.73

8.87 8.30 9.16 7.20

Temmuz

6.13 6.61 9.46 5.62

9.07 8.88 9.32 6.81

Ağustos

4.56 6.38 9.88 6.21

8.88 8.17 9.54 7.14

Eylül

4.03 6.23 9.84 6.92

9.19 7.88 8.86 7.95

Ekim

2.57 6.77 10.10 5.74

7.80 7.71 8.96 7.58

Kasım

3.60 5.67 8.36 5.25

6.37 7.32 9.15 8.10

Aralık

2.45 6.97 6.36 5.71

6.16 7.40 8.17 8.81
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Yıllara Göre Üfe/Tüfe Endekslerinde 12 Aylık
Ortalamalara Göre Artış Hızı
AYLAR

ÜFE

TÜFE

2012 2013 2014 2105 2016 2012 2013 2014 2015 2016

Ocak

11.11 5.33 5.22 9.59 5.50 6.95 8.62 7.53 8.80 7.87

Şubat

10.96 4.72 6.11 8.79

7.48 8.33 7.60 8.77

Mart

10.79 4.23 6.95 8.03

8.02 8.08 7.70 8.70

Nisan

10.72 3.74 7.89 7.36

8.59 7.66 7.97 8.57

Mayıs

10.57 3.27 8.66 6.98

8.68 7.51 8.23 8.45

Haziran

10.24 3.18 9.03 6.74

8.89 7.47 8.31 8.28

Temmuz

9.88 3.23 9.26 6.43

9.11 7.47 8.35 8.07

Ağustos

9.33 3.39 9.55 6.14

9.29 7.42 8.46 7.88

Eylül

8.65 3.58 9.84 5.92

9.53 7.32 8.54 7.80

Ekim

7.80 3.93 10.11 5.58

9.53 7.32 8.65 7.69

Kasım

6.98 4.10 10.32 5.33

9.26 7.39 8.80 7.61

Aralık

6.09 4.48 10.25 5.28

8.89 7.49 8.85 7.67

480

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 90 • Sayı: 1 • Yıl: 2016

Yararlı Bilgiler

481

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

Bir Hafta

10

8

---

---

Tefhim

5

15

30

5

15

30

Bir
Hafta

Bir
Hafta

Bir
Hafta
Bir
Hafta

10

10

10

10

Cevap

10

8

8

15

Tebliğ

Temyiz

---

---

15

1 Ay
(C.Sav.)

---

10

---

15

15

Tebliğ

---

---

30

---

---

10

---

15

15

Cevap

Tashih –i Karar

BÖLGE ADLİYE VE BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ KURULUNCAYA DEK SÜRELER

MAHKEME

01.01.2016

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

9.350, 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

4.420, 00

15.620, 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

1.540, 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

4.870, 00

10.300, 00

17.220, 00

1.690, 00

2012

5.240, 00

11.100, 00

18.560, 00

1.820, 00

2013

5.440, 00

11.530, 00

19.280, 00

1.890, 00

2014

2015

5.980,00

12.690,00

21.220,00

2.080,00

BÖLGE ADLİYE VE BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ
KURULUNCAYA DEK SINIRLAR
2011

01.01.2016

YILLAR

2013

6.310,00

13.390,00

22.400,00

2.190,00

2016

Hazırlayan
Av. Celil ÇELİK
Bayrampaşa Belediyesi

Yararlı Bilgiler
483

2.500, 00

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

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

3.129, 25
3.254, 44

2.500, 00

3.110, 58

3.000, 00

3.000, 00

10.000, 00

3.438, 22

2.500, 00

3.321, 17
28.05.2014 sonrası
< 3.000, 00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

10.000,00

4.092,53

3.438,22
3.709,98
3.828,37
10.000,00

2.500,00

3.480,00

2.320,00

31.000,00

30.000,00

Parasal değere
sahip davalar
Asliye Hukukta
açılır.

2016

2.500,00

< 3.300,00

< 2.200,00

30.000,00

30.000,00

Parasal değere
sahip davalar
Asliye Hukukta
açılır.

2015

Hazırlayan
Av. Celil ÇELİK
Bayrampaşa
Belediyesi

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.

3.000, 00

3.000, 00

Sınır yok
14.04.2011’den
sonra 3.000, 00

Mahkûmiyet>

2.000, 00
14.04.2011’den
sonra 3.000, 00

10.000, 00

10.000, 00

2.917, 27
3.033, 98

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,

3.032, 65

1.272, 19
28.05.2014 sonrası
< 2.000, 00

2.693, 78

1.191, 52
(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.

1.161, 67
(Kesinlik)

1.031, 87
(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

8.380, 00

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.

2014

300.000, 00

Parasal değere
sahip davalar
Asliye Hukukta
açılır.

7.780, 00
01.10.2011’den
sonra
Asliye Hukuk

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

2013

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

2012

2011

BÖLGE ADLİYE VE BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ
KURULUNCAYA DEK SINIRLAR

YILLAR
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1
Hafta
1
Hafta

2
Hafta
2
Hafta
2
Hafta

2
Hafta

2
Hafta

2
Hafta

Duruşma

Duruşma

30

15

3

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

---

---

7

---

---

---

1
Hafta

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

2
Hafta

2
Hafta

ASLİYE
(Ticaret, Tüketici, Aile, Fikri
Hukuk)

İhtiyati Tedbir
veya
Yürütmenin
Durdurulması
Kararına İtiraz

MAHKEME

Bilirkişi
Raporuna
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

30

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

Cevap /
Cevaba
Cevap /
İkinci
Cevap

01.01.2016

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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5.000, 00
Parasal
değere sahip
davalar
Asliye
Hukukta
açılır.

60.000,
00

5.000, 00
Parasal
değere
sahip
davalar
Asliye
Hukukta
açılır.

15.620, 00
01.10.2011’den
sonra 60.000, 00

1.540, 00

15.620, 00

1.000, 00
5.000, 00

7.780, 00
01.10.2011’den
sonra
Asliye Hukuk

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

İcra Mahkemeleri İstinaf / Kesinlik sınırı
2004 m.363 ve ek m.1, 01.04.2005 tarihinde yürürlüğe giren
5311 sayılı kanunun 24. maddesiyle istinaf sınırı (2005 yılı için)
1.000TL olarak belirlenmiştir.

İcra Mahkemeleri Temyiz / Kesinlik sınırı
2004 m.364 ve ek m.1, 01.04.2005 tarihinde yürürlüğe giren
5311 sayılı kanunun 25. maddesiyle temyiz sınırı (2005 yılı için)
10.000TL olarak belirlenmiştir.

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

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

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

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.

Parasal değere
sahip davalar
Asliye Hukukta
açılır.

5.000, 00

1.000, 00

19.280, 00

1.890, 00

60.000, 00

25.000, 00

300.000, 00

1.000, 00

18.560, 00

1.820, 00

60.000, 00

25.000, 00

1.500, 00

2014

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

1.000, 00

17.220,
00

1.690, 00

25.000,
00

7.780, 00
01.10.2011’den
sonra 25.000, 00

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

1.500, 00

1.500, 00

1.540, 00
01.10.2011’den
sonra 1.500, 00

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

2013

2012

2011

5000,00

300.000,00

Parasal
değere sahip
davalar Asliye
Hukukta açılır.

5.000,00

1.000,00

21.220,00

2.080,00

60.000,00

25.000,00

1.500,00

2015

BÖLGE ADLİYE VE BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ
KURULDUĞUNDA SINIRLAR

YILLAR

01.01.2016

5000,00

300.000,00

Parasal değere
sahip davalar
Asliye Hukukta
açılır.

5.000,00

1.000,00

22.400,00

2.190,00

60.000,00

25.000,00

1.500,00

2016

Hazırlayan
Av. Celil ÇELİK
Bayrampaşa Belediyesi
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2.623, 23
2.731, 85

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

Mahkûmiyet>

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

3.438,22
3.709,98
3.828,37
10.000,00
Bölge Adliye
mahkemeleri
kurulduğunda
500 gün

3.000,00

3.000,00

10.000,00
Bölge Adliye
mahkemeleri
kurulduğunda
500 gün

4.092,53

2.500,00

< 3.480,00

< 2.320,00

31.000,00

116.000,00

2016

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
2.000, 00

10.000, 00

10.000, 00

2.917, 27
3.033, 98

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

2.500, 00

590, 00
01.10.2011’den
sonra 2.500, 00

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

3.110, 58

2.500,00

< 3.300,00

3.321, 17
28.05.2014
sonrası
< 3.000, 00

3.032, 65

2.693, 78

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)

1.031, 87
(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.

110.000,00

2015

30.000,00

26.950, 00

2014

28.000, 00

9.230, 00
05.07.2012’den
sonra 25.000,
00

2013

8.380, 00

2012

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.

2011

Hazırlayan
Av. Celil ÇELİK
Bayrampaşa Belediyesi

100.000, 00

YILLAR

BÖLGE ADLİYE VE BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ
KURULDUĞUNDA SINIRLAR

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

01.01.2016
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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-

Yararlı Bilgiler

489

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

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

Tecil faizi oranları Maliye bakanlığı
tarafından yıllık oran olarak belirlenmektedir.

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

ORANLAR

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

Azami mevduat faizi gibi oluşturulan yıllık devirlere göre hesap yapılmalıdır.

Kanuni faiz gibi hesaplanır.

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

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

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

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

HESAPLAMALAR

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

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

Dönemler Ve YILLIK Oranlar

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

Dönemler Ve AYLIK Oranlar

DÖNEMLER VE ORANLAR

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

3095
m.4a

YABANCI
PARA
FAİZİ

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

TECİL
FAİZİ

6183
m.51,
Anayasa
m.46/
son

KAMU
FAİZİ

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

ZAMANAŞIMI BAŞLANGICI – ZAMANAŞIMI SÜRESİ –
FAİZ BAŞLANGICI

HESAPLAMALAR

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

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

Dönemler Ve YILLIK Oranlar

DÖNEMLER VE ORANLAR

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

3095 m.1

KANUNİ
(ADİ)
FAİZ

FAİZLER
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UYGULANDIĞI ÖRNEK ALACAKLAR

Aksi bir oran kararlaştırılmadığı sürece tüm ticari
işlerde; temerrütten önce anapara faizi ödenmesi
gerekiyor ise kanuni faiz oranı, temerrüt halinde
ise ticari faiz oranı uygulanır.
Ticari sözleşmeler
Sözleşmede ifa tarihi varsa bu tarih yoksa
borçlunun temerrüde düşürüldüğü tarih–10 yıl
(inşaat ve imalat işleri gibi bazı sözleşmelerde
5 yıl)–Sözleşmede ifa tarihi varsa bu tarih yoksa
borçlunun temerrüde düşürüldüğü tarih
Tacirin sebepsiz zenginleşmesi
Örneğin bankanın sözleşme olmaksızın müşteri
hesabından kesinti yapması, tacirin sebepsiz
zenginleşmesi sayılır.
Öğrenme tarihi–2 yıl her durumda işlem tarihinden
itibaren 10 yıl–İşlem tarihi
Tacirin ticari işine veya ticari itibarına yönelik
haksız fiiller
Örneğin kaçak elektrik kullanma, tacire karşı
haksız fiil sayılır.
Öğrenme tarihi–2 yıl her durumda olaydan itibaren
10 yıl veya ceza zamanaşımı–Olay tarihi
Kambiyo evrakları (çek, bono, poliçe)
Vade tarihi–3 yıl–Vade tarihi
Fikri haklar
Öğrenme tarihi–2 yıl her durumda olaydan itibaren
10 yıl veya ceza zamanaşımı–Olay tarihi
Tüketicinin iade alacağı
(Yargıtay 18.HD E:2010/19122 K:2011/11578
T:18.07.2011)
Ayıp sonra ortaya çıksa bile teslim tarihi–2 yıl–
Temerrüt tarihi
Konutta ayıp sonra ortaya çıksa bile teslim tarihi–5
yıl–Temerrüt tarihi
Ayıplı mal ve hizmetten zarar tarihi–3 yıl ve 10 yıl–
Temerrüt tarihi

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 sadece kanuni faiz oranının belirlenmesinde reeskont oranından
vazgeçilmiştir, 4489 sayılı kanunun ticari
faize ilişkin getirdiği hükümler ise 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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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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-16.05.1956
tarihli içtihadı
birleştirme kararları

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

-5999 sayılı kanun (22.02.2012
tarihli değişiklikten önceki
hali)

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

DÖNEM

09.10.1956
tarihinden
sonraki
elatmalar

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

DAVA

SÜRE

Meni Müdahale

Süre yok

Bedel

Süre yok

Ecrimisil

5 yıl zamanaşımı

Bedel

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

DEĞER

Dava tarihindeki değer

El koyma
tarihindeki
nitelikler
esas alınarak idareye
müracaat
tarihindeki
değer

09.10.1956
ile
04.11.1983
tarihi arası
elatmalar

Ecrimisil

5 yıl zamanaşımı
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*

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

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

te bedel davalarında 20 yıllık hak düşürücü süreyi de geriye dönük olarak kaldırmış, hak düşürücü
süreden dolayı reddedilen bedel davalarının tekrar açılmasını sağlamış, ancak bedel davası açmak
için en önce idareye müracaat edilmesini şart koşmuş, bedele ilişkin alacağa da ilama bağlı olsa
bile haciz yasağı getirmiş, buna karşılık idareye aynı kamulaştırmaya pay ayırır gibi kamulaştırmasız elatmalar için yıllık bütçeden %2 pay ayırmasını ve ödemelerin sadece bu ödenekten yapılmasını
emretmiştir.5999 sayılı kanun, ayrıca tescile ilişkin yerel mahkeme kararının kesin olduğunu, bedele ilişkin yerel mahkeme kararının ise temyiz edilebilir olduğunu, bedele ilişkin yerel mahkeme
kararının kesinleşmese bile icra takibine konabileceğini, alacağa da kanuni faizin uygulanacağını
düzenlemiştir.5999 sayılı kanun, müracaat için bir süre öngörmemiş ancak müracaat var ise sessiz geçen altı aylık sürenin sonundan itibaren veya uyuşmazlık tutanağının düzenlendiği tarihten
itibaren dava hakkını üç aylık hak düşürücü süre ile sınırlandırmıştır. Yargıtay, idareye müracaat
etmeden direkt açılan davada uzlaşmazlık iradesi içeren dava dilekçesinin müracaat ve uzlaşmazlık
iradesi yerine geçeceğini, dava açmadan önce idareye müracaat etmenin dava şartı sayılmadığını
ve dolayısıyla bir süre sınırlamasına tabi olmaksızın direkt dava açabileceğini karar altına almıştır.
(Yargıtay 5.HD, E:2011/967 K:2011/5754 T:31.03.2011, E:2011/17580 K:2011/20948 T:13.12.2011)
Ancak dava açmadan idareye müracaat yapılmış ise veya açılan dava takipsizlikten dolayı düşmüş
ise üç aylık hak düşürücü süre söz konusudur.
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-5999 sayılı kanun
(22.02.2012 tarihli
değişiklikten sonraki
hali)
-16.05.1956 tarihli
içtihadı birleştirme
kararları

KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA TABLO
YÜRÜRLÜK

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

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

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

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

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

DÖNEM

09.10.1956
ile
04.11.1983
tarihi arası
elatmalar

DAVA

SÜRE

Meni
Müdahale

Süre yok

Bedel

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

Ecrimisil

5 yıl zamanaşımı

Bedel

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

Ecrimisil

5 yıl zamanaşımı

Meni
Müdahale

Süre yok

Bedel

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

Ecrimisil

5 yıl zamanaşımı

04.11.1983
tarihinden
sonraki
elatmalar

04.11.1983
tarihinden
sonraki
elatmalar

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

DEĞER

El koyma
tarihindeki
nitelikler
esas alınarak idareye
müracaat
tarihindeki
değer

El koyma
tarihindeki
nitelikler
esas alınarak idareye
müracaat
tarihindeki
değer

El koyma
tarihindeki
nitelikler
esas alınarak idareye
müracaat
tarihindeki
değer
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*5999 sayılı kanunun altıncı fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “sadece” kelimesinin Anayasa mah-

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

**

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

***

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

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

DAVA

SÜRE

Meni Müdahale

Süre yok

Bedel

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

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

DEĞER

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

Ecrimisil

5 yıl zamanaşımı
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**

2942
kanunun
6487
sayılı
kanunla
değişik
geçici
6. maddesinin
6. fıkrasının
ilk cümlesi,
sadece
2942sayılı
sayılı
kanunun
6487
sayılı
kanunla
değişik
geçici
6. maddesinin
6. fıkrasının
ilk cümlesi,
bedelbedel
davası
açılabileceğini
düzenlemediğinden
kanun boşluğunu
dolduran dolduran
16.05.195616.05.1956
tarihli içtihadı
sadece
davası
açılabileceğini
düzenlemediğinden
kanun boşluğunu
tarihli
birleştirme
kararları gereği
bedel
davası
yerine
müdahalenin
meni davası da
açılabilir.
bu davalardan
içtihadı
birleştirme
kararları
gereği
bedel
davası
yerine müdahalenin
meni
davasıMalik
da açılabilir.
Malik
sadece
birini açabilir.
Malik ayrıca
davası dadavası
açabilir.
bu davalardan
sadece
birini açabilir.
Malikecrimisil
ayrıca ecrimisil
da açabilir.
Bedeldavası
davasıaçılacak
açılacak ise en
edilmesi
gerektiği
açıkça
davadava
şartışartı
olarak
Bedel
en önce
önceidareye
idareyemüracaat
müracaat
edilmesi
gerektiği
açıkça
olarak
düzenlenmiştir.
Derdest
olandavalarda
davalardaise
ise davacılar
davacılar uzlaşma
idareye
veya
düzenlenmiştir.
Derdest
olan
uzlaşmaisteyip
isteyipistemediklerini
istemediklerini
idareye
veya
mahkemeye
kanunun
yürürlüğe
girdiği
tarihten
itibaren
3 ay içinde
bildirebilirler.
Malik tarafından
müracaat
mahkemeye
kanunun
yürürlüğe
girdiği
tarihten
itibaren
3 ay içinde
bildirebilirler.
Malik tarafından
veya davaveya
konusu
taşınmazlarla
ilgili olarak idareye
de maliki
davet
yetkisi
müracaat
davaedilmemiş
konusu edilmemiş
taşınmazlarla
ilgili olarak
idareye
deetme
maliki
davettanınmıştır.
etme yetkisi tanınmıştır.
Bedel davası bir süreye tabi değildir. Hak düşürücü
süreden dolayı reddedilen eski davalar da yeniden
açılabilir.
Ancak
bedel
önceHak
idareye
müracaat
edilmesi
ve uzlaşma
talepeski
edilmesi
gerekir.
Bedel
davası
birdavası
süreyeaçılmadan
tabi değildir.
düşürücü
süreden
dolayı
reddedilen
davalar
da
Müracaat
tarihinden
itibaren
idare
6 ay açılmadan
sessiz kalmış
ise veya
idarece
6 ay geçmeden
yazısı tebliğ
yeniden
açılabilir.
Ancak
bedel
davası
önce
idareye
müracaat
edilmesidavet
ve uzlaşma
talep
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
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ancak kesinleştiğinde ödenen ve sadece kamulaştırmasız elatmalar için ayrılan ödenekten ödenmesi
gereken alacak haline getirilmiştir.
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KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA TABLO
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21. madde04.11.1983
sinin
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sonraki
11.06.2013
elatmalar
tarihinden
sonraki
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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
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idarece
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rameten düzenlenmiştir.
ve sonraki yıllaraBu
sari
olacak
şekilde taksitle
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hususları dışında
dışında bu
bu dönem
dönem elatmalara
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icra
olunamaz
idi.
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6487 ve
sayılı
kanunun
21. maddesiyle
**
6111sayılı
sayılıkanunun
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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

504

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 90 • Sayı: 1 • Yıl: 2016

21 Aralık 2015 Cumartesi

Resmî Gazete

Sayı : 29569

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
2016 YILI
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:
AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
GENEL HÜKÜMLER
Konu ve kapsam
MADDE 1 – (1) Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa yükletilmesi
gereken avukatlık ücretinin tayin ve takdirinde, Avukatlık Kanunu
ve işbu Tarife hükümleri uygulanır.
(2) Taraflar arasında akdi avukatlık ücreti kararlaştırılmamış
veya kararlaştırılan akdi avukatlık ücretinin geçersiz sayılması
halinde; mahkemelerce, dava konusu edilen tutar üzerinden
işbu Tarife gereğince hesaplanacak avukatlık ücretinin altında
bir ücrete hükmedilemez. İşbu Tarife 19/3/1969 tarihli ve 1136
sayılı Avukatlık Kanununun 164 üncü maddesinin dördüncü
fıkrası doğrultusunda gerçekleştirilecek olan akdi avukatlık ücreti
belirlenmesinde sadece asgari değerin hesaplanmasında dikkate
alınır. Diğer hususlar Avukatlık Kanunundaki hükümlere tabidir.
(3) İşbu Tarife hükümleri altında kararlaştırılan akdi avukatlık
ücretleri, Tarife hükümleri üzerinden yapılmış olarak kabul edilir.
Avukatlık ücretinin kapsadığı işler
MADDE 2 – (1) Bu Tarifede yazılı avukatlık ücreti kesin hüküm
elde edilinceye kadar olan dava, iş ve işlemler ücreti karşılığıdır.
Avukat tarafından takip edilen dava veya işle ilgili olarak düzenlenen
dilekçe ve yapılan diğer işlemler ayrı ücreti gerektirmez. Hükümlerin
tavzihine ilişkin istemlerin ret veya kabulü halinde de avukatlık
ücretine hükmedilemez.

Yargıtay Kararları
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(2) Buna karşılık, icra takipleriyle, Yargıtay, Danıştay, Askeri
Yargıtay ve Sayıştayda temyizen ve bölge idare ve bölge adliye
mahkemelerinde itirazen görülen işlerin duruşmaları ayrı ücreti
gerektirir.
Avukatlık ücretinin aidiyeti, sınırları ve ortak veya değişik
sebeple davanın reddinde davalıların avukatlık ücreti
MADDE 3 – (1) Yargı yerlerince avukata ait olmak üzere karşı
tarafa yükletilecek avukatlık ücreti, ekli Tarifede yazılı miktardan az ve üç katından çok olamaz. Bu ücretin belirlenmesinde,
avukatın emeği, çabası, işin önemi, niteliği ve davanın süresi göz
önünde tutulur.
(2) Müteselsil sorumluluk da dahil olmak üzere, birden fazla
davalı aleyhine açılan davanın reddinde, ret sebebi ortak olan
davalılar vekili lehine tek, ret sebebi ayrı olan davalılar vekili lehine
ise her ret sebebi için ayrı ayrı avukatlık ücretine hükmolunur.
Birden çok avukat ile temsil
MADDE 4 – (1) Aynı hukuki yardımın birden çok avukat tarafından yapılması durumunda, karşı tarafa bir avukatlık
ücretinden fazlası yükletilemez.
Ücretin tümünü hak etme
MADDE 5 – (1) Hangi aşamada olursa olsun, dava ve icra
takibini kabul eden avukat, Tarife hükümleri ile belirlenen ücretin
tamamına hak kazanır.
(2) Gerek kısmi dava gerekse belirsiz alacak ve tespit davasında
mahkemece dava değerinin belirlenmesinden sonra davacı davasını
belirlenmiş değere göre takip etmese dahi, yasal avukatlık ücreti,
belirlenmiş dava değerine göre hesaplanır.
Davanın konusuz kalması, feragat, kabul ve sulhte ücret
MADDE 6 – (1) Anlaşmazlık, davanın konusuz kalması, feragat, kabul, sulh veya herhangi bir nedenle; ön inceleme tutanağı
imzalanıncaya kadar giderilirse, Tarife hükümleriyle belirlenen
ücretlerin yarısına, ön inceleme tutanağı imzalandıktan sonra giderilirse tamamına hükmolunur. Bu madde yargı mercileri tarafından
hesaplanan akdi avukatlık ücreti sözleşmelerinde uygulanmaz.
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Görevsizlik, yetkisizlik, dava ön şartlarının yokluğu veya
husumet nedeniyle davanın reddinde, davanın nakli ve açılmamış
sayılmasında ücret
MADDE 7 – (1) Görevsizlik veya yetkisizlik nedeniyle dava
dilekçesinin reddine, davanın nakline veya davanın açılmamış
sayılmasına ön inceleme tutanağı imzalanıncaya kadar karar verilmesi durumunda Tarifede yazılı ücretin yarısına, ön inceleme tutanağı imzalandıktan sonra karar verilmesi durumunda tamamına
hükmolunur. Şu kadar ki, davanın görüldüğü mahkemeye göre
hükmolunacak avukatlık ücreti, Tarifenin ikinci kısmının ikinci
bölümünde yazılı miktarları geçemez.
(2) Davanın dinlenebilmesi için kanunlarda öngörülen ön şartın
yerine getirilmemiş olması ve husumet nedeniyle davanın reddine
karar verilmesinde, davanın görüldüğü mahkemeye göre Tarifenin
ikinci kısmının ikinci bölümünde yazılı miktarları geçmemek üzere
üçüncü kısımda yazılı avukatlık ücretine hükmolunur.
(3) Kanunlar gereği gönderme, yeni mahkemeler kurulması, iş
bölümü itirazı nedeniyle verilen tüm gönderme kararları nedeniyle
görevsizlik, gönderme veya yetkisizlik kararı verilmesi durumunda
avukatlık ücretine hükmedilmez.
Karşılık davada, davaların birleştirilmesinde ve ayrılmasında
ücret
MADDE 8 – (1) Bir davanın takibi sırasında karşılık dava açılması, başka bir davanın bu davayla birleştirilmesi veya davaların
ayrılması durumunda, her dava için ayrı ücrete hükmolunur.
Nafaka, kira tespiti ve tahliye davalarında ücret
MADDE 9 – (1) Tahliye davalarında bir yıllık kira bedeli tutarı,
kira tespiti ve nafaka davalarında tespit olunan kira bedeli farkının
veya hükmolunan nafakanın bir yıllık tutarı üzerinden Tarifenin
üçüncü kısmı gereğince hesaplanacak miktarın tamamı, avukatlık
ücreti olarak hükmolunur. Bu miktarlar, Tarifenin ikinci kısmının
ikinci bölümünde davanın görüldüğü mahkemeye göre belirlenmiş
bulunan ücretten az olamaz.
(2) Nafaka davalarında reddedilen kısım için avukatlık ücretine
hükmedilemez.

Yargıtay Kararları
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Manevi tazminat davalarında ücret
MADDE 10 – (1) Manevi tazminat davalarında avukatlık ücreti, hüküm altına alınan miktar üzerinden Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir.
(2) Davanın kısmen reddi durumunda, karşı taraf vekili yararına
Tarifenin üçüncü kısmına göre hükmedilecek ücret, davacı vekili
lehine belirlenen ücreti geçemez.
(3) Bu davaların tamamının reddi durumunda avukatlık ücreti,
Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümüne göre hükmolunur.
(4) Manevi tazminat davasının, maddi tazminat veya parayla
değerlendirilmesi mümkün diğer taleplerle birlikte açılması
durumunda; manevi tazminat açısından avukatlık ücreti ayrı bir
kalem olarak hükmedilir.
İcra ve iflas müdürlükleri ile icra mahkemelerinde ücret
MADDE 11 – (1) İcra ve İflas Müdürlüklerindeki hukuki
yardımlara ilişkin avukatlık ücreti, takip sonuçlanıncaya kadar
yapılan bütün işlemlerin karşılığıdır. Konusu para veya para ile
değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, bu Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. Şu kadar ki takip miktarı 2.500,00 TL’ye kadar
olan icra takiplerinde avukatlık ücreti, Tarifenin ikinci kısmının
ikinci bölümünde, icra dairelerindeki takipler için öngörülen maktu ücrettir. Ancak, bu ücret asıl alacağı geçemez.
(2) Aciz belgesi alınması, takibi sonuçlandıran işlemlerden
sayılır. Bu durumda avukata tam ücret ödenir.
(3) İcra mahkemelerinde duruşma yapılırsa Tarife gereğince
ayrıca avukatlık ücretine hükmedilir. Şu kadar ki bu ücret,
Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünün iki ve üç sıra
numaralarında gösterilen iş ve davalarla ilgili hukuki yardımlara
ilişkin olup, Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenecek avukatlık
ücreti bu sıra numaralarında yazılı miktarları geçemez. Ancak
icra mahkemelerinde açılan istihkak davalarında, üçüncü kısım
gereğince hesaplanacak avukatlık ücretine hükmolunur.
(4) İcra ve iflas müdürlüklerinin yaptığı işlemler nedeniyle icra
mahkemesine yapılan şikayetlerde, hukuka aykırılığın icra ve
iflas memurunun hatasından kaynaklanması nedeniyle verilecek
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şikayetin kabulü kararlarında, Hazine aleyhine maktu ücrete
hükmolunur.
(5) Borçlu ödeme süresi içerisinde borcunu öderse Tarifeye
göre belirlenecek ücretin dörtte üçü takdir edilir. Maktu ücreti
gerektiren işlerde de bu hüküm uygulanır.
(6) Tahliyeye ilişkin icra takiplerinde Tarifenin ikinci kısmının
ikinci bölümünde belirtilen maktu ücrete hükmedilir. Borçlu
ödeme süresi içerisinde borcunu öderse Tarifeye göre belirlenecek
ücretin dörtte üçü takdir edilir.
(7) Çocukla şahsi münasebetlerin düzenlenmesine dair ilamın
icra müdürlüğü aracılığıyla yerine getirilmesi halinde alacaklı
lehine Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünün birinci
sırasındaki maktu avukatlık ücretine hükmolunur. Borçlunun
şahsi münasebetin icra müdürlüğü aracılığıyla tesisine bir yıl
içinde birden fazla sebebiyet vermesi halinde, ikinci ve takip eden
diğer şahsi münasebet tesisinde Tarifenin ikinci kısmının ikinci
bölümünün birinci sırasındaki maktu ücretin yarısına hükmolunur.
(8) İcra müdürlüklerinde borçlu vekili olarak takip edilen işlerde
taraflar arasında akdi avukatlık ücreti kararlaştırılmamış veya
kararlaştırılan akdi avukatlık ücretinin geçersiz sayıldığı hallerde;
çıkabilecek uyuşmazlıkların Avukatlık Kanununun 164 üncü
maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca çözülmesinde avukatlık
ücreti, Tarifenin ikinci kısmında belirtilen maktu ücretlerin
altında kalmamak kaydıyla Tarifenin üçüncü kısmındaki yüzdelik
oranların yarısı esas alınarak belirlenir. Ancak, belirlenen ücret
asıl alacağı geçemez.
Tüketici hakem heyetlerinde ücret
MADDE 12 – (1) Tüketici hakem heyetlerinde avukat aracılığı
ile takip edilen işlerde, avukat ile müvekkili arasında çıkabilecek
uyuşmazlıklarda işbu Tarifenin birinci kısım ikinci bölümünün
tüketici hakem heyetlerine ilişkin kuralı uygulanır.
Tarifelerin üçüncü kısmına göre ücret
MADDE 13 – (1) Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde
gösterilen hukuki yardımların konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, davanın görüldüğü mahkeme
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için Tarifenin ikinci kısmında belirtilen maktu ücretlerin altında
kalmamak kaydıyla (7 nci maddenin ikinci fıkrası, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının son cümlesi ile 10 uncu maddenin son
fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla) Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir.
(2) Ancak, hükmedilen ücret kabul veya reddedilen miktarı
geçemez.
Ceza davalarında ücret
MADDE 14 – (1) Kamu davasına katılma üzerine, mahkumiyete ya da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş ise vekili bulunan katılan lehine Tarifenin ikinci kısmın ikinci
bölümünde belirlenen avukatlık ücreti sanığa yükletilir.
(2) Ceza hükmü taşıyan özel kanun, tüzük ve kararnamelere
göre yalnız para cezasına hükmolunan davalarda Tarifeye göre
belirlenecek avukatlık ücreti hükmolunan para cezası tutarını
geçemez.
(3) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi
Kanununun 141 ve devamı maddelerine göre tazminat için Ağır
Ceza Mahkemelerine yapılan başvurularda, Tarifenin üçüncü
kısmı gereğince avukatlık ücretine hükmedilir. Şu kadar ki,
hükmedilecek bu ücret ikinci kısmın ikinci bölümünün onuncu
sıra numarasındaki ücretten az olamaz.
(4) Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına
Hazine aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmedilir. Beraat eden
sanıklar birden fazla ise beraat sebebi ortak olan sanıklar müdafii
lehine tek, beraat sebebi ayrı olan sanıklar müdafii lehine ise ayrı
ayrı avukatlık ücretine hükmolunur.
(5) Ceza mahkemelerinde görülen tekzip, internet yayın
içeriğinden çıkarma, idari para cezalarına itiraz gibi başvuruların
kabulü veya ilk derece mahkemesinin kararına yapılan itiraz
üzerine, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılması halinde
işin duruşmasız veya duruşmalı oluşuna göre ikinci kısım birinci
bölüm 1. sıradaki iş için öngörüldüğü şekilde avukatlık ücretine
hükmedilir. Ancak başvuruya konu idari para cezasının miktarı
Tarifenin ikinci kısım birinci bölüm 1. sıradaki iş için öngörülen
maktu ücretin altında ise idari para cezası kadar avukatlık ücretine
hükmedilir.

510

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 90 • Sayı: 1 • Yıl: 2016

Danıştayda, Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde, bölge
idare, idare ve vergi mahkemelerinde görülen dava ve işlerde
ücret
MADDE 15 – (1) Danıştayda ilk derecede veya duruşmalı
olarak temyiz yoluyla görülen dava ve işlerde, idari ve vergi dava
daireleri genel kurulları ile dava dairelerinde, bölge idare, idare
ve vergi mahkemelerinde birinci savunma dilekçesi süresinin bitimine kadar anlaşmazlığın feragat ya da kabul nedenleriyle ortadan
kalkması veya bu nedenlerle davanın reddine karar verilmesi durumunda Tarifede yazılı ücretin yarısına, diğer durumlarda tamamına hükmedilir.
(2) Şu kadar ki, dilekçelerin görevli mercie gönderilmesine veya
dilekçenin reddine karar verilmesi durumunda avukatlık ücretine
hükmolunmaz.
(3) Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde görülen dava ve işlerde
de yukarıdaki fıkralarda belirtilen hükümler uygulanır.
(4) Vergi mahkemelerinde takip edilen davalarda taraflar
arasında akdi avukatlık ücreti kararlaştırılmamış veya
kararlaştırılan akdi avukatlık ücretinin geçersiz sayıldığı hallerde;
çıkabilecek uyuşmazlıkların Avukatlık Kanununun 164 üncü
maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca çözülmesinde avukatlık
ücreti, Tarifenin ikinci kısım birinci bölümünde belirtilen vergi
mahkemelerine ilişkin ücretin üç katı olarak belirlenir. Ancak,
belirlenen ücret değeri para ile ölçülebilen işlerde vekil eden lehine
iptal edilen miktarı geçemez.
Arabuluculuk, uzlaşma ve her türlü sulh anlaşmasında
ücret
MADDE 16 – (1) Avukatlık Kanununun 35/A maddesinde
sözü edilen uzlaşma tutanağının hazırlanmasında, bu Tarifenin ilgili kısımlarında belirlenen ücret uygulanır.
(2) Arabuluculuk, uzlaşma ve her türlü sulh anlaşmalarından
doğacak avukatlık ücreti uyuşmazlıklarında işbu Tarifede yer alan
hükümler uyarınca saptanacak miktarlar, akdi avukatlık ücretinin
asgari değerlerini oluşturur.
Tahkimde ve Sigorta Tahkim Komisyonunda ücret
MADDE 17 – (1) Hakem önünde yapılan her türlü hukuki
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yardımlarda bu Tarife hükümleri uygulanır.
(2) Sigorta Tahkim Komisyonları, Tarifenin ikinci kısmının
ikinci bölümünde asliye mahkemeleri için öngörülen ücreti esas
almak ve 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunundaki
beşte birlik orana uyulmak kaydıyla, Tarifenin üçüncü kısmına
göre avukatlık ücretine hükmeder. Ancak hükmedilen ücret kabul
veya reddedilen miktarı geçemez.
(3) 28/1/2012 tarihli ve 28187 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren Spor Genel Müdürlüğü Tahkim
Kurulu Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca,
Tahkim Kurulu, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde
Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde ilk derecede
görülen davalar için öngörülen avukatlık ücretine hükmeder.
İş takibinde ücret
MADDE 18 – (1) Bu Tarifeye göre iş takibi; yargı yetkisinin
kullanılması ile ilgisi bulunmayan iş ve işlemlerin yapılabilmesi
için, iş sahibi veya temsilci tarafından yerine getirilmesi kanunlara
göre zorunlu olan iş ve işlemlerdir.
(2) Tarifede yazılı iş takibi ücreti bir veya birden çok resmi
daire, kurum veya kuruluşça yapılan çeşitli işlemleri içine alsa bile,
o işin sonuçlanmasına kadar yapılan bütün hukuki yardımların
karşılığıdır.
Dava vekili ve dava takipçileri eliyle takip olunan işlerde ücret
MADDE 19 – (1) Dava vekilleri tarafından takip olunan dava
ve işlerde de bu Tarife uygulanır.
(2) Dava takipçileri tarafından takip olunan dava ve işlerde bu
Tarifede belirtilen ücretin 1/4’ü uygulanır.
Tarifede yazılı olmayan işlerde ücret
MADDE 20 – (1) Tarifede yazılı olmayan hukuki yardımlar
için, işin niteliği göz önünde tutularak, Tarifedeki benzeri işlere
göre ücret belirlenir.
Uygulanacak tarife
MADDE 21 – (1) Avukatlık ücretinin takdirinde, hukuki
yardımın tamamlandığı veya dava sonunda hüküm verildiği tarihte
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yürürlükte olan Tarife esas alınır.
Seri davalarda ücret
MADDE 22 – (1) İhtiyari dava arkadaşlığının bir türü olan
seri davalar ister ayrı dava konusu yapılsın ister bir davada
birleştirilsin toplamda kırk dosyaya kadar açılan seri davalarda
her bir dosya için ayrı ayrı tam avukatlık ücretine, toplamda yüz
dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı
tam ücretin %70’i oranında avukatlık ücretine, toplamda ikiyüzelli
dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam
ücretin %60’ı oranında avukatlık ücretine, toplamda ikiyüzelliden
fazla açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin
%40’ı oranında avukatlık ücretine hükmedilir. Duruşmalı işlerde
bu şekilde avukatlık ücretine hükmedilmesi için dosyaya ilişkin
tüm duruşmaların aynı gün aynı mahkemede yapılması gerekir.
Kötü niyetli veya haksız dava açılmasında ücret
MADDE 23 – (1) Kötü niyetli davalı veya hiçbir hakkı olmadığı
hâlde dava açan taraf, yargılama giderlerinden başka, diğer tarafın
vekiliyle aralarında kararlaştırılan vekâlet ücretinin tamamı veya
bir kısmını ödemeye mahkûm edilebilir. Vekâlet ücretinin miktarı
hakkında uyuşmazlık çıkması veya mahkemece miktarının fahiş
bulunması hâlinde, bu miktar doğrudan mahkemece Avukatlık
Kanunu ve işbu Tarife esas alınarak takdir olunur.
Yürürlük
MADDE 24 – (1) Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
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AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ
BİRİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret
1.

2.

3.

Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar)

250,00 TL

takip eden her saat için

150,00 TL

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

500,00 TL

takip eden her saat için

250,00 TL

Yazılı danışma için

500,00 TL

Takip eden her saat için
4.

240,00

Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto
düzenlenmesinde

360.00 TL

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

480,00 TL

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

1.450,00 TL

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

1.500,00 TL

İKİNCİ BÖLÜM
İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret
1.

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

360,00 TL

2.

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

600,00 TL

3.

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

2.700,00 TL

4.

Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işler için

1.200,00 TL

Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işlerde
5.

a) Duruşmasız ise

5.250,00 TL

b) Duruşmalı ise

9.000,00 TL

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

6.

İl ve ilçe tüketici hakem heyetleri nezdinde sunulacak hizmetlerde,
hizmete konu işin değerinin % 12’sinden aşağı olmamak üzere.
Ancak hizmete konu işin değeri maktu ücretin altında ise hizmete
konu işin değeri kadar avukatlık ücretine hükmedilir.

325,00 TL
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Avukatlık Kanunu'nun 35. Maddesi Gereğince Bulundurulması Zorunlu Sözleşmeli
Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret
1.

2.

Yapı kooperatiflerinde

1.000,00 TL

Anonim şirketlerde

1.550,00 TL

Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak
vekalet ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde
aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Özel Kişi ve Tüzel Kişilerin
Sözleşmeli Avukatlarına Ödeyecekleri Aylık Avukatlık Ücreti

1.

1.500,00 TL

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

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

1.

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

400,00 TL

b) Duruşmalı ise

500,00 TL

2.

Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak işlerin
takibi için

660,00 TL

3.

Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları için

1.500,00 TL

Vergi Mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için
4.

5.

a) Duruşmasız ise

1.000,00 TL

b) Duruşmalı ise

1.300,00 TL

Tüketici Mahkemelerinde görülen kredi taksitlerinin veya faizinin
uyarlanması davaları için

900,00 TL

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

İcra Dairelerinde yapılan takipler için

300,00 TL

2.

İcra Mahkemelerinde takip edilen işler için

360,00 TL

3.

İcra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler
için

600,00 TL

4

Tahliyeye ilişkin icra takipleri için

5.

İcra Mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için

1.800,00 TL
600,00 TL
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6

Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için

600,00 TL

7.

Sulh Hukuk Mahkemeleri, Sulh Ceza Hakimlikleri ve İnfaz Hakimliklerinde takip edilen davalar için

900,00 TL

8.

Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için

9.

Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalar için

1.800,00 TL
900,00 TL

10.

Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde takip edilen davalar için

2.600,00 TL

11.

Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için

3.600,00 TL

12.

Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için

1.800,00 TL

13.

Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için

3.600,00 TL

14.

Askeri Mahkemelerde takip edilen davalar için

1.800,00 TL

15.

Disiplin Mahkemelerinde takip edilen davalar için,

1.000,00 TL

16.

İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar için
a) Duruşmasız ise

1.000,00 TL

b) Duruşmalı ise

1.500,00 TL

17

Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Tazminat Komisyonu Başkanlığında
Takip Edilen Davalar ve İşler için

1.800,00 TL

18.

Bölge Adliye Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerinde takip
edilen istinaf yolu ile görülen işlerin takipleri için
a) Bir duruşması olan işler için

900,00 TL

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

1.800,00 TL

19

Sayıştay'da Görülen Hesap Yargılamaları için

3.500,00 TL

20.

Yargıtay’da ilk derecede görülen davalar için

3.500,00 TL

21.

Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde ilk derecede görülen davalar için
a) Duruşmasız ise

1.800,00 TL

b) Duruşmalı ise

3.000,00 TL

22.

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

1.350,00 TL

23.

Uyuşmazlık Mahkemesindeki davalar için

1.350,00 TL

24.

Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler için
a) Yüce Divan sıfatı ile bakılan davalar

6.000,00 TL

b) Bireysel başvuru
Duruşmalı işlerde

3.600,00 TL

Duruşmasız işlerde

1.800,00 TL

c) Diğer dava ve işler

3.600,00 TL
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ÜÇÜNCÜ KISIM
Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para
ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret
1.

İlk 35.000,00 TL için

% 12,00

2.

Sonra gelen 45.000,00 TL için

% 11,00

3.

Sonra gelen 80.000,00 TL için

% 8,00

4.

Sonra gelen 240.000,00 TL için

% 6,00

5.

Sonra gelen 600.000,00 TL için

% 4,00

6.

Sonra gelen 750.000,00 TL için

% 3,00

7.

Sonra gelen 1.250.000,00 TL için

% 1,50

8.

3.000.000,00 TL’dan yukarısı için

% 1,00

Yargıtay Kararları
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31 Aralık 2015 Perşembe

Resmî Gazete

29579 (3. Mükerrer)

Adalet Bakanlığından:
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE
GÖREVLENDİRİLEN
MÜDAFİ VE VEKİLLERE YAPILACAK
ÖDEMELERE İLİŞKİN
2016 YILI TARİFESİ
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004 tarihli ve 5271
sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma
makamlarının talebi üzerine görevlendirilen müdafi veya vekillere
ödenecek meblağları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tarife, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince
görevlendirilen müdafi veya vekillerin yapacakları hukuki yardımlar
için uygulanır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tarife, 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza
Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında
Kanunun 13 üncü maddesi gereğince hazırlanmıştır.
Tarife
MADDE 4 – (1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince yapılan
hukuki yardımlara yönelik işlemlerde;
a) Soruşturma evresinde takip edilen işler için 214 TL,
b) Sulh ceza hâkimliklerinde takip edilen işler için 331 TL,
c) Asliye ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 364 TL,
ç) Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 656 TL,
d) Çocuk mahkemeleri;
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1) Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 364 TL,
2) Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 656 TL,
e) Askeri mahkemelerde takip edilen davalar için 364 TL,
f) İcra Ceza ve Fikrî ve Sınaî Haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler
ile İnfaz Hâkimliklerinde takip edilen davalar için 364 TL,
g) Kanun yolları mahkemeleri;
1) Bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için
656 TL,
2) Yargıtay da görülen duruşmalı davalar için 736 TL,
ödenir.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tarife 1/1/ 2016 tarihinde yürürlüğe girer.

Yargıtay Kararları
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25 Aralık 2015 Cuma

Resmî Gazete

29573

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ
TEBLİĞ No SERİ NO: 75

2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 138
inci maddesinde,
“Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda
uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami
miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan
yeniden değerleme oranında artırılır.
Bu suretle hesaplanan harç tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki
kesirleri nazara alınmaz.”
hükmüne yer verilmiştir.
Bakanlığımızca 2015 yılı için yeniden değerleme oranı % 5,58 (beş
virgül elli sekiz) olarak tespit edilmiş ve 10/11/2015 tarihli ve 29528
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 457 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu
Genel Tebliği ile ilan edilmiş bulunmaktadır.
Buna göre, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü
gereğince, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 73 Seri No’lu Harçlar
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Yargı harçları:
A) Mahkeme harçları:
Hukuk, ceza ve ticaret davalarıyla idari davalarda ihtilafsız yargı konularında
Anayasa Mahkemesine bireysel başvurularda ve icra tetkik mercilerinde
I. Başvurma harcı:
Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin
tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tesbiti delail ile ilgili taleplerde
1. Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde

13,50 TL

2. Asliye Mahkemelerinde, İdare Mahkemelerinde

29,20 TL

3. Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri,
Yargıtay, Danıştay ve
Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde
(Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik kararı vermesi sebebiyle yetkili görevli

44,90 TL

mahkemeye yeniden başvurulması halinde bu harç
alınmaz.)
4. (6216 Sayılı Kanun’un 75/8. maddesi ile eklenen
bent. Yürürlük: 03.04.2011)
Anayasa Mahkemesinde

239,50 TL

II. Celse harcı:
(Taraflar veya vekilleri tarafından ertelenmelerine sebebiyet verilen
celselerden.)
1. Sulh mahkemeleri:
a) Konusu belli bir değerle ilgili davalarda dava konusu
miktardan
(16,60 TL’den aşağı olmamak üzere)
b) Belli bir değer bulunmayan davalarda
2. Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde
(29,20 TL’den az olmamak üzere)

Binde 2,27
16,60 TL
Binde 2,27

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

Binde 68,31

(6518 Sayılı Kanun’un 9. maddesiyle eklenen ibare. Yürürlük
19.02.2014) Tahkim yargılamasında bu bende göre hesaplanan
harç yüzde elli oranında uygulanır.
Bakanlar Kurulu, dava çeşitleri itibarıyla birlikte veya ayrı ayrı olmak
üzere bu bentte yazılı nispeti binde 10’a kadar indirmeye veya Kanun’da yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir.

Yargıtay Kararları
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b) Bir gayrimenkulün hissedarlar arasında satış suretiyle şuyuun izalesine dair

Binde 11,38

olan hükümler (Gayrimenkulün satış bedeli üzerinden)
c) Gayrimenkulün hissedarlar arasında taksimine dair
olan hükümler

Binde 4,55

(Taksim edilen gayrimenkul değeri üzerinden)
d) Nafaka verilmesine dair hükümler (Bir senelik nafaka bedeli üzerinden)

Binde 11,38

e) Yukarıdaki nispetler Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri,
Danıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Yargıtay’ın
tasdik veya işin esasını hüküm altına aldığı kararları için de
aynen uygulanır.
f) (5582 Sayılı Kanun’un 32. maddesiyle eklenen
hüküm. Yürürlük: 06.03.2007) Konusu belli bir
değerle ilgili bulunan davalarda ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası
Kanunu’nun 38/A maddesinin birinci fıkrasında
tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle
temin edilmiş

Binde 68,31

alacaklarının takibinde, ihalenin feshi talepleri ile ilgili
olarak esas hakkında karar
verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık
konusu değer üzerinden) Bakanlar Kurulu, dava
çeşitleri itibarıyla birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere
bu alt bentte yazılı nispeti binde 10’a kadar indirmeye veya Kanun’da yazılı nispete kadar çıkarmaya
yetkilidir. Nispi harçlar 29,20 TL’den aşağı olamaz.
2. Maktu harç:
a) 1. fıkra dışında kalan davalarla, taraf teşkiline imkan bulunmayan davalarda
verilen esas hakkındaki kararlarla, davanın reddi
kararı ve icra tetkik mercilerinin
1. fıkra dışında kalan kararlarında
b) (5035 Sayılı Kanun’un 34. maddesi ile değişen bent.
Yürürlük: 01.01.2004) (a)
fıkrasında yazılı davalarda esasa taalluk eden veya
tashihi karar taleplerinin
reddine dair Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare
Mahkemesi kararlarında
c) (5035 Sayılı Kanun’un 34. maddesi ile değişen bent.
Yürürlük: 01.01.2004)
Bölge Adliye Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay,
Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin icranın tehiri kararlarında
d) Tespiti delail, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararlarında

29,20 TL

60,80 TL

48,10 TL
48,10 TL
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IV. Temyiz, istinaf ve itiraz harçları (6217 Sayılı Kanun’un 13. maddesiyle
başlığı ile birlikte değiştirilen fıkra. Yürürlük 14.04.2011)
a) Yargıtay hukuk dairelerine yapılacak temyiz başvuru143,50 TL
larında
b) (Anayasa Mahkemesi’nin 20.10.2011 tarihli ve E:
2011/54, K: 2011/142 sayılı
Kararı ile iptal edilmiştir.)
c) Danıştaya yapılacak temyiz başvurularında
d) Yürütmenin durdurulmasına ilişkin itirazlar dahil
olmak üzere bölge
idare mahkemelerine (6545 Sayılı Kanun’un
2. maddesiyle değişen ibare. Yürürlük
28.06.2014) yapılacak istinaf yolu başvurularında
e) Bölge adliye mahkemeleri hukuk
dairelerine yapılacak istinaf yolu
başvurularında
f) (*)
g) (*)
h) (*)

143,50 TL

79,70 TL

79,70 TL

(*) Bu bentler, 13.09.2013 tarihinden geçerli olmak üzere 13.03.2013 tarihli Resmi
Gazete’de yayımlanan
Anayasa Mahkemesinin E: 2011/64 ve K: 2012/168 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.
V. Keşif harcı (Mahkemelerce re’sen veya istem üzerine
verilen keşif ya da
tespit kararlarını yerine getirmek için)

206,30 TL

(6009 Sayılı Kanun’un 20. maddesiyle eklenen fıkra.
Yürürlük 01.08.2010)
B) İcra ve iflas harçları:
I. İcra harçları:
1. İcraya başvurma harcı
29,20 TL
2. Değeri belli olmayan icra takiplerinde, icranın yerine
29,20 TL
getirilmesi harcı
3. Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer üzerinden:
a) Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden
Yüzde 4,55
evvel ödenen paralardan
b) Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan
Yüzde 9,10
c) Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya
çevrilmesi suretiyle tahsil
Yüzde 11,38
olunan paralardan
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d) Resmi ve özel müesseseler memur ve hizmetlilerinin
maaş, ücret, gündelik
ve sair hizmet gelirlerinin haczi suretiyle tahsil olunan
paralardan
e) Takip talebi bulunmayan alacaklılara İcra ve İflas
Kanunu’nun 125.
maddesinin 3. fıkrası gereğince ödenen paralardan
f) Gayrimenkullerin ve gemilerin tahliye ve tesliminde:
aa) İcra emrinin tebliği üzerine tahliye olunduğu takdirde
bb) Tahliye ve teslim icra marifetiyle olduğu takdirde
g) Menkul tesliminde;
aa) İcra emrinin tebliği üzerine teslim halinde
bb) İcra marifetiyle teslim halinde
h) (5582 Sayılı Kanun’un 32. maddesiyle eklenen hüküm.
Yürürlük: 06.03.2007)
2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 38/A maddesinin
birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle
temin edilmiş alacaklarının takibinde, bu bentte belirtilen
tahsil harçları dörtte biri oranında uygulanır.
4. İdare harçları: (Haczedilen gayrimenkullerin idaresi, kira
mukaveleleri
düzenlenmesi ve hesap tutulması için)
II. İflas harçları:
1. Maktu harç:
İflasın açılması veya konkordato isteği ve masaya katılma harcı
2. Konunun değeri üzerinden harç:
a) İflasta paylaşılan para üzerinden
b) Konkordatoda alacaklılara verilmesi kararlaştırılan para
üzerinden
III. Haciz, teslim ve satış harcı (Yukarıdaki (I) ve (II) numaralı
fıkralarda yer alan
icra ve iflas işlemlerinin daire dışında memur eliyle yerine getirildiği her bir işlem
için) (6009 Sayılı Kanun’un 20. maddesiyle eklenen bölüm.
Yürürlük 01.08.2010)
C) Ticaret sicili harçları:
I. Kayıt ve tescil harçları: (Ticari işletme rehni dahil)
1. Ticari işletmenin ve ünvanının tescil ve ilanında:
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

523

Yüzde 4,55

Yüzde 2,27

Yüzde 2,27
Yüzde 4,55
Yüzde 2,27
Yüzde 4,55

20,20 TL

48,10 TL
Yüzde 4,55
Binde 11,38

68,50 TL

217,40 TL
623,60 TL
1.405,30 TL
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2. Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için):
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde
107,70 TL
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde
154,40 TL
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde
341,90 TL
3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde: (Ticari
işletme rehni ile ilgili vakalar dahil)
(Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç alınmaz.)
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

107,70 TL
154,40 TL
341,90 TL

4. Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydının silinmesi dahil)
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde
42,00 TL
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde
60,80 TL
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde
107,70 TL
Şubelerin her biri (Yabancı müesseselerin Türkiye’deki şubeleri dahil) ayrıca aynı
harca tabidir.
II. Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları:
1. Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya bir
kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin
beher sayfasından
(Ticaret Sicili Tüzüğü Madde:11/1)
2. Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/2, 104,
105)
D) Diğer yargı harçları (Müşterek kısım):
I. Suret harçları:
a) İlamın her sayfasının suretinden (Tasdikli fotokopiler dahil)
b) Mahkeme ve merci zabıtnameleri ve diğer evrakın beher sayfasının

10,70 TL

35,80 TL

suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil)
c) Avukatların tasdik ettiği vekaletname suretlerinden (Tasdikli
fotokopiler dahil)
d) Sulh hakimi tarafından tasdik edilen vekaletname suretlerinden
(Tasdikli fotokopiler dahil)
Re’sen verilmesi icap eden suretler hariç olmak üzere ceza mahkemelerinden
alınacak suretlerden de aynı harçlar alınır.

1,70 TL
1,70 TL
4,30 TL

4,30 TL
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II. Muhafaza harçları:
Adliye veznelerine tevdi olunan kıymetli eşyanın kabul ve muhafazası için,
muhafaza olunan değer üzerinden:
a) Bir yıla kadar

Binde
11,38

b) Bir yılı geçen her yıl ve kesirler için

Binde
5,69

III. Defter tutma harçları:
a) Alelumum, defter tutma ve tahrir işlerinde 16,60 TL’den az olmamak üzere
deftere kaydolunan değer üzerinden

Binde
4,55

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

Binde
4,55

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

44,90
TL

c) İflas dairesi tarafından tutulacak defterlerden

44,90
TL

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

Binde
4,55

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

Binde
1,13

b) Belli bir meblağı ihtiva etmeyenler

60,80
TL

(2) SAYILI TARİFE
Noter harçları
I. Değer veya ağırlık üzerinden alınan nispi harçlar:
1. Muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename
ve kağıtlardan

Binde 1,13
beher imza için
Bütün imzalar için bu suretle alınacak harcın toplam miktarı 60,80 TL’den az,
31.262,40 TL’den çok olamaz.
2. Emanet harçları:
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Saklanmak üzere noterlere tevdi edilen değeri belli emanetlerden
Binde 2,27
Harç miktarı 4,30 TL’den az olamaz, harç yıllık olarak hesaplanır. Bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı harç
alınır. Yıl kesirleri tam itibar olunur.
3. Gayrimenkul ve menkullerin idaresi harcı:
Binde 4,55
Harç yıllık olarak hesaplanır, bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı
harç alınır.Yıl kesirleri tam itibar olunur. Gayrimenkullerin
değerleri belli değilse değerler takdir yolu ile tespit edilir.
4. Konşimento yazılması harcı:
Konşimento yazılmasında eşyanın her gayrisafi tonundan
II. Maktu harçlar:
1. Belli meblağı ihtiva etmeyen ve alınacak harç miktarı kanun ve
tarifede ayrıca
gösterilmemiş olan senet, mukavele ve kağıtlardaki imzaların beherinden
2. Her nevi tebliğ (6830 Sayılı Kanun hükümleri muvacehesinde
noterlerce muhataba yapılacak tebliğler dahil) ihbar, ihtar ve
protestolardan muhataba tebliğ
edilecek beher nüsha için
3. Vekaletnameler:
a) Özel vekaletnamelerde beher imza için
b) Genel vekaletnamelerde beher imza için
4. Defter tasdiki:
a) Açılış, ara ve kapanış tasdik ve şerhleri (Beher defter için):
aa) İşletme defteri ve diğer her türlü defterler
bb) Serbest meslek kazanç defteri
cc) Bilanço esasına göre tutulan defterler

0,548
TL

9,50
TL

16,60
TL

7,80
TL
12,40
TL

23,50
TL
29,20
TL
29,20
TL

b) Açılış tasdiklerinde sayfaların mühürlenmesi:
100 sayfaya kadar (100 dahil)
100 sayfadan yukarı beher 50 sayfa ve fazlası için
Ticaret sicili memurluklarınca yapılacak defter tasdiki işlemlerinden yukarıda
belirtilen harçlar aynen alınır.
5. Suretler ve tercümeler:
a) İlgililere veya ibraz edenlere verilecek her türlü mukavele, senet,
yazılı kağıt ve
kayıt suretlerinin ve fotokopilerinin beher sayfasından
b) Tercüme suretleri ve yabancı dille yazılmış kağıtların
suretleri ve tercümeleri beher sayfasından (Fotokopiler dahil)

7,60 TL
7,60 TL

1,70 TL

4,30 TL
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6. Saklanmak üzere noterlere tevdi olunan ve değeri belli olmayan
emanetlerle
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16,60 TL

vasiyetnameler her yıl için (Yıl kesirleri tam sayılır)
7. Tespit ve tutanak harçları:
Mukavelename, senet veya yazılı kağıtların veya bir şeyin veya
bir yerin hal ve şeklinin ilgili şahısların hüviyet ve ifadelerinin tespiti
8. Piyango, seçim ve toplantılarda hazır bulunmaktan alınacak
harçlar:

16,60 TL

310,90 TL

Davet üzerine piyango ve hususi müesseselerin kur’a, seçim
ve toplantılarında hazır bulunarak düzenlenecek tutanaklarda
9. Düzeltme harcı:
Evvelki işin mahiyet ve değeri değişmemek şartıyla yapılacak
düzeltmelere ait beyannamelerden beher imza için
10. Mukavele feshi harcı:

3,40 TL

Değeri belli bir borç veya bir taahhüdün ikrarını tazammun etmeyen mukavelelerin feshinde beher imza için
11. Belli bir meblağı ihtiva etmeyen umumi ibra, umumi makbuz,
tahkimname,

3,40 TL

ölüme bağlı tasarruf senet ve mukaveleleri, ölünceye kadar bakma akdi, vakıf, aile vakıfları, evlat edinme, karı-koca haklarının
idaresi, babalığı tanıma senetleri, miras taksim mukaveleleri,
mirasçılık belgesi, ifraz mukaveleleri ve bunlardan rücu ve bunların feshi ve bunların teferruatına dair senet, mukavele ve kağıtların düzenlenmesinden ve noter tarafından re’sen düzenlenecek
tutanaklardan (6217

60,80 TL

Sayılı Kanun’un 13. maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:
14.04.2011)
(3) SAYILI TARİFE
Vergi yargısı harçları:
Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara
bağlı zam ve cezalara ilişkin uyuşmazlıklardan dolayı
Vergi Mahkemelerinde, Bölge İdare Mahkemelerinde ve
Danıştay’da açılan davalarda.
I. Başvurma harcı:
a) Vergi Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerine başvurma
b) Danıştay’a başvurma
c) Danıştay’a temyiz başvurularında
d) Bölge İdare Mahkemesine (6545 Sayılı Kanun’un 2. maddesiyle değişen
ibare. Yürürlük 28.06.2014) yapılacak istinaf yolu başvurularında

29,20 TL
60,80 TL
126,90 TL

84,50 TL
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II. Nispi harçlar:
a) Vergi Mahkemesi ile Bölge İdare Mahkemesi kararlarında:
Tarhiyata ve ceza kesme işlemlerine karşı mükellefin dava
açması üzerine Vergi Mahkemesinin nihai kararları ile Bölge
İdare Mahkemesi’nin kararlarında, karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değer üzerinden 29,20 TL’den
az olmamak üzere
b) Danıştay kararlarında:
Karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve
benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam
değeri üzerinden 60,80 TL’den az olmamak üzere

Binde 4,55

Binde 9,10

(Bu miktardan evvelce ödenen nispi harç mahsup edilir)
III. Maktu harç:
Yukarıdaki pozisyonlarda gösterilen ve nispi harca tabi tutulmamış olan tarhiyat
veya ceza kesme ve diğer işlemlerle ilgili:
a) Vergi Mahkemesi ve Bölge İdare Mahkemesi kararlarında

29,20 TL

b) Danıştay kararlarında

60,80 TL

c) Bölge İdare Mahkemesi ve Danıştay’ın yürütmenin durdurulması kararlarında

60,80 TL

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

1,20 TL

Yargıtay Kararları
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GELİR VERGİSİNE TABİ GELİRLERİN
VERGİLENDİRİLMESİNDE ESAS ALINAN
TARİFE
Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan
gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2016 takvim
yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden
belirlenmiştir.

12.600 TL’ye kadar

%15

30.000 TL’nin 12.600 TL’si için 1.890 TL, fazlası

%20

69.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.370 TL, (ücret gelirlerinde
110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.370 TL), fazlası

%27

69.000 TL’den fazlasının 69.000 TL’si için 15.900 TL, (ücret
gelirlerinde 110.000 TL’den fazlasının 110.000 TL’si için 26.970 TL),
fazlası

%35
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Yürürlük
Tarihi
(*)

Reeskont İşlemlerinde Uygulanan İskonto Oranı (%)

01.01.1990

40

45

20.09.1990

43

48,25

Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranı (%)

23.11.1990

45

50,75

15.02.1991

48

54,50

27.01.1994

56

65

21.04.1994

79

98

12.07.1994

70

85

27.07.1994

63

75

01.10.1994

55

64

10.06.1995

52

60

01.08.1995

50

57

02.08.1997

67

80

30.12.1999

60

70

17.05.2002

55

64

14.06.2003

50

57

08.10.2003

43

48

15.06.2004

38

42

13.01.2005

32

35

25.05.2005

28

30

20.12.2005

23

25

20.12.2006

27

29

28.12.2007

25

27

09.04.2009

19

20

12.06.2009

18

19

22.12.2009

15

16

30.12.2010

14

15

29.12.2011

17

17,75

19.06.2012

16

16,50

20.12.2012

13,50

13,75

21.06.2013

9,50

11

27.12.2013

10,25

14.12.2014

9

(*) Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında

11,75
10,50

Yargıtay Kararları
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KIDEM TAZMİNATI TAVAN ORANLARI
01.01.2016 - 30.06.2016 Arası

4.092,53

01.09.2015 - 31.12.2015

3.828,37

01.07.2015 - 31.08.2015 Arası

3.709,98

01.01.2015 - 30.06.2015

3,541,37

01.01.2014 - 31.12.2014

3.438,22

01.07.2013 - 31.12.2013

3.254,44

01.01.2013 - 30.06.2013

3.129,25

01.07.2012 - 31.12.2012

3.033,98

01.01.2012 - 30.06.2012

2.917,27

01.07.2011 - 31.12.2011

2.731,85

01.01.2011 - 30.06.2011

2.623,23

01.07.2010 - 31.12.2010

2.517,01

01.01.2010 - 30.06.2010

2.427,04

01.07.2009 - 31.12.2009

2.365,16

01.01.2009 - 30.06.2009

2.260,05

01.07.2008 - 31.12.2008

2.173,18

01.01.2008 - 30.06.2008

2.087,92

01.07.2007 - 31.12.2007

2.030,19

01.01.2007 - 30.06.2007

1.960,69

01.07.2006 - 31.12.2006

1.857,44

01.01.2006 - 30.06.2006

1.770,63

01.07.2005 - 31.12.2005

1.727.15

01.01.2005 - 30.06.2005

1.648,90

KIDEM TAZMİNATI AÇIKLAMASI
Bilindiği gibi, kıdem tazminatı alacağına iş akdinin feshi tarihinden
itibaren en yüksek banka mevduat faizi işletilmesi gerekmektedir. (1475
S. İş K. 14)
Bu hesaplama yapılırken; feshin gerçekleştiği tarihte piyasada
bankalarca fiilen uygulanan en yüksek mevduat faizi oranının esas
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alınacağı, faizin miktarı konusunda uyuşmazlık doğmuş ise davanın
veya icra takibinin taraflarının bildireceği bankalardan fesih tarihinde fiilen uygulanan faiz oranının sorulmasıyla elde edilecek olan bilgiler doğrultusunda hesaplama yapılacağı yerleşik Yargıtay uygulamasıdır.
(Örnekler: Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 20.9.2006 T.2006/12-594
2006/534 İstanbul Barosu Dergisi İş Hukuku Özel Sayısı 2007/
Eylül Sh.305, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 13.3.2006 T.2006/25222006/5088
İstanbul Barosu Dergisi 2006/2 Sh.836, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi
21.4.2008
T.2008/5489-2008/8277 İstanbul Barosu Dergisi 2009/4 Sh. 2226,
Dergimizin
2010/6. sayısında yayımlanan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararları)
Burada önemle üzerinde durulacak olan husus, T.C. Merkez
Bankası’nın bankalardan aldığı bilgilere dayanarak yayımladığı en yüksek mevduat faizi oranlarının Yargıtay tarafından en yüksek mevduat faizi
olarak kabul edilmemesidir. Bu nedenle,az yukarda da belirtildiği gibi
kıdem tazminatı faizi hesaplanırken mutlaka herhangi bir bankanın piyasada fiilen verdiği faiz oranı öğrenilmelidir. Öte yandan,kıdem tazminatına işletilecek olan en yüksek mevduat faizi hesaplanırken Yargıtay uygulaması doğrultusunda; fesih tarihinde ve fesih tarihini izleyen müteakip
senelerin aynı tarihlerinde uygulanan en yüksek mevduat faizi oranları
esas alınarak, birer senelik zaman dilimleri için hesaplama yapılmalıdır.
Bir diğer deyişle fesih tarihinden itibaren zaman içinde değişen bütün faiz
oranları dikkate alınarak hesaplama yapılmamalıdır.
(Örnekler: Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 10.12.1997 T.1997/12-807
1997/1052 İstanbul Barosu Dergisi 1998/2 Sh.495 ve yukarıdaki paragrafta belirtilen kararlar)
Fiilen uygulanan faiz oranları bilgilerinin bankalardan getirtilmesi uygulamanın içinde sorun oluşturmakta ve zaman kaybına da yol açmaktadır.
T.C Ziraat Bankası’nın İnternet Sitesi’nde “Geçmiş Dönem Mevduat/
Kredi Faizi Oranları” başlığı altında bu banka tarafından uygulanan en
yüksek mevduat faizi oranları dönemler itibariyle yayımlanmaktadır.
T.C. Ziraat Bankası’nın İnternet Sitesi’nden aldığımız faiz oranları listesini okurlarımızın bilgilerine sunuyoruz.
Yabancı paraya uygulanacak faiz oranları ise Merkez Bankası'ndan
alınmıştır.
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ASGARİ ÜCRETLER TABLOSU
16 YAŞINI DOLDURANLAR

16 YAŞINI DOLDURMAYANLAR

RESMİ GAZETE YAYIN TARİHİ VE SAYISI

YÜRÜRLÜK
TARİHLERİ

GÜNLÜK

AYLIK

GÜNLÜK

AYLIK

30.06.1974 /
14931

01.07.1974
31.05.1976

40

1.200

34

1.020

31.05.1976 /
15602 M.

01.06.1976
31.12.1977

60

1.800

50

1.500

30.12.1977 /
16155

01.01.1978
30.04.1979

110

3.300

70

2.100

30.04.1979 /
16624

01.05.1979
30.04.1981

180

5.400

120

3.600

16.04.1981 /
17312

01.05.1981
31.12.1982

333,33

10.000

223

6.690

24.12.1982 /
17908

01.01.1983
31.03.1984

540

16.200

370

11.100

31.03.1984 /
18358

01.04.1984
30.09.1985

817,50

24.525

562,50

16.875

25.09.1985 /
18879

01.10.1985
30.06.1987

1.380

41.400

950

28.500

27.06.1987 /
19500

01.07.1987
30.06.1988

2.475

74.250

1.710

51.300

30.06.1988 /
19858

01.07.1988
31.07.1989

4.200

126.000

2.895

86.850

27.07.1989 /
20234

01.08.1989
31.07.1990

7.500

225.000

5.175

155.250

27.07.1990 /
20587

01.08.1990
31.07.1991

13.800

414.000

10.125

303.750

30.07.1991 /
20945

01.08.1991
31.07.1992

26.700

801.000

19.590

587.700

28.07.1992 /
21298

01.08.1992
31.07.1993

48.300

1.449.000

37.230

1.116.900

30.07.1993 /
21653

01.08.1993
31.08.1994

83.250

2.497.500

67.950

2.038.500

10.08.1994 /
22017

01.09.1994
31.08.1995

139.125

4.173.750

116.250

3.487.500
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11.08.1995 /
22371

01.09.1995
31.07.1996

282.000

8.460.000

236.250

7.087.500

31.07.1996 /
22713

01.08.1996
31.07.1997

567.000

17.010.000

480.000

14.400.000

31.07.1997 /
23066

01.08.1997
31.07.1998

1.181.250

35.437.500

997.500

29.925.000

31.07.1997 /
23066

01.08.1998
31.12.1998

1.594.650

47.839.500

1.355.475

40.664.250

31.12.1998 /
23570

01.01.1999
30.06.1999

2.602.500

78.075.000

2.212.125

66.363.750

31.12.1998 /
23570

01.07.1999
31.12.1999

3.120.000

93.600.000

2.652.000

79.560.000

31.12.1999 /
23923

01.01.2000
30.06.2000

3.660.000

109.800.000

3.120.000

93.600.000

31.12.1999 /
23923

01.07.2000
31.12.2000

3.960.000

118.800.000

3.375.000

101.250.000

22.12.2000 /
24268

01.01.2001
30.06.2001

4.665.000

139.950.000

3.965.250

118.957.500

22.12.2000 /
24268

01.07.2001
31.07.2001

4.898.250

146.947.500

4.164.000

124.920.000

26.07.2001 /
24474

01.08.2001
31.12.2001

5.598.000

167.940.000

4.758.300

142.749.000

29.12.2001 /
24625

01.01.2002 30.06.2002

7.400.025

222.000.750

6.290.025

188.700.750

28.06.2002 /
24799

01.07.2002 31.12.2002

8.362.500

250.875.000

7.107.000

213.210.000

31.12.2002 /
24980

01.01.2003 31.12.2003

10.200.000

306.000.000

8.550.000

256.500.000

01.01.200430.06.2004

14.100.000

423.000.000

12.000.000

360.000.000

01.07.200431.12.2004

14.805.000

444.150.000

12.600.000

378.000.000

01.01.200531.12.2005

16,29

488,70 YTL

13,86

415,80 YTL

01.01.200631.12.2006

17,70

531,00 YTL

15,00

450,00 YTL

01.01.200730.06.2007

18,75

562,50 YTL

15,89

476,70 YTL
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31 Aralık 2009
27449

29 Aralık 2010
27800
6.Mükerrer

30 Aralık 2011
28158

29 Aralık 2012
28512

31 Aralık 2013
28868
(3.Mükerrer)
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01.07.2007
31.12.2007

19,50

585,00 YTL

16,38

491,40 YTL

01.01.2008
30.06.2008

20,28

608,40 YTL

17,18

515,40 YTL

01.07.2008
31.12.2008

21,29

638,70 YTL

18,02

540,60 YTL

01.01.2009
30.06.2009

22,20

666,00 TL

18,90

567,00 TL

01.07.2009
31.12.2009

23.10

693,00 TL

19,65

589,50 TL

01.01.2010
30.06.2010

24.30 TL

729,00 TL

20,70 TL

621,00 TL

01.07.2010
31.12.2010

25,35 TL

760,50 TL

21,60 TL

648,00 TL

01.01.2011
30.06.2011

26,55 TL

796,50 TL

22,65 TL

679,50 TL

01.07.2011
31.12.2011

27,90 TL

837,00 TL

23,85 TL

715,50 TL

01.01.2012
30.06.2012

29,55 TL

886,50 TL

25,35 TL

760,00 TL

01.07.2012
31.12.2012

31,35 TL

940,50 TL

26,85 TL

805,50 TL

01.01.2013
30.06.2013

32,62 TL

978,60 TL

27,97 TL

839,10 TL

01.07.2013
31.12.2013

34,05 TL

1.021,50 TL

29,25 TL

877,50 TL

01.01.2014
30.06.2014

35,70 TL

1.071,00 TL

2014 Yılından İtibaren
Uygulamadan
Kalkmıştır

2014 Yılından
İtibaren Uygulamadan Kalkmıştır

01.07.2014
31.12.2014

37,80 TL

1.134,00 TL

2014 Yılından İtibaren
Uygulamadan
Kalkmıştır

2014 Yılından
İtibaren Uygulamadan Kalkmıştır

01.01.2015
30.06.2015

40,05

1.201,50

2014 Yılından İtibaren
Uygulamadan
Kalkmıştır

2014 Yılından
İtibaren Uygulamadan Kalkmıştır

01.07.2015
31.12.2015

42,45

1.273,50

2014 Yılından İtibaren
Uygulamadan
Kalkmıştır

2014 Yılından
İtibaren Uygulamadan Kalkmıştır

31 Aralık 2014
29222
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01/01/2016 - 31/12/2016 Arası Asgari Ücret
ASGARİ ÜCRET

1.647,00

SGK PRİMİ % 14

230,58

İŞSİZLİK SİG. FONU % 1

16,47

GELİR VERGİSİ %15 (*)

86,46

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

123,53

DAMGA VERGİSİ % 07,59

12,50

KESİNTİLER TOPLAMI

346,01

NET ASGARİ ÜCRET (**)

1.300,99

Not1 : 5083 Sayılı Kanunun 2. maddesi uyarınca; Türk Lirası değerlerin yeni Türk Lirasına
dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım
Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmamıştır.
Not2 : 16 yaşını doldurmamış işçiler içinde aynı hesaplamalar yapılmıştır.
(*) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanununun 32 maddesi uyarınca işçinin,
bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.
(**) Net ele geçen asgari ücrete (123,53) TL asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.
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ZİRAAT BANKASINCA TL MEVDUAT HESAPLARINA
UYGULANAN FAİZ ORANLARI*
www.ziraatbank.com.tr
Vade Grupları

Oran

Vadesiz

%0,00

21 - 29 gün arası

%3,00

30-31 gün arası

%9.90

32 - 91 gün arası

%9.90

92 - 180 gün arası

%%9.90

121-180 gün arası

%9,50

181 - 364 gün arası

%9,25

365 - 400 gün arası

%9,25

* Belirtilen faiz oranları yıllık basit faiz oranlarını ifade etmektedir.
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ZİRAAT BANKASINCA TL MEVDUAT HESAPLARINA
UYGULANAN FAİZ ORANLARI
UYGULAMA
TARİHİ

VADESİZ

1 AY
VADELİ

3 AY
VADELİ

6 AY
VADELİ

1 YIL VADELİ

16.10.2001

3

65

63

59

59

18.10.2001

3

65

63

59

59

25.10.2001

3

61

62

62

62

02.11.2001

3

61

61

60

60

16.11.2001

3

59

58

58

58

11.01.2002

3

57

56

56

56

06.03.2002

3

56

56

56

56

13.03.2002

3

55

55

55

55

15.03.2002

3

54

54

54

54

20.03.2002

3

53

53

53

53

28.03.2002

3

51

51

51

51

09.04.2002

3

49

49

51

51

16.04.2002

3

49

49

49

49

17.04.2002

3

48

48

48

48

24.04.2002

3

47

47

47

47

01.05.2002

3

45

45

45

45

19.06.2002

3

47

47

47

47

31.10.2002

3

45

45

45

45

12.11.2002

3

43

43

43

43

20.11.2002

3

41

42

43

43

09.01.2003

3

42

43

44

44

24.03.2003

3

43

44

45

45

25.04.2003

3

40

41

42

42

22.05.2003

3

39

40

41

41

05.06.2003

3

36

37

38

38

17.07.2003

3

34

35

35

35

07.08.2003

3

32

33

33

33

02.09.2003

3

31

32

31

31

www.ziraatbank.com.tr
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ZİRAAT BANKASINCA TL MEVDUAT HESAPLARINA
UYGULANAN FAİZ ORANLARI
UYGULAMA
TARİHİ

VADESİZ

1 AY
VADELİ

3 AY
VADELİ

6 AY
VADELİ

1 YIL VADELİ

15.09.2003

3

30

31

30

30

19.09.2003

3

28

29

28

28

08.10.2003

3

26

27

26

26

16.10.2003

3

24

25

24

24

07.01.2004

1

22

23

22

22

06.02.2004

1

21

22

21

21

18.03.2004

1

19

20

19

19

21.12.2004

1

19

19

18

18

03.01.2005

1

18

18

17

17

21.02.2005

1

17

17

16

16

09.03.2005

1

16

16

15

15

13.10.2005

1

15

15

15

15

27.10.2005

1

15

15

15

15

16.02.2006

1

15

15

15

15

16.03.2006

1

14

14

14

14

27.06.2006

1

15

15

15

15

02.04.2007

1

15

15

15

15

12.05.2008

1

15

15

15

15

08.09.2008

0

15

15

15

15

19.01.2009

0

13

13

13

13

09.02.2009

0

12,25

12,25

12,25

12,25

23.02.2009

0

11,50

11,50

11,50

11,50

23.03.2009

0

11,00

11,00

11,00

11,00

www.ziraatbank.com.tr

540

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 90 • Sayı: 1 • Yıl: 2016

ZİRAAT BANKASINCA TL MEVDUAT HESAPLARINA
UYGULANAN FAİZ ORANLARI
UYGULAMA
TARİHİ

VADESİZ

1 AY
VADELİ

3 AY
VADELİ

6 AY
VADELİ

1 YIL VADELİ

20.04.2009

0

10,50

10,50

10,50

10,50

27.05.2009

0

10,25

10,25

10,25

10,25

08.07.2009

0

9,75

9,75

9,75

9,75

29.07.2009

0

9,50

9,50

9,50

9,50

12.08.2009

0

9,00

9,00

9,00

9,00

31.08.2009

0

8,50

8,50

8,50

8,50

24.09.2009

0

8,25

8,25

8,25

8,25

06.10.2009

0

8,00

8,00

8,00

8,00

19.10.2009

0

7,75

7,75

7,75

7,75

11.01.2010

0

7,50

7,50

7,50

7,50

04.10.2010

0

7,00

7,00

7,00

7,00

03.01.2011

0

6,25

6,50

6,50

6,75

28.03.2011

0

6,00

6,25

6,50

7,00

07.09.2011

0

5,75

6,00

6,00

6,00

03.12.2012

0

5,50

5,75

5,75

5,75

17.01.2013

0

5,25

5,50

5,50

5,50

06.03.2013

0

5,00

5,25

5,25

5,25

17.05.2013

0

4,50

4,75

4,75

4,75

21.10.2015

0

4,50

4,50

4,50

4,50
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T.C. MERKEZ BANKASI
01.01.1996 Tarihinden İtibaren Bankalarca Amerikan Doları Üzerinden Açılan Döviz Tevdiat Hesaplarına Uygulanacağı Bildirilen
Azami Faiz Oranları/Maximum Interest Rates For USD FX Deposits Announced By Banks Starting From 01.01.1996
Dönemler/
Periods

3 Aya Kadar Vadeli/Up To
3 Months

1 Aya Kadar Vadeli/Up To 1 Month

6 Aya Kadar Vadeli/Up to
6 Months

1 Yıla Kadar Vadeli/Up
To 1 Year

01.01.1996

0.50

-

10.00

2.00

-

10.50

2.50

-

11.25

2.50

- 12.00

02.01.1996-04.01.1996

0.50

-

10.75

2.00

-

11.25

2.50

-

11.25

2.50

- 12.00

05.01.1996-17.01.1996

0.50

-

10.75

2.00

-

11.25

2.50

-

11.50

2.50

- 12.00

18.01.1996

0.50

-

10.75

2.00

-

11.25

2.50

-

11.50

2.50

- 13.00

19.01.1996-30.01.1996

0.50

-

10.75

2.00

-

11.25

2.50

-

11.25

2.50

- 12.00

31.01.1996

0.50

-

10.75

2.00

-

11.25

2.50

-

11.50

2.50

- 13.00

01.02.1996-04.02.1996

0.50

-

10.75

2.00

-

11.25

2.50

-

11.25

2.50

- 12.00

05.02.1996-19.03.1996

0.50

-

10.75

2.00

-

11.25

2.50

-

11.50

2.50

- 13.00

20.03.1996-11.04.1996

0.50

-

10.75

2.00

-

11.00

2.50

-

11.25

2.50

- 13.00

12.04.1996-13.06.1996

0.50

-

10.75

2.00

-

11.00

2.50

-

11.25

3.00

- 13.00

14.06.1996-12.08.1996

0.50

-

10.75

2.00

-

11.00

2.50

-

11.25

3.00

- 12.00

13.08.1996-14.08.1996

0.50

-

10.75

2.00

-

11.00

2.50

-

11.65

3.00

- 12.00

15.08.1996-20.11.1996

0.50

-

11.00

2.00

-

11.00

2.50

-

12.00

3.00

- 13.00

21.11.1996-31.03.1997

0.50

-

11.00

2.00

-

12.00

2.50

-

12.00

3.00

- 13.00

01.04.1997-12.06.1997

0.50

-

13.00

2.00

-

13.00

2.50

-

13.00

3.00

- 13.00

13.06.1997-02.07.1997

0.50

-

13.50

2.00

-

13.75

2.50

-

14.00

3.00

- 14.00

03.07.1997-06.07.1997

0.50

-

13.00

2.00

-

13.00

2.50

-

13.00

3.00

- 13.00

07.07.1997-29.12.1997

0.50

-

15.00

2.00

-

15.00

2.50

-

15.00

3.00

- 15.00

30.12.1997-29.04.1998

0.50

-

16.50

2.00

-

16.50

2.50

-

17.50

3.00

- 17.50

30.04.1998-16.11.1998

0.50

-

18.00

2.00

-

18.50

2.50

-

19.00

3.00

- 19.50

17.11.1998-29.11.1998

0.50

-

19.58

2.00

-

19.58

2.50

-

19.00

3.00

- 19.50

30.11.1998-15.12.1998

0.50

-

19.58

2.00

-

19.58

2.50

-

19.50

3.00

- 19.50

16.12.1998-27.12.1998

0.50

-

19.58

2.00

-

20.00

2.50

-

20.00

3.00

- 20.00

28.12.1998-03.01.1999

0.50

-

21.00

2.00

-

21.50

2.50

-

21.50

3.00

- 21.50

04.01.1999-12.01.1999

0.50

-

25.00

2.00

-

25.00

2.50

-

25.00

3.00

- 25.00

13.01.1999

0.50

-

25.00

2.00

-

25.50

2.50

-

26.00

3.00

- 26.50

14.01.1999-21.01.1999

0.50

-

27.65

2.00

-

25.50

2.50

-

26.00

3.00

- 26.50

22.01.1999-26.01.1999

0.50

-

27.65

2.00

-

29.96

2.50

-

26.00

3.00

- 26.50

27.01.1999

0.50

-

25.93

2.00

-

25.50

2.50

-

26.00

3.00

- 26.50

28.01.1999-03.02.1999

0.50

-

25.00

2.00

-

25.50

2.50

-

26.00

3.00

- 26.50

04.02.1999-07.02.1999

0.50

-

26.50

2.00

-

25.50

2.50

-

26.00

3.00

- 26.50

08.02.1999-10.02.1999

0.50

-

25.00

2.00

-

25.50

2.50

-

26.00

3.00

- 26.50

11.02.1999

0.50

-

25.92

2.00

-

28.81

2.50

-

26.00

3.00

- 26.50

12.02.1999-28.02.1999

0.50

-

25.00

2.00

-

25.50

2.50

-

26.00

3.00

- 26.50
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T.C. MERKEZ BANKASI
01.01.1996 Tarihinden İtibaren Bankalarca Amerikan Doları Üzerinden Açılan Döviz Tevdiat Hesaplarına Uygulanacağı Bildirilen
Azami Faiz Oranları/Maximum Interest Rates For USD FX Deposits Announced By Banks Starting From 01.01.1996
Dönemler/
Periods

3 Aya Kadar Vadeli/Up To
3 Months

1 Aya Kadar Vadeli/Up To 1 Month

6 Aya Kadar Vadeli/Up to
6 Months

1 Yıla Kadar Vadeli/Up
To 1 Year

01.03.1999-03.03.1999

0.50

-

26.00

2.00

-

25.50

2.50

-

26.00

3.00

- 26.50

04.03.1999

0.50

-

25.00

2.00

-

25.92

2.50

-

26.00

3.00

- 26.50

05.03.1999-09.03.1999

0.50

-

25.00

2.00

-

25.50

2.50

-

26.00

3.00

- 26.50

10.03.1999

0.50

-

27.00

2.00

-

25.50

2.50

-

26.00

3.00

- 26.50

11.03.1999

0.50

-

25.00

2.00

-

25.50

2.50

-

26.00

3.00

- 26.50

12.03.1999-18.03.1999

0.50

-

27.00

2.00

-

25.50

2.50

-

26.00

3.00

- 26.50

19.03.1999-21.03.1999

0.50

-

25.00

2.00

-

25.50

2.50

-

26.00

3.00

- 26.50

22.03.1999-24.03.1999

0.50

-

27.00

2.00

-

25.50

2.50

-

26.00

3.00

- 26.50

25.03.1999-31.03.1999

0.50

-

27.00

2.00

-

26.00

2.50

-

26.00

3.00

- 26.50

01.04.1999-04.04.1999

0.50

-

26.00

2.00

-

25.50

2.50

-

26.00

3.00

- 26.50

05.04.1999-25.04.1999

0.50

-

25.00

2.00

-

25.50

2.50

-

26.00

3.00

- 26.50

26.04.1999-10.05.1999

0.50

-

28.00

2.00

-

28.00

2.50

-

28.00

3.00

- 26.50

11.05.1999-20.05.1999

0.50

-

28.00

2.00

-

28.00

2.50

-

28.00

3.00

- 27.75

21.05.1999-07.06.1999

0.50

-

28.00

2.00

-

28.00

2.50

-

28.00

3.00

- 28.00

08.06.1999-29.11.1999

0.50

-

30.00

2.00

-

30.00

2.50

-

30.00

3.00

- 30.00

30.11.1999-18.01.2000

0.50

-

29.00

2.00

-

29.00

2.50

-

29.00

3.00

- 29.50

19.01.2000-17.02.2000

0.50

-

28.00

2.00

-

28.50

2.50

-

29.00

3.00

- 29.50

18.02.2000-20.02.2000

0.50

-

28.00

2.00

-

28.00

2.50

-

28.00

3.00

- 26.00

21.02.2000-05.04.2000

0.50

-

18.50

2.00

-

20.50

2.50

-

20.00

3.00

- 19.00

06.04.2000-12.04.2000

2.00

-

18.50

2.50

-

20.50

3.00

-

20.00

3.50

- 19.00

13.04.2000-20.04.2000

2.00

-

16.00

2.50

-

16.00

3.00

-

15.00

3.50

- 15.00

21.04.2000-25.04.2000

2.00

-

16.00

2.50

-

18.50

3.00

-

15.00

3.50

- 15.00

26.04.2000

2.00

-

16.00

2.50

-

15.57

3.00

-

15.00

3.50

- 15.00

27.04.2000

2.00

-

16.00

2.50

-

15.50

3.00

-

15.00

3.50

- 15.00

28.04.2000-30.04.2000

2.00

-

16.00

2.50

-

15.57

3.00

-

15.00

3.50

- 15.00

01.05.2000

2.00

-

16.00

2.50

-

15.50

3.00

-

15.00

3.50

- 15.00

02.05.2000-25.05.2000

2.00

-

16.00

2.50

-

15.00

3.00

-

15.00

3.50

- 15.00

26.05.2000-13.06.2000

2.00

-

16.00

2.50

-

17.00

3.00

-

16.00

3.50

- 17.00

14.06.2000-26.06.2000

2.00

-

16.00

2.50

-

15.00

3.00

-

15.00

3.50

- 15.00
- 18.00

27.06.2000-28.06.2000

2.00

-

16.00

2.50

-

15.00

3.00

-

15.00

3.50

29.06.2000

2.00

-

16.00

2.50

-

17.00

3.00

-

16.00

3.50

- 17.00

30.06.2000-31.07.2000

2.00

-

16.00

2.50

-

15.00

3.00

-

15.00

3.50

- 18.00

01.08.2000-13.09.2000

2.00

-

16.00

2.50

-

15.00

3.00

-

15.00

3.50

- 15.00

14.09.2000-20.09.2000

2.00

-

16.00

2.50

-

15.50

3.00

-

15.00

3.50

- 15.00
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T.C. MERKEZ BANKASI
01.01.1996 Tarihinden İtibaren Bankalarca Amerikan Doları Üzerinden Açılan Döviz Tevdiat Hesaplarına Uygulanacağı Bildirilen
Azami Faiz Oranları/Maximum Interest Rates For USD FX Deposits Announced By Banks Starting From 01.01.1996
Dönemler/
Periods

3 Aya Kadar Vadeli/Up To
3 Months

1 Aya Kadar Vadeli/Up To 1 Month

6 Aya Kadar Vadeli/Up to
6 Months

1 Yıla Kadar Vadeli/Up
To 1 Year

21.09.2000

2.00

-

16.00

2.50

-

15.50

3.00

-

15.50

3.50

- 15.50

22.09.2000-24.09.2000

2.00

-

17.00

2.50

-

17.00

3.00

-

17.00

3.50

- 15.50

25.09.2000

2.00

-

17.50

2.50

-

17.50

3.00

-

17.00

3.50

- 16.00

26.09.2000-27.09.2000

2.00

-

17.50

2.50

-

17.50

3.00

-

17.00

3.50

- 16.50

28.09.2000-01.10.2000

2.00

-

17.50

2.50

-

17.50

3.00

-

17.00

3.50

- 17.00

02.10.2000

2.00

-

17.50

2.50

-

17.50

3.00

-

17.50

3.50

- 17.00

03.10.2000-08.10.2000

2.00

-

17.50

2.50

-

17.50

3.00

-

17.00

3.50

- 17.00

09.10.2000-17.10.2000

2.00

-

17.50

2.50

-

19.50

3.00

-

19.50

3.50

- 19.50

18.10.2000-21.11.2000

2.00

-

18.00

2.50

-

19.50

3.00

-

19.50

3.50

- 19.50

22.11.2000-27.11.2000

2.00

-

18.50

2.50

-

19.50

3.00

-

19.50

3.50

- 19.50

28.11.2000

2.00

-

19.50

2.50

-

19.50

3.00

-

19.50

3.50

- 18.00

29.11.2000

2.00

-

23.00

2.50

-

20.00

3.00

-

18.00

3.50

- 18.00

30.11.2000

2.00

-

23.00

2.50

-

20.00

3.00

-

19.00

3.50

- 18.00

01.12.2000-03.12.2000

2.00

-

23.00

2.50

-

22.00

3.00

-

22.00

3.50

- 18.00

04.12.2000

2.00

-

60.00

2.50

-

60.00

3.00

-

22.00

3.50

- 19.00

05.12.2000

2.00

-

60.00

2.50

-

60.00

3.00

-

28.00

3.50

- 20.00

06.12.2000

2.00

-

60.00

2.50

-

60.00

3.00

-

30.00

3.50

- 20.00

07.12.2000

2.00

-

60.00

2.50

-

60.00

3.00

-

28.00

3.50

- 20.00

08.12.2000-11.12.2000

2.00

-

60.00

2.50

-

60.00

3.00

-

28.00

3.50

- 19.00

12.12.2000

2.00

-

60.00

2.50

-

60.00

3.00

-

28.00

3.50

- 22.00

13.12.2000-17.12.2000

2.00

-

60.00

2.50

-

60.00

3.00

-

28.00

3.50

- 25.00

18.12.2000-19.12.2000

2.00

-

60.00

2.50

-

60.00

3.00

-

27.00

3.50

- 25.00

20.12.2000

2.00

-

60.00

2.50

-

60.00

3.00

-

30.00

3.50

- 25.00

21.12.2000-09.01.2001

2.00

-

60.00

2.50

-

60.00

3.00

-

25.00

3.50

- 25.00

10.01.2001-18.02.2001

2.50

-

60.00

2.50

-

60.00

3.00

-

25.00

3.50

- 25.00

19.02.2001-21.02.2001

2.50

-

60.00

2.50

-

60.00

3.00

-

29.00

3.50

- 25.00

22.02.2001-26.02.2001

3.00

-

60.00

4.50

-

60.00

4.75

-

29.00

4.75

- 25.00

27.02.2001-21.03.2001

3.00

-

60.00

4.50

-

60.00

4.75

-

40.00

4.75

- 25.00

22.03.2001-09.04.2001

3.00

-

60.00

4.50

-

60.00

4.75

-

40.00

4.75

- 30.00

10.04.2001-18.04.2001

3.00

-

60.00

4.50

-

60.00

4.75

-

40.00

4.50

- 30.00

19.04.2001-01.05.2001

3.00

-

60.00

4.50

-

60.00

4.50

-

40.00

4.50

- 30.00

02.05.2001

3.00

-

60.00

4.50

-

60.00

4.50

-

30.00

4.50

- 30.00

03.05.2001-15.05.2001

3.00

-

60.00

4.20

-

60.00

4.10

-

30.00

4.20

- 30.00

16.05.2001-20.05.2001

3.00

-

60.00

3.85

-

60.00

3.95

-

30.00

4.00

- 30.00

544

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 90 • Sayı: 1 • Yıl: 2016

T.C. MERKEZ BANKASI
01.01.1996 Tarihinden İtibaren Bankalarca Amerikan Doları Üzerinden Açılan Döviz Tevdiat Hesaplarına Uygulanacağı Bildirilen
Azami Faiz Oranları/Maximum Interest Rates For USD FX Deposits Announced By Banks Starting From 01.01.1996
21.05.2001-23.05.2001

3.00

-

35.00

3.85

-

35.00

3.95

-

25.00

4.00

- 25.00

24.05.2001

3.00

-

35.00

3.80

-

35.00

3.80

-

25.00

4.00

- 25.00

25.05.2001-10.06.2001

3.00

-

25.00

3.80

-

25.00

3.80

-

25.00

4.00

- 25.00

11.06.2001-27.06.2001

3.00

-

25.00

3.75

-

25.00

3.75

-

25.00

4.00

- 25.00

28.06.2001-04.07.2001

3.00

-

25.00

3.50

-

25.00

3.50

-

25.00

3.75

- 25.00

05.07.2001-19.07.2001

2.50

-

25.00

2.50

-

25.00

2.50

-

25.00

2.50

- 25.00

20.07.2001-23.07.2001

2.50

-

19.00

2.50

-

19.00

2.50

-

19.00

2.50

- 19.00

24.07.2001-26.07.2001

3.00

-

19.00

2.50

-

19.00

2.50

-

19.00

2.50

- 19.00

27.07.2001-29.07.2001

3.00

-

19.00

2.50

-

19.00

3.92

-

19.00

2.50

- 19.00

30.07.2001-13.08.2001

2.50

-

19.00

2.50

-

19.00

2.50

-

19.00

2.50

- 19.00

14.08.2001-05.09.2001

2.50

-

18.00

2.50

-

18.00

2.50

-

17.00

2.50

- 17.25

06.09.2001-17.09.2001

2.50

-

18.00

2.50

-

18.00

2.50

-

17.00

2.50

- 17.00

18.09.2001

2.00

-

18.00

2.00

-

18.00

2.00

-

17.00

2.00

- 17.00

19.09.2001-02.10.2001

1.00

-

18.00

1.50

-

18.00

1.50

-

17.00

1.50

- 17.00

03.10.2001-04.10.2001

0.50

-

18.00

1.00

-

18.00

1.00

-

17.00

1.00

- 17.00

05.10.2001-21.10.2001

0.50

-

15.00

1.00

-

15.00

1.00

-

13.00

1.00

- 15.00

22.10.2001-07.11.2001

0.50

-

13.00

1.00

-

13.00

1.00

-

13.00

1.00

- 13.00

08.11.2001-15.11.2001

0.50

-

11.00

1.00

-

11.00

1.00

-

11.00

1.00

- 12.00

16.11.2001-19.11.2001

0.50

-

9.00

1.00

-

9.00

1.00

-

9.00

1.00

- 10.00

20.11.2001

0.50

-

8.00

1.00

-

8.00

1.00

-

9.00

1.00

- 10.00

21.11.2001-25.11.2001

0.50

-

7.50

1.00

-

8.00

1.00

-

9.00

1.00

- 10.00

26.11.2001-28.11.2001

0.50

-

9.00

1.00

-

8.00

1.00

-

9.00

1.00

- 10.00

29.11.2001-02.12.2001

0.50

-

7.50

1.00

-

8.00

1.00

-

9.00

1.00

- 10.00

03.12.2001-06.12.2001

2.00

-

7.50

1.00

-

8.00

1.00

-

9.00

1.00

- 10.00

07.12.2001-11.12.2001

2.00

-

7.50

1.00

-

7.50

1.00

-

8.50

1.00

- 9.00

12.12.2001

0.50

-

7.50

0.75

-

7.50

0.75

-

8.50

0.75

- 9.00

13.12.2001

0.50

-

7.00

0.75

-

7.50

0.75

-

8.50

0.75

- 9.00

14.12.2001-18.12.2001

1.50

-

7.00

0.75

-

7.50

0.75

-

8.50

0.75

- 9.00

19.12.2001

1.50

-

6.00

0.75

-

7.50

0.75

-

8.50

0.75

- 9.00

20.12.2001

1.50

-

6.25

0.75

-

7.50

0.75

-

8.50

0.75

- 9.00

21.12.2001-23.12.2001

1.50

-

6.00

0.75

-

7.50

0.75

-

8.50

0.75

- 9.00

24.12.2001-08.01.2002

0.50

-

6.00

0.75

-

7.50

0.75

-

8.50

0.75

- 9.00

09.01.2002-14.01.2002

1.25

-

6.00

0.75

-

7.50

0.75

-

8.50

0.75

- 9.00

15.01.2002-26.03.2002

1.25

-

6.00

0.75

-

7.00

0.75

-

8.00

0.75

- 9.00

27.03.2002-02.04.2002

1.25

-

5.00

0.75

-

7.00

0.75

-

8.00

0.75

- 9.00

03.04.2002-13.05.2002

1.25

-

5.00

0.75

-

7.25

0.75

-

8.00

0.75

- 9.00

14.05.2002

1.25

-

5.00

0.75

-

7.25

0.75

-

7.50

0.75

- 8.00
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15.05.2002-24.06.2002

1.25

-

5.00

0.75

-

7.25

0.75

-

6.50

0.75

- 7.00

25.06.2002-31.07.2002

1.25

-

5.00

0.75

-

5.50

0.75

-

6.50

0.75

- 7.00

01.08.2002-23.10.2002

1.25

-

6.00

0.75

-

6.00

0.75

-

6.50

0.75

- 7.00

24.10.2002-06.11.2002

1.25

-

5.50

0.75

-

5.50

0.75

-

6.50

0.75

- 7.00

07.11.2002-02.12.2002

1.00

-

5.50

0.75

-

5.50

0.75

-

6.50

0.75

- 7.00

03.12.2002-18.03.2003

1.00

-

5.00

0.75

-

5.50

0.75

-

6.50

0.75

- 7.00

19.03.2003-20.03.2003

1.00

-

6.00

0.75

-

6.00

0.75

-

6.50

0.75

- 7.00

21.03.2003-26.03.2003

1.00

-

12.00

0.75

-

7.00

0.75

-

7.00

0.75

- 7.50

27.03.2003-02.04.2003

1.00

-

12.00

0.75

-

7.25

0.75

-

7.00

0.75

- 7.50

03.04.2003-14.04.2003

1.00

-

12.00

0.75

-

7.50

0.75

-

7.75

0.75

- 7.75

15.04.2003-11.05.2003

1.00

-

9.00

0.75

-

7.50

0.75

-

7.75

0.75

- 7.75

12.05.2003-14.05.2003

1.00

-

7.50

0.75

-

7.50

0.75

-

7.75

0.75

- 7.75

15.05.2003-25.06.2003

1.00

-

7.00

0.75

-

6.50

0.75

-

6.50

0.75

- 7.00

26.06.2003-03.07.2003

0.75

-

7.00

0.50

-

6.50

0.50

-

6.50

0.50

- 7.00

04.07.2003-21.07.2003

0.75

-

7.00

0.50

-

6.50

0.50

-

6.00

0.50

- 6.50

22.07.2003-29.07.2003

0.75

-

6.50

0.50

-

6.50

0.50

-

5.75

0.50

- 6.00

30.07.2003-17.09.2003

0.75

-

6.00

0.50

-

5.50

0.50

-

5.75

0.50

- 6.00

18.09.2003-30.09.2003

0.75

-

4.75

0.50

-

5.25

0.50

-

5.75

0.50

- 5.75

01.10.2003-01.01.2004

0.75

-

4.75

0.60

-

5.25

0.50

-

5.75

0.50

- 5.75

02.01.2004-22.01.2004

0.75

-

4.50

0.60

-

5.25

0.50

-

5.75

0.50

- 5.75

23.01.2004-14.03.2004

0.75

-

4.50

0.60

-

5.25

0.50

-

5.75

0.50

- 6.00

15.03.2004-16.03.2004

0.75

-

4.50

0.75

-

5.25

0.75

-

5.75

0.75

- 6.00

17.03.2004-17.05.2004

0.75

-

4.75

0.75

-

5.25

0.75

-

5.75

0.75

- 6.00

18.05.2004-13.06.2004

0.75

-

5.50

0.75

-

5.75

0.75

-

5.75

0.75

- 6.00

14.06.2004-30.06.2004

0.75

-

5.75

0.75

-

6.00

0.75

-

6.00

0.75

- 6.00

01.07.2004-01.09.2004

1.00

-

5.75

1.00

-

6.00

1.00

-

6.00

1.00

- 6.00

02.09.2004-07.09.2004

1.00

-

5.50

1.00

-

5.75

1.00

-

5.75

1.00

- 6.00

08.09.2004-21.09.2004

1.20

-

5.50

1.00

-

5.75

1.00

-

5.75

1.20

- 6.00

22.09.2004-23.11.2004

1.40

-

5.50

1.00

-

5.75

1.00

-

5.75

1.40

- 6.00

24.11.2004-19.12.2004

1.40

-

5.50

1.40

-

5.75

1.40

-

5.75

2.00

- 6.00

20.12.2004-02.02.2005

1.60

-

5.50

1.60

-

5.75

1.60

-

5.75

2.25

- 6.00

03.02.2005-29.06.2005

2.00

-

5.50

2.00

-

5.75

2.25

-

5.75

2.25

- 6.00

30.06.2005-04.07.2005

2.00

-

5.50

2.00

-

5.75

2.25

-

6.00

2.25

- 6.00

05.07.2005-08.08.2005

2.00

-

5.80

2.00

-

6.05

2.25

-

6.45

2.25

- 7.00

09.08.2005-26.09.2005

2.00

-

6.50

2.00

-

6.50

2.25

-

6.70

2.25

- 7.25

27.09.2005-11.10.2005

2.00

-

6.50

2.00

-

6.50

2.25

-

6.80

2.25

- 7.25

12.10.2005-07.11.2005

1.50

-

6.50

2.00

-

6.50

2.25

-

6.80

2.25

- 7.25

08.11.2005-18.12.2005

1.50

-

6.55

2.00

-

6.70

2.25

-

7.05

2.25

- 7.60

19.12.2005

1.50

-

6.55

2.00

-

6.75

2.25

-

7.05

2.25

- 7.60
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20.12.2005-06.02.2006

1.50

-

6.80

2.00

-

6.95

2.25

-

7.30

2.25

- 7.65

07.02.2006-20.02.2006

1.50

-

7.05

2.00

-

7.20

2.25

-

7.35

2.25

- 7.65

21.02.2006-06.03.2006

1.50

-

7.05

2.00

-

7.20

2.25

-

7.35

2.25

- 7.75

07.03.2006-14.03.2006

1.50

-

7.15

2.00

-

7.30

2.25

-

7.45

2.25

- 7.80

15.03.2006-03.04.2006

1.50

-

7.15

2.00

-

7.30

2.25

-

7.45

2.75

- 7.80

04.04.2006-11.04.2006

1.50

-

7.30

2.00

-

7.45

2.25

-

7.60

2.75

- 7.80

12.04.2006-29.05.2006

1.50

-

7.50

2.00

-

7.50

2.25

-

7.75

2.75

- 8.25

30.05.2006-06.06.2006

1.50

-

7.50

2.00

-

7.55

2.25

-

7.75

2.75

- 8.25

07.06.2006-08.06.2006

1.50

-

8.10

2.00

-

8.15

2.25

-

8.20

2.75

- 8.35

09.06.2006-26.06.2006

1.50

-

8.10

2.00

-

8.25

2.25

-

8.50

2.75

- 9.00

27.06.2006-20.09.2006

1.50

-

9.00

2.00

-

9.25

2.25

-

9.25

2.75

- 10.00

21.09.2006-03.04.2007

1.50

-

8.50

2.00

-

8.75

2.25

-

9.00

2.75

- 9.25

04.04.2007

1.50

-

9.00

2.00

-

9.25

2.25

-

9.50

2.75

- 9.75

05.04.2007-10.04.2007

1.50

-

9.00

2.00

-

9.25

2.25

-

9.50

5.00

- 9.75

11.04.2007- 19.09.2007

1.50

-

7.50

2.00

-

7.50

2.25

-

7.50

5.00

- 7.50

20.09.2007- 01.01.2008

1.50

-

7.50

2.00

-

7.50

2.25

-

7.50

4.50

- 7.50

02.01.2008

1.50

-

8.75

2.00

-

8.75

2.25

-

8.75

5.00

- 8.75

03.01.2008

1.50

-

8.75

2.00

-

8.75

2.25

-

8.75

4.75

- 8.75

04.01.2008 - 22.01.2008

1.50

-

8.75

2.00

-

8.75

2.25

-

8.75

4.25

- 8.75

23.01.2008

1.50

-

8.75

2.00

-

8.75

2.25

-

8.75

4.20

- 8.75

24.01.2008

1.50

-

8.75

2.00

-

8.75

2.25

-

8.75

4.00

- 8.75

25.01.2008 - 30.01.2008

1.50

-

8.75

2.00

-

8.75

2.25

-

8.75

3.75

- 8.75

31.01.2008 - 17.03.2008

1.50

-

8.75

2.00

-

8.75

2.25

-

8.75

3.50

- 8.75

18.03.2008 - 19.03.2008

1.50

-

8.75

2.00

-

8.75

2.25

-

8.75

3.30

- 8.75

20.03.2008 - 24.03.2008

1.50

-

8.75

2.00

-

8.75

2.25

-

8.75

3.10

- 8.75

25.03.2008 - 16.09.2008

1.50

-

8.75

1.50

-

8.75

1.50

-

8.75

1.50

- 8.75

17.09.2008 - 07.01.2009

1.50

-

15.00

1.50

-

15.00

1.50

-

15.00

1.50

- 15.00

08.01.2009 - 18.01.2009

1.50

-

12.00

1.50

-

12.00

1.50

-

12.00

1.50

- 12.00

19.01.2009 - 09.02.2009

1.25

-

12.00

1.25

-

12.00

1.25

-

12.00

1.25

- 12.00

10.02.2009

1.25

-

10.65

1.25

-

10.75

1.25

-

10.85

1.25

- 10.95

11.02.2009 - 23.04.2009

1.25

-

10.00

1.25

-

10.00

1.25

-

10.00

1.25

- 10.00

24.04.2009 - 04.01.2010

1.00

-

10.00

1.00

-

10.00

1.00

-

10.00

1.00

- 10.00

05.01.2010 - 17.01.2010

0.45

-

10.00

0.51

-

10.00

0.60

-

10.00

0.82

- 10.00

18.01.2010 - 08.11.2010

0.25

-

10.00

0.25

-

10.00

0.25

-

10.00

0.25

- 10.00

09.11.2010 - 23.10.2011

0.25

-

8.00

0.25

-

8.00

0.25

-

8.00

0.25

- 8.00

24.10.2011 - 18.11.2011

0.25

-

9.25

0.25

-

9.25

0.25

-

9.25

0.25

- 9.75

19.11.2011 - 21.12.2011

0.25

-

9.50

0.25

-

9.75

0.25

-

9.75

0.25

- 9.75

22.12.2011 - 16.09.2012

0.25

-

10.50

0.25

-

10.50

0.25

-

10.50

0.25

- 10.50

17.09.2012 - 22.01.2013

0.25

-

11.20

0.25

-

11.20

0.25

-

11.20

0.25

- 11.20

23.01.2013 - 05.09.2013

0.25

-

9.50

0.25

-

9.50

0.25

-

9.50

0.25

- 9.75

06.09.2013 - 31.03.2014

0.25

-

9.50

0.25

-

9.50

0.25

-

9.50

0.25

- 9.50

01.04.2014 - 09.01.2016

0.25

-

10.00

0.25

-

10.00

0.25

-

10.00

0.25

- 10.00

Yargıtay Kararları

547

T.C. MERKEZ BANKASI
04.01.1999 Tarihinden İtibaren Bankalarca Euro Üzerinden Açılan Döviz Tevdiat Hesaplarına Uygulanacağı Bildirilen Azami Faiz
Oranları/Maximum Interest Rates For Euro FX Deposits Announced By Banks Starting From 04.01.1999
Dönemler/
Periods

3 Aya Kadar Vadeli /Up 6 Aya Kadar Vadeli/Up 1 Yıla Kadar Vadeli/Up
To 3 Months
To 6 Months
To 1 Year

1 Aya Kadar Vadeli/Up To 1 Month
04.01.1999-05.01.1999

3.25

-

25.00

4.25

-

25.00

5.00

-

25.00

5.50

-

25.00

06.01.1999-05.05.1999

3.25

-

25.00

4.25

-

25.00

5.00

-

25.00

5.00

-

25.00

06.05.1999-07.06.1999

3.25

-

25.00

4.25

-

25.00

5.25

-

25.00

5.50

-

25.00

08.06.1999-30.06.1999

3.25

-

30.00

4.25

-

30.00

5.25

-

30.00

5.50

-

30.00

01.07.1999-29.11.1999

3.00

-

30.00

3.00

-

30.00

3.00

-

30.00

3.00

-

30.00

30.11.1999-23.02.2000

3.00

-

28.50

3.00

-

29.00

3.00

-

29.50

3.00

-

30.00

24.02.2000-21.03.2000

3.00

-

15.00

3.00

-

17.00

3.00

-

16.00

3.00

-

16.00

22.03.2000-27.03.2000

1.25

-

15.00

1.75

-

17.00

2.00

-

16.00

2.25

-

16.00

28.03.2000-10.04.2000

1.25

-

15.00

1.75

-

15.00

2.00

-

14.00

2.25

-

13.00

11.04.2000

1.25

-

15.57

1.75

-

15.00

2.00

-

14.00

2.25

-

13.00

12.04.2000-18.04.2000

1.25

-

15.00

1.75

-

15.00

2.00

-

14.00

2.25

-

12.00

19.04.2000-25.04.2000

1.25

-

15.00

1.75

-

15.00

2.00

-

13.50

2.25

-

12.00

26.04.2000-16.05.2000

1.25

-

15.00

1.75

-

14.50

2.00

-

13.50

2.25

-

12.00

17.05.2000-23.05.2000

1.25

-

15.00

1.75

-

14.50

2.00

-

13.00

2.25

-

12.00

24.05.2000-26.06.2000

1.25

-

15.00

1.75

-

14.50

2.00

-

12.00

2.25

-

12.00

27.06.2000-31.07.2000

1.25

-

15.50

1.75

-

15.50

2.00

-

13.50

2.25

-

14.00

01.08.2000-02.08.2000

1.25

-

14.00

1.75

-

14.00

2.00

-

12.50

2.25

-

13.00

03.08.2000

1.25

-

14.00

1.75

-

14.00

2.00

-

13.00

2.25

-

13.00

04.08.2000-06.08.2000

1.25

-

14.00

1.75

-

14.00

2.00

-

12.50

2.25

-

13.00

07.08.2000-14.08.2000

1.25

-

13.00

1.75

-

13.00

2.00

-

12.50

2.25

-

13.00

15.08.2000-23.08.2000

1.25

-

13.00

1.75

-

13.00

2.00

-

12.50

2.25

-

12.50

24.08.2000-27.08.2000

1.25

-

13.00

1.75

-

13.00

2.00

-

13.00

2.25

-

12.50

28.08.2000-30.08.2000

1.25

-

13.50

1.75

-

13.50

2.00

-

13.50

2.25

-

13.00

31.08.2000-06.09.2000

1.25

-

14.37

1.75

-

14.37

2.00

-

14.00

2.25

-

13.50

07.09.2000-13.09.2000

1.25

-

15.00

1.75

-

15.00

2.00

-

14.50

2.25

-

14.00

14.09.2000-21.09.2000

1.25

-

15.50

1.75

-

15.50

2.00

-

15.00

2.25

-

14.50

22.09.2000-24.09.2000

1.25

-

16.00

1.75

-

16.00

2.00

-

15.50

2.25

-

15.50

25.09.2000-01.10.2000

1.25

-

17.50

1.75

-

17.50

2.00

-

16.00

2.25

-

16.00

02.10.2000-04.10.2000

1.25

-

17.50

1.75

-

17.50

2.00

-

16.50

2.25

-

16.00

05.10.2000-08.10.2000

1.25

-

17.50

1.75

-

17.50

2.00

-

16.00

2.25

-

16.00

09.10.2000-17.10.2000

1.25

-

17.50

1.75

-

18.00

2.00

-

18.00

2.25

-

18.00

18.10.2000-14.11.2000

1.25

-

18.00

1.75

-

18.00

2.00

-

18.00

2.25

-

18.00

15.11.2000-27.11.2000

1.25

-

18.00

1.75

-

18.50

2.00

-

18.50

2.25

-

18.50

28.11.2000-29.11.2000

1.25

-

18.50

1.75

-

18.50

2.00

-

18.50

2.25

-

18.00

30.11.2000-03.12.2000

1.25

-

18.50

1.75

-

20.00

2.00

-

18.50

2.25

-

18.00

04.12.2000

1.25

-

35.00

1.75

-

35.00

2.00

-

20.00

2.25

-

19.00
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05.12.2000

1.25

-

35.00

1.75

-

35.00

2.00

-

21.00

2.25

-

20.00

06.12.2000

1.25

-

35.00

1.75

-

35.00

2.00

-

30.00

2.25

-

20.00
20.00

07.12.2000

1.25

-

35.00

1.75

-

35.00

2.00

-

25.00

2.25

-

08.12.2000-10.12.2000

1.25

-

35.00

1.75

-

35.00

2.00

-

22.00

2.25

-

19.50

11.12.2000

1.25

-

35.00

1.75

-

35.00

2.00

-

24.00

2.25

-

19.00

12.12.2000

1.25

-

35.00

1.75

-

35.00

2.00

-

24.00

2.25

-

21.00

13.12.2000

1.25

-

35.00

1.75

-

35.00

2.00

-

25.00

2.25

-

25.00
25.00

14.12.2000

1.25

-

45.00

1.75

-

45.00

2.00

-

25.00

2.25

-

15.12.2000-19.12.2000

1.25

-

45.00

1.75

-

45.00

2.00

-

27.00

2.25

-

25.00

20.12.2000

1.25

-

45.00

1.75

-

45.00

2.00

-

30.00

2.25

-

25.00

21.12.2000-24.12.2000

1.25

-

45.00

1.75

-

45.00

2.00

-

25.00

2.25

-

25.00

25.12.2000

1.25

-

45.00

1.75

-

45.00

2.00

-

25.00

2.25

-

26.00

26.12.2000-15.01.2001

1.25

-

45.00

1.75

-

45.00

2.00

-

25.00

2.25

-

25.00

16.01.2001

1.25

-

31.00

1.75

-

30.00

2.00

-

25.00

2.25

-

25.00

17.01.2001

1.25

-

31.00

1.75

-

31.00

2.00

-

25.00

2.25

-

25.00

18.01.2001-23.01.2001

1.25

-

35.00

1.75

-

35.00

2.00

-

25.00

2.25

-

25.00

24.01.2001-06.02.2001

1.25

-

31.00

1.75

-

31.00

2.00

-

25.00

2.25

-

25.00

07.02.2001-18.02.2001

1.25

-

28.00

1.75

-

28.00

2.00

-

25.00

2.25

-

25.00

19.02.2001-21.02.2001

1.25

-

32.00

1.75

-

32.00

2.00

-

29.00

2.25

-

25.00

22.02.2001-25.02.2001

3.25

-

32.00

3.50

-

32.00

3.50

-

29.00

4.00

-

25.00

26.02.2001

3.25

-

39.00

3.50

-

36.00

3.50

-

29.00

4.00

-

25.00

27.02.2001-17.04.2001

3.25

-

50.00

3.50

-

50.00

3.50

-

40.00

4.00

-

25.00

18.04.2001-01.05.2001

4.30

-

50.00

3.50

-

50.00

3.50

-

40.00

4.00

-

25.00

02.05.2001-06.05.2001

4.30

-

35.00

3.50

-

35.00

3.50

-

25.00

4.00

-

25.00

07.05.2001-09.05.2001

4.30

-

35.00

3.50

-

35.00

3.50

-

25.00

4.00

-

22.00

10.05.2001

4.00

-

35.00

3.50

-

35.00

3.50

-

25.00

3.75

-

22.00

11.05.2001-21.05.2001

4.00

-

35.00

3.50

-

35.00

3.50

-

23.00

3.75

-

20.00

22.05.2001-10.06.2001

4.00

-

35.00

3.50

-

35.00

3.50

-

20.00

3.75

-

20.00

11.06.2001-13.06.2001

4.15

-

35.00

3.50

-

35.00

3.50

-

20.00

4.00

-

20.00

14.06.2001-17.06.2001

4.15

-

35.00

4.15

-

35.00

4.00

-

20.00

4.00

-

20.00

18.06.2001-19.06.2001

4.20

-

35.00

4.20

-

35.00

4.00

-

20.00

4.00

-

20.00

20.06.2001-01.07.2001

4.20

-

20.00

4.20

-

20.00

4.00

-

17.00

4.00

-

17.00

02.07.2001-04.07.2001

4.00

-

20.00

4.00

-

20.00

4.00

-

17.00

4.00

-

17.00

05.07.2001-11.07.2001

3.20

-

20.00

3.20

-

20.00

3.00

-

17.00

3.00

-

17.00

12.07.2001-17.09.2001

3.20

-

18.00

3.20

-

18.00

3.00

-

17.00

3.00

-

17.00

18.09.2001-04.10.2001

2.50

-

18.00

2.50

-

18.00

2.50

-

17.00

2.50

-

17.00

05.10.2001-21.10.2001

2.50

-

15.00

2.50

-

15.00

2.50

-

12.00

2.50

-

12.00

22.10.2001

2.50

-

12.00

2.50

-

12.00

2.50

-

11.00

2.50

-

11.00

23.10.2001-15.11.2001

2.50

-

11.00

2.50

-

11.00

2.50

-

11.00

2.50

-

10.50

16.11.2001-22.11.2001

2.50

-

8.00

2.50

-

11.00

2.50

-

11.00

2.50

-

10.50

23.11.2001-25.11.2001

2.50

-

8.00

1.50

-

11.00

1.50

-

11.00

1.50

-

10.50

26.11.2001

2.50

-

8.00

2.50

-

11.00

2.50

-

11.00

2.50

-

10.50

27.11.2001-04.12.2001

2.50

-

8.00

2.50

-

8.00

2.50

-

8.00

2.50

-

8.00
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05.12.2001-06.12.2001

2.50

-

8.00

2.50

-

8.00

2.50

-

7.50

2.50

-

7.50

07.12.2001-12.12.2001

2.50

-

8.00

2.50

-

8.00

2.50

-

8.50

2.50

-

9.00

13.12.2001-18.12.2001

2.50

-

7.00

2.50

-

7.50

2.50

-

8.50

2.50

-

9.00

19.12.2001

2.50

-

6.00

2.50

-

7.50

2.50

-

8.50

2.50

-

9.00

20.12.2001

2.50

-

6.25

2.50

-

7.50

2.50

-

8.50

2.50

-

9.00

21.12.2001 - 14.01.2002

2.50

-

6.00

2.50

-

7.50

2.50

-

8.50

2.50

-

9.00

15.01.2002

2.50

-

6.00

2.50

-

7.00

2.50

-

8.00

2.50

-

9.00

16.01.2002 - 01.04.2002

2.25

-

6.00

2.50

-

7.00

2.50

-

8.00

2.50

-

9.00

02.04.2002 - 08.04.2002

2.25

-

6.00

2.25

-

7.00

2.50

-

8.00

2.50

-

9.00

09.04.2002 - 18.04.2002

2.25

-

6.00

2.25

-

7.00

1.75

-

8.00

1.75

-

9.00

19.04.2002 - 30.04.2002

2.00

-

6.00

2.25

-

7.00

1.75

-

8.00

1.75

-

9.00

01.05.2002 - 13.05.2002

2.00

-

6.00

2.00

-

7.00

1.75

-

8.00

1.75

-

9.00

14.05.2002

2.00

-

6.00

2.00

-

6.50

1.75

-

7.50

1.75

-

8.00

15.05.2002 - 25.07.2002

2.00

-

6.00

2.00

-

6.00

1.75

-

6.50

1.75

-

7.00

26.07.2002 - 28.07.2002

2.00

-

5.50

2.00

-

5.50

1.75

-

6.50

1.75

-

7.00

29.07.2002 - 30.07.2002

2.00

-

5.50

2.00

-

5.50

2.00

-

6.50

2.00

-

7.00

31.07.2002

2.00

-

5.25

2.00

-

5.75

2.00

-

6.50

2.00

-

7.00

01.08.2002 - 22.09.2002

2.00

-

6.00

2.00

-

6.00

2.00

-

6.50

2.00

-

7.00

23.09.2002 - 13.10.2002

2.00

-

6.00

2.00

-

6.00

2.00

-

6.75

2.00

-

7.00

14.10.2002 - 20.10.2002

2.00

-

6.00

2.00

-

6.25

2.00

-

7.00

2.00

-

7.00

21.10.2002 - 19.11.2002

2.00

-

6.00

2.00

-

6.00

2.00

-

6.50

2.00

-

7.00

20.11.2002 - 02.12.2002

1.75

-

6.00

2.00

-

6.00

2.00

-

6.50

2.00

-

7.00

03.12.2002 - 10.12.2002

1.75

-

5.50

2.00

-

5.75

2.00

-

6.50

2.00

-

7.00

11.12.2002 - 22.12.2002

1.75

-

5.50

1.75

-

5.75

2.00

-

6.50

2.00

-

7.00

23.12.2002 - 06.01.2003

1.75

-

5.50

1.75

-

5.50

2.00

-

6.50

2.00

-

7.00

07.01.2003 - 18.03.2003

1.75

-

5.50

1.75

-

6.00

2.00

-

6.50

2.00

-

7.00

19.03.2003 - 20.03.2003

1.75

-

7.00

1.75

-

7.00

2.00

-

7.00

2.00

-

7.00

21.03.2003 - 23.03.2003

1.75

-

12.00

1.75

-

7.25

2.00

-

7.00

2.00

-

7.50

24.03.2003

1.75

-

12.00

1.75

-

7.50

2.00

-

7.50

2.00

-

7.50

25.03.2003 - 01.04.2003

1.75

-

12.00

1.75

-

8.00

2.00

-

8.00

2.00

-

8.00

02.04.2003

1.75

-

12.00

1.75

-

8.00

2.00

-

7.50

2.00

-

7.50

03.04.2003 - 13.04.2003

1.75

-

12.00

1.75

-

8.00

2.00

-

7.75

2.00

-

7.75

14.04.2003

1.75

-

12.00

1.75

-

7.50

2.00

-

7.75

2.00

-

7.75

15.04.2003 - 11.05.2003

1.75

-

9.00

1.75

-

7.50

2.00

-

7.75

2.00

-

7.75

12.05.2003 - 14.05.2003

1.75

-

7.50

1.75

-

7.50

2.00

-

7.75

2.00

-

7.75

15.05.2003 - 05.06.2003

1.75

-

7.25

1.75

-

7.25

2.00

-

6.50

2.00

-

7.00

06.06.2003 - 03.07.2003

1.50

-

7.25

1.25

-

7.25

1.25

-

6.50

1.25

-

7.00

04.07.2003 - 23.07.2003

1.50

-

7.25

1.25

-

7.25

1.25

-

6.00

1.25

-

6.50

24.07.2003 - 29.07.2003

1.50

-

7.25

1.25

-

7.25

1.25

-

6.00

1.25

-

6.25

30.07.2003 - 17.09.2003

1.50

-

6.50

1.25

-

5.75

1.25

-

6.00

1.25

-

6.25

18.09.2003 - 24.09.2003

1.50

-

5.50

1.25

-

5.75

1.25

-

6.00

1.25

-

6.25

25.09.2003 - 22.01.2004

1.50

-

5.50

1.25

-

5.75

1.25

-

6.00

1.25

-

6.00

23.01.2004 - 14.03.2004

1.50

-

5.50

1.25

-

5.75

1.25

-

6.00

1.25

-

6.25
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15.03.2004 - 17.05.2004

1.50

-

5.50

1.50

-

5.75

1.50

-

6.00

1.50

-

6.25

18.05.2004 - 20.05.2004

1.50

-

5.75

1.50

-

6.00

1.50

-

6.00

1.50

-

6.25

21.05.2004 - 23.05.2004

1.50

-

5.75

1.50

-

6.25

1.50

-

6.00

1.50

-

6.25

24.05.2004 - 13.06.2004

1.50

-

5.75

1.50

-

6.00

1.50

-

6.00

1.50

-

6.25

14.06.2004 - 07.09.2004

1.50

-

6.00

1.50

-

6.50

1.50

-

6.50

1.50

-

6.50

08.09.2004 - 14.10.2004

1.50

-

6.00

1.60

-

6.50

1.60

-

6.50

1.60

-

6.50

15.10.2004 - 21.11.2004

1.60

-

6.00

1.60

-

6.50

1.60

-

6.50

1.60

-

6.50

22.11.2004 - 23.11.2004

1.60

-

5.75

1.60

-

5.75

1.60

-

6.00

1.60

-

6.25

24.11.2004 - 10.04.2005

1.60

-

5.75

1.60

-

5.75

1.60

-

6.00

1.60

-

6.00

11.04.2005 - 20.07.2005

1.80

-

5.75

1.80

-

5.75

1.80

-

6.00

1.80

-

6.00

21.07.2005 - 18.12.2005

2.00

-

5.75

2.10

-

5.75

2.25

-

6.00

2.25

-

6.00

19.12.2005 - 22.01.2006

2.00

-

5.75

2.10

-

6.00

2.25

-

6.00

2.25

-

6.00

23.01.2006 - 14.03.2006

1.80

-

5.75

1.95

-

6.00

2.10

-

6.00

2.25

-

6.00

15.03.2006 - 06.04.2006

1.80

-

5.75

1.95

-

6.00

2.10

-

6.00

2.55

-

6.00

07.04.2006 - 27.08.2006

1.80

-

6.75

1.95

-

6.75

2.10

-

7.00

2.55

-

7.00

28.08.2006 - 03.04.2007

1.80

-

7.00

1.95

-

7.25

2.10

-

7.50

2.55

-

7.75

04.04.2007 - 10.04.2007

2.00

-

7.00

2.50

-

7.25

2.60

-

7.50

2.60

-

7.75

11.04.2007 - 17.05.2007

2.00

-

6.00

2.50

-

6.00

2.60

-

6.00

2.60

-

6.00

18.05.2007 - 08.08.2007

1.50

-

6.00

1.75

-

6.00

2.00

-

6.00

2.25

-

6.00

09.08.2007 - 24.09.2007

1.50

-

6.00

1.75

-

6.00

2.00

-

7.00

2.25

-

7.00

25.09.2007 - 26.11.2007

1.50

-

6.25

1.75

-

6.25

2.00

-

7.00

2.25

-

7.00

27.11.2007 - 23.12.2007

1.50

-

6.50

1.75

-

6.50

2.00

-

7.00

2.25

-

7.00

24.12.2007 - 13.01.2008

1.50

-

6.90

1.75

-

7.00

2.00

-

7.10

2.25

-

7.20

14.01.2008 - 21.01.2008

1.50

-

6.90

1.75

-

7.50

2.00

-

7.10

2.25

-

7.20

22.01.2008 - 24.03.2008

1.50

-

7.00

1.75

-

7.50

2.00

-

7.10

2.25

-

7.20

25.03.2008 - 21.04.2008

1.50

-

7.00

1.50

-

7.50

1.50

-

7.10

1.50

-

7.20

22.04.2008 - 27.05.2008

1.50

-

7.50

1.50

-

7.50

1.50

-

7.50

1.50

-

7.50

28.05.2008 - 16.06.2008

1.50

-

7.50

1.50

-

7.50

1.50

-

7.60

1.50

-

8.10

17.06.2008 - 18.06.2008

1.50

-

8.00

1.50

-

8.00

1.50

-

8.00

1.50

-

8.10

19.06.2008 - 20.07.2008

1.50

-

8.00

1.50

-

8.00

1.50

-

8.10

1.50

-

8.60

21.07.2008 - 16.09.2008

1.50

-

9.00

1.50

-

9.00

1.50

-

9.00

1.50

-

9.00

17.09.2008 - 16.10.2008

1.50

-

10.00

1.50

-

10.00

1.50

-

10.00

1.50

-

10.00

17.10.2008 - 21.10.2008

1.50

-

11.00

1.50

-

11.00

1.50

-

11.00

1.50

-

11.00

22.10.2008 - 18.01.2009

1.50

-

12.00

1.50

-

12.00

1.50

-

12.00

1.50

-

12.00

19.01.2009 - 21.01.2009

1.25

-

12.00

1.25

-

12.00

1.25

-

12.00

1.25

-

12.00

22.01.2009 - 10.02.2009

1.25

-

11.15

1.25

-

11.25

1.25

-

11.35

1.25

-

11.85

11.02.2009 - 23.04.2009

1.25

-

10.00

1.25

-

10.00

1.25

-

10.00

1.25

-

10.00

24.04.2009 - 04.01.2010

1.00

-

10.00

1.00

-

10.00

1.00

-

10.00

1.00

-

10.00

05.01.2010 - 17.01.2010

0.57

-

10.00

0.65

-

10.00

0.71

-

10.00

1.00

-

10.00

18.01.2010 - 08.11.2010

0.25

-

10.00

0.25

-

10.00

0.25

-

10.00

0.25

-

10.00

09.11.2010 - 11.11.2010

0.25

-

8.00

0.25

-

8.00

0.25

-

8.00

0.25

-

10.00

12.11.2010 - 23.10.2011

0.25

-

8.00

0.25

-

8.00

0.25

-

8.00

0.25

-

8.00

24.10.2011 - 21.12.2011

0.25

-

9.50

0.25

-

9.50

0.25

-

9.50

0.25

-

10.00

22.12.2011 - 16.09.2012

0.25

-

10.50

0.25

-

10.50

0.25

-

10.50

0.25

-

10.50

17.09.2012 - 05.09.2013

0.25

-

9.50

0.25

-

9.50

0.25

-

9.50

0.25

-

10.00

06.09.2013 - 31.03.2014

0.25

-

9.50

0.25

-

9.50

0.25

-

9.50

0.25

-

9.50

01.04.2014 - 09.01.2016

0.25

-

10.00

0.25

-

10.00

0.25

-

10.00

0.25

-

10.00

YİTİRDİKLERİMİZ
NAKİLLER / AYRILMALAR
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Baromuz 3321 sicil sayısında kayıtlı
Av. MEHMET FEVZİ GEDİKOĞLU
05/01/2016 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1928 yılında İstanbul'da doğmuş, 1951 yılında
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun
olmuş, stajını Baromuzda yaparak, 1953 yılında Baromuz
levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine ve
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz
1974-1976 yılları arasında İstanbul Barosu Yönetim
Kurulu Üyesi olarak görev yapan Baromuz 4372 sicil
sayısında kayıtlı
Av. SEDAT ÖZVERİ
13/12/2015 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1930 yılında Üsküdar'da doğmuş, 1958 yılında
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun
olmuş, stajını Baromuzda yaparak, 1959 yılında Baromuz
levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine ve
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz
Baromuz 5064 sicil sayısında kayıtlı
Av. ERDEM YÜCEL
16/11/2015 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1938 yılında İstanbul'da doğmuş, 1962 yılında
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun
olmuş, stajını Baromuzda yaparak, 1963 yılında Baromuz
levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine ve
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz

Baromuz 5801 sicil sayısında kayıtlı
Av. YİĞİT TAHSİN OKUR
04/01/2016 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1934 yılında Erzincan'da doğmuş, 1961 yılında
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi`nden mezun
olmuş, stajını Baromuzda yaparak, 1967 yılında Baromuz
levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine ve
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz
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Baromuz 6528 sicil sayısında kayıtlı
Av. ÖMER YAZICI
09/12/2015 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1945 yılında Suadiye'de doğmuş, 1968 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
Baromuz 6582 sicil sayısında kayıtlı
Av. YAŞAR KARALİ
14/12/2015 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1942 yılında Artvin'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

Baromuz 7171 sicil sayısında kayıtlı
Av. TEOMAN TÜZEL
14/12/2015 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1944 yılında Giresun'da doğmuş, 1969 yılında
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun
olmuş, stajını Baromuzda yaparak, 1971 yılında Baromuz
levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine ve
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz

Baromuz 7457 sicil sayısında kayıtlı
Av. İBRAHİM EYÜBOĞLU
26/11/2015 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1994 yılında Karadere'de doğmuş, 1969 yılında
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuş,
stajını Baromuzda yaparak, 1972 yılında Baromuz
levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine ve
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz

Yargıtay Kararları
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Baromuz 10377 sicil sayısında kayıtlı
Av. HÜSEYİN UZGUR
14/01/2016 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1945 yılında Karacabey'de doğmuş, 1973 yılında
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun
olmuş, stajını Baromuzda yaparak, 1976 yılında Baromuz
levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine ve
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz
Baromuz 13717 sicil sayısında kayıtlı
Av. FATİH GÜÇLÜ
21/12/2015 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1952 yılında Ankara'da doğmuş, 1984 yılında
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuş,
stajını Baromuzda yaparak, 1985 yılında Baromuz
levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine ve
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz

Baromuz 14529 sicil sayısında kayıtlı
Av. SAİT TÜRER
17/11/2015 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1942 yılında Gaziantep'de doğmuş, 1970 yılında
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun
olmuş, stajını Baromuzda yaparak, 1987 yılında Baromuz
levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine ve
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz

Baromuz 14583 sicil sayısında kayıtlı
Av. ABDURRAHMAN KARTOPU
14/11/2015 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1934 yılında Tepe'de doğmuş, 1959 yılında
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuş,
stajını Baromuzda yaparak, 1987 yılında Baromuz
levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine ve
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz
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Baromuz 16997 sicil sayısında kayıtlı
Av. ALİ AYTAÇ
27/11/2015 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1956 yılında Belevi'de doğmuş, 1989 yılında
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuş,
stajını Baromuzda yaparak, 1990 yılında Baromuz
levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine ve
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz

Baromuz 19312 sicil sayısında kayıtlı
Av. HASAN ÇAĞLAYAN
03/12/2015 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1963 yılında İstanbul'da doğmuş, 1922 yılında
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuş,
stajını Baromuzda yaparak, 1944 yılında Baromuz
levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine ve
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz

Baromuz 20674 sicil sayısında kayıtlı
Av. NUH AKBULUT
30/12/2015 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1960 yılında Zara'da doğmuş, 1994 yılında
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun
olmuş, stajını Baromuzda yaparak, 1997 yılında Baromuz
levhasına levhasını kaydolmuştur.
Merhuma Tanrıdan rahmet, kederli ailesine ve
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz

Yargıtay Kararları
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Baromuz 27677 sicil sayısında kayıtlı
Av. EROL TÜREL
16/12/2015 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1937 yılında Turgutlu'da doğmuş, 1962 yılında
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuş,
2002 yılında Baromuz levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine ve
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz

Baromuzun 23079 sicil sayında kayıtlı
Av. SIDDIK NACI BİLAN
22/10/2015 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1951 yılında Çorum'da doğmuş, 1977 yılında
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakülti'nden mezun
olmuş, stajını Çorum Barosu'nda yaparak,1980 yılında
Çorum Barosu`na kaydolmuştur. 1999 yılında Çorum
Barosu'ndan balken Baromuz levhasının 23079 sicil
sayısına kaydedilmiştir.
Merhuma 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

42941

MURAT

KAYA

12/11/2015

MUĞLA BAROSU

2

21975

CEMİL

BURKAY

12/11/2015

İZMİR BAROSU

3

31149

SERKAN

EROL

12/11/2015

ÇORUM BAROSU

4

37092

MİNE

TANRIÖVER

12/11/2015

İZMİR BAROSU

5

50793

ÖNDER

ULUCA

12/11/2015

GAZİANTEP BAROSU

6

36390

ESRA

TARUN

12/11/2015

ÇANAKKALE BAROSU

7

50957

MERT

ELEKÇİ

12/11/2015

TEKİRDAĞ BAROSU

8

46468

SELİM

BARCIN

12/11/2015

ANTALYA BAROSU

9

29679

PERİHAN

IŞIK ÖZBEN

12/11/2015

MUĞLA BAROSU

10

42281

SELİN

ÇELEBİ

19/11/2015

ANKARA BAROSU

11

50577

UĞUR

ÖZLEYEN

19/11/2015

UŞAK BAROSU

12

51364

YUSUF EMRE

YİĞİT

19/11/2015

KONYA BAROSU

13

49865

SARA

SAKLIYAN

19/11/2015

ADANA BAROSU

14

44713

NECATİ CEM

KARADEMİR

19/11/2015

KONYA BAROSU

15

48639

NİHAL

ATMACA

19/11/2015

DENİZLİ BAROSU

16

51183

MERVE

KARAHAN

19/11/2015

RİZE BAROSU

17

48292

MİRAY

FİDAN

26/11/2015

KOCAELİ BAROSU

18

47344

TAYLAN

ÖZYAĞCİ

26/11/2015

ANTALYA BAROSU

19

34596

ERCAN

KARAKURT

26/11/2015

ANKARA BAROSU

20

46225

MELEK

ÇİÇEK

26/11/2015

TEKİRDAĞ BAROSU

21

42829

GÖKHAN

NAR

26/11/2015

SAKARYA BAROSU

22

19486

ENVER

TÜRKDOĞAN

26/11/2015

İZMİR BAROSU

23

44798

LATİF

KUTLU

26/11/2015

HAKKARİ BAROSU

24

51423

ENGİN

ERTUŞ

26/11/2015

VAN BAROSU

25

35160

NESLİHAN

ÖZTEL

26/11/2015

TRABZON BAROSU

26

49726

MERVE

ÇAKMAKÇI

26/11/2015

SAKARYA BAROSU

27

49458

MURAT

ÖZTÜRK

26/11/2015

AFYONKARAHİSAR BAR.

28

48906

CAVİDE DENİZ

KAYSAR

26/11/2015

HATAY BAROSU

29

46187

İSMAİL HAKKI

TEKİN

26/11/2015

ARTVİN BAROSU

30

51925

M.SELİM

TUTAY

03/12/2015

MARDİN BAROSU

31

48450

HURİYE

CEVHERLİ

03/12/2015

İZMİR BAROSU

32

48312

SOREL

ERBAY

03/12/2015

BALIKESİR BAROSU

33

42540

IRMAK

DEĞERLİ

03/12/2015

İZMİR BAROSU

34

47910

DEMET

TÜRKOĞLU

03/12/2015

YALOVA BAROSU

35

40968

MERVE

ARSLAN

03/12/2015

KAYSERİ BAROSU

36

42873

İBRAHİM HALİL

ÖZDİKER

03/12/2015

MERSİN BAROSU

Yargıtay Kararları
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NAKİLLER
Sıra No

Sicil No

Adı

Soyadı

Hareket Tarihi

Nakil Baro

37

48826

EZGİ

ERGUN

13/08/2015

VAN BAROSU

38

34003

BARIŞ SELAMİ

UYSAL

13/08/2015

MUĞLA BAROSU

39

43447

EMRAH

ÖZER

13/08/2015

ANTALYA BAROSU

40

48586

SÜLEYMAN

ARSLAN

13/08/2015

ADANA BAROSU

41

49864

MELTEM

ŞAHİN

13/08/2015

VAN BAROSU

42

42954

EMRE

YOZCU

13/08/2015

ADANA BAROSU

43

47548

ABDULLAH

AKTİMUR

13/08/2015

DİYARBAKIR BAROSU

44

21756

FERRUH

KAYMAK

13/08/2015

KONYA BAROSU

45

48934

ORKUN

ÖZDEMİR

13/08/2015

TEKİRDAĞ BAROSU

46

36401

NAZLI

ATEŞ

13/08/2015

MUĞLA BAROSU

47

50522

DENİZ

ÇİLCAN

13/08/2015

ADIYAMAN BAROSU

48

48748

BAHAR

KÜTÜKCÜ

13/08/2015

BURSA BAROSU

49

50010

HAKAN

BAKIR

20/08/2015

ŞANLIURFA BAROSU

50

30546

EROL

BİRNİ

20/08/2015

GÜMÜŞHANE BAROSU

51

43183

CELAL

SEYHAN

20/08/2015

ANKARA BAROSU

52

30169

ALİ

DOĞRU

20/08/2015

BALIKESİR BAROSU

53

44832

SERHAT

ATAN

20/08/2015

BURDUR BAROSU

54

40006

İREM

YİRİK

20/08/2015

ANTALYA BAROSU

55

41016

İLKER

TÜRER

27/08/2015

MERSİN BAROSU

56

29680

SÜLEYMAN

GÜNEŞ

27/08/2015

KÜTAHYA BAROSU

57

50048

FAHRETTİN

AKYÜZ

03/09/2015

ANKARA BAROSU

58

49833

MEHMET

ÇOĞALAN

03/09/2015

ANKARA BAROSU

59

48600

ELİFCAN

ASLAN ERSEN

03/09/2015

KASTAMONU BAROSU

60

47951

DAMLA

ÖZEN

03/09/2015

KOCAELİ BAROSU

61

47495

RAFET

ÖZÇAMKAN

03/09/2015

ANKARA BAROSU

62

47241

RAHMİ

KAYACAN

03/09/2015

BURSA BAROSU

63

29389

MUSTAFA

KAYA

03/09/2015

BURSA BAROSU

64

46369

ESRA

AÇAR

03/09/2015

GAZİANTEP BAROSU

65

46042

SEVGİ

YILMAZ

03/09/2015

BURSA BAROSU

66

18267

NAGEHAN

ÖZSEYHAN

03/09/2015

ANKARA BAROSU

66

47455

DUYGU ZELİHA

DİKER

31/12/2015

MUĞLA BAROSU

67

46554

SİMAY

ATLI

31/12/2015

MUĞLA BAROSU

68

40483

BURCU

ÖZDEMİR

31/12/2015

İZMİR BAROSU

69

46440

ERDEM

TOPAK

31/12/2015

ANTALYA BAROSU

70

51263

SELİN

FİDAN

31/12/2015

ANTALYA BAROSU

71

51050

HANİFE HİLAL

AYTAR

31/12/2015

ANTALYA BAROSU
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NAKİLLER
Sıra No

Sicil No

Adı

Soyadı

Hareket Tarihi

Nakil Baro

72

50818

FATMA

ARSLAN

31/12/2015

HATAY BAROSU

73

10211

TURAN

ARAÇ

31/12/2015

MUĞLA BAROSU

74

42968

HÜSEYİN ALP

İLKER

31/12/2015

İZMİR BAROSU

75

42853

AYHAN OZAN

KOCABAŞ

31/12/2015

HATAY BAROSU

76

48147

MELEK

AKTAŞ

07/01/2016

ÇANAKKALE BAROSU

77

53032

ERKUT

TATLICI

07/01/2016

ADANA BAROSU

78

44939

DENİZ

DİNÇEL

07/01/2016

SAKARYA BAROSU

79

51349

EKREM

YILMAZTÜRK

07/01/2016

KIRKLARELİ BAROSU

80

51095

ÖZLEM

Ö.GÜLSOY

07/01/2016

ADANA BAROSU

81

37367

HÜSEYİN

CİMŞİT

07/01/2016

SAMSUN BAROSU

82

49320

ERHAN

EREN

07/01/2016

EDİRNE BAROSU

83

48864

PINAR

ŞİŞLİ

07/01/2016

EDİRNE BAROSU

84

48334

GÜLAY

KESİK

14/01/2016

ORDU BAROSU

85

42682

NEVRİYE

CİHAN MAXWELL

14/01/2016

SAKARYA BAROSU

86

33006

MERYEM

ÖZTÜRK ÖZCAN

14/01/2016

GİRESUN BAROSU

87

52291

M.CAN

TEPEDELEN

14/01/2016

GAZİANTEP BAROSU

88

52243

SARP .S.

YILMAZ

14/01/2016

BALIKESİR BAROSU

89

52209

MEHMET

SATICI

14/01/2016

SİİRT BAROSU

90

32318

ÖZLEM

TUNÇEL

14/01/2016

İZMİR BAROSU

91

44795

ECE

CEMALİ

14/01/2016

HATAY BAROSU

92

50768

BETÜL

ULUS

14/01/2016

VAN BAROSU

93

44451

KEMAL

GÜNGÖR

14/01/2016

HATAY BAROSU

94

50192

MERYEM

GÜMÜŞ

14/01/2016

KONYA BAROSU

95

12885

FİGEN

ONAT

14/01/2016

İZMİR BAROSU
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AYRILMALAR
Sıra No

Sicil No

1

23972

Adı

ÜNAL

Soyadı

ÜSTÜNSOY

Hareket Tarihi

12/11/2015

2

46591

MUHAMMED

GÖK

12/11/2015

3

17347

SEVDİYE

SANCAKLI

12/11/2015

4

22184

GÜLAY

YENİYURT

19/11/2015
19/11/2015

5

23340

TURGAY

YENİYURT

6

14224

SALİH

TURHAN

26/11/2015

7

30305

NESLİHAN

Y. BENİCE

26/11/2015

8

37478

ALİ

GÜZEL

26/11/2015

9

13688

AYHAN

YILMAZ

26/11/2015

10

13313

ŞERAFETTİN

CAN

26/11/2015

11

13340

SERPİL

DOĞAR

26/11/2015

12

30798

DEVRİM

MURAT

26/11/2015

13

45909

MUSA EMİN

MÜFTÜOĞLU

26/11/2015

14

29651

BORA

BOZKURT

26/11/2015

15

13039

CEM

ÖZGÜR

26/11/2015

16

11331

AYŞEN

TABAK

26/11/2015

17

12157

NEVİN

YALÇIN

26/11/2015

18

47130

GAMZE

ŞEBER

03/12/2015

19

37925

C.CANDAN

SARAK

03/12/2015

20

12419

BÜLENT

ULUÇ

03/12/2015

21

48172

ÖMER

ÇEBİ

03/12/2015

22

33190

MUSTAFA

ÖDEMİŞ

03/12/2015

23

14551

TANER

TÖZGE

03/12/2015

24

50349

NURSEL

ÇOBAN

10/12/2015

25

41805

GÜLNAR

ÖLMEZ

10/12/2015
17/12/2015

26

12373

OSMAN

KURNAZ

27

48087

DAMLA

KIZILARSLAN

17/12/2015

28

13206

İSMAİL UTKU

GÜNGÖR

17/12/2015

29

50973

BURAK

KARA

24/12/2015

30

50841

YELİZ

AKSU

24/12/2015

31

50031

HAMİDE

ŞENTÜRK

24/12/2015

32

49890

MUHAMMET
HAMZA

MUŞ

24/12/2015

33

48888

HÜLYA

AYTİMUR

24/12/2015

34

50435

EMİNE

YÜKSEL

24/12/2015

35

50342

BERA

TOSUN

24/12/2015
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AYRILMALAR
Sıra No

Sicil No

36

39080

Adı

ABDİ

Soyadı

AKKUŞ

Hareket Tarihi

24/12/2015

37

23165

SİNAN

SEYHUN

24/12/2015

38

47313

ZEYNEP

SÜMER

24/12/2015

39

48393

BANU

METE

24/12/2015
24/12/2015

40

48758

PERVİN

ALTUN

41

49543

UĞUR

YÖRÜK

24/12/2015

42

48930

OĞUZHAN

DEMİR

24/12/2015

43

50567

DİLEK

IŞIK

24/12/2015

44

49431

NURÇİN

GÜLER

24/12/2015

45

46325

K.ATAKAN

GEMİCİ

24/12/2015

46

51261

H.SERDAR

BASAN

24/12/2015

47

50247

TAYFUN

ÖZTÜRK

24/12/2015

48

50092

PERİHAN

ÖZBEK

24/12/2015

49

51684

BETÜL

UGUR

24/12/2015

50

18835

M.VEYSİ

YÜCEL

24/12/2015

51

50582

ZEYNEP

GENÇ

24/12/2015

52

50144

SEVDA

ŞİT

24/12/2015

53

48931

ŞERAFETTİN

DEMİR

24/12/2015

54

48225

YUSUF

PEKER

24/12/2015

55

45230

NERMİN

ÇUKADAR ÇAĞLAR

24/12/2015

56

31067

PINAR

ÖZTÜRK

24/12/2015

57

46345

SELÇUK

ÖZKÖSE

24/12/2015

58

46246

SEVİM

ALTINSÜZEN

24/12/2015

59

52208

TUNCAY

SÜMBÜL

31/12/2015

60

51322

TALHA

AYDIN

31/12/2015

61

45706

HASAN UTKU

ÖZTÜRK

31/12/2015

62

50736

YUSUF

ŞAHİN

31/12/2015

63

50203

BUKET

AYDIN

31/12/2015
31/12/2015

64

50167

KADİR

KÜÇÜKÖNER

65

44071

HASAN

İSHAK

31/12/2015

66

49713

HATİCE

ECE YOLAL

31/12/2015

67

49503

FATİH

DOĞRU

31/12/2015

68

45349

NESLİHAN

GÖK

31/12/2015

69

49224

EMİNE BETÜL

ORHAN

31/12/2015

70

47830

SEMİRE

PALA

31/12/2015

71

50131

FATMA

SANCAR

31/12/2015
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AYRILMALAR
Sıra No

Sicil No

Adı

Soyadı

Hareket Tarihi

72

50969

SAMET

YELİS

31/12/2015

73

43137

MEHMET

BİNGÖL

31/12/2015
31/12/2015

74

49194

SİNEM

GÜNEŞ

75

43596

RECEP

KAHRAMAN

31/12/2015

76

52096

CİHAT

YILDIZ

31/12/2015

77

50690

BURAK

AKDUMAN

31/12/2015

78

51977

H.BUKET

DİLEKCİ

31/12/2015

79

44028

DİLEK

FIRAT

31/12/2015

80

50094

BEGÜM

TAN

31/12/2015

81

44671

MEHMET

BİLGEN

31/12/2015

82

50716

KAMİL

AYAN

31/12/2015
31/12/2015

83

47717

YAVUZ

CENGİZ

84

41900

ERMAN

SARICA

31/12/2015

85

48473

UĞUR

ÖZPAÇACI

31/12/2015

86

47377

YEŞİM

GÜNAÇTI

31/12/2015

87

48231

ZEYNEP

AKGÜL

31/12/2015

88

47628

YUNUS

BİÇEN

31/12/2015

89

45921

EDA

ATEŞ

31/12/2015

90

48729

DİLAN NUR

BİŞER

31/12/2015

91

49500

M.TURGUT

ATASU

31/12/2015
31/12/2015

92

50000

RAHİM BURAK

DEMİR

93

51127

ENES

AYAZ

31/12/2015

94

49287

BAYRAM

KURUCA

31/12/2015

95

45535

FİLİZ

GÜNESEN

31/12/2015

96

45186

ABDULVAHİT

BABAT

31/12/2015

97

48880

ZÜLKÜF

BADUR

31/12/2015

98

50008

KORAY

OLÇUM

31/12/2015

99

31367

MUSTAFA

REYHANLI

31/12/2015

100

52106

E.MEHMET

ÇAKIR

31/12/2015

101

52709

ÖMER FARUK

GÖRK

31/12/2015

102

50862

TOLGAHAN

TOMBUL

31/12/2015

103

49200

UBEYDULLAH

KARASOY

31/12/2015

104

44054

MESUT

KAYA

31/12/2015

105

48685

ZEYNEP

BİLGEN

31/12/2015

106

50526

CESUR

SUNAR

31/12/2015

107

50982

FATMA

KOŞAR

31/12/2015

564
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AYRILMALAR
Sıra No

Sicil No

108

50256

Adı

CEREN

Soyadı

ALTUĞ

Hareket Tarihi

31/12/2015

109

51404

SEMİH

AYDIN

31/12/2015

110

43219

MELEK

EKİNCİ

31/12/2015

111

50207

HATİCE
AYTEN

GÜRARSLAN

31/12/2015
31/12/2015

112

52202

ENES HAMDİ

ESENLİK

113

51230

SEDA

CANSU

31/12/2015

114

51826

ÖMER FARUK

ARSLAN

31/12/2015

115

50898

BAŞAK

ALTUNOK

31/12/2015

116

49570

YASİN

KÜÇÜK

31/12/2015

117

50302

AHMET

ALTINOK

31/12/2015

118

49990

EREN

KIRAÇ

31/12/2015

119

50085

ESRA

KIRŞAN

31/12/2015

120

50029

SERKAN

DEMİRBAŞ

31/12/2015

121

49376

İLKER OĞUZ

ERDEM

31/12/2015

122

50783

BEGÜM

SAYA

31/12/2015

123

50712

TUĞBA

YETER

31/12/2015

124

51709

VİLDAN

SINIR

31/12/2015

125

48538

AYSEL

EKŞİOĞLU

31/12/2015

126

50971

NESLİHAN

KARAOĞLU

31/12/2015

127

48482

MELİKE

EMECEN

31/12/2015

128

47689

ALPER

UTKU

31/12/2015

129

51392

AYŞE

ERDOĞAN

31/12/2015

130

51387

ÖMER

ŞUKLA

31/12/2015

131

49597

A.SELİM

ÖNDER

31/12/2015

132

45937

İLKNUR

BOYACI

31/12/2015

133

50161

CEYHUN

KOCABEY

31/12/2015

134

52003

H. İBRAHİM

BULUT

31/12/2015

135

49100

İNANÇ

AYYILDIZ

07/01/2016
07/01/2016

136

37961

CEMAL

YILDIRIM

137

51277

MUSTAFA

ÇALIŞKAN

07/01/2016

138

50740

HİLAL

AHISHALI

07/01/2016

139

50344

EMRE

ALCAN

07/01/2016

140

48948

MEHMET

DEMİRAY

07/01/2016

141

48156

M.FATİH

KAYGUSUZ

07/01/2016

142

45468

DİLEK

ULAŞ

07/01/2016
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AYRILMALAR
Sıra No

Sicil No

Adı

Soyadı

Hareket Tarihi

143

52053

NUR MELEK

AKPOLAT

07/01/2016

144

49050

EMRE

AYDIN

07/01/2016
07/01/2016

145

47405

BAYRAM

AKKURT

146

52188

ULAŞ

ÖZER

07/01/2016

147

51414

M.ARİF

TOKDEMİR

07/01/2016

148

51125

UĞUR

TAŞTAN

07/01/2016

149

51000

KAĞAN

YENİYOL

07/01/2016

150

52630

ERBİL

DEMİREL

07/01/2016

151

52254

M.FATİH

YÜKSEL

07/01/2016

152

51873

MEHMET

ATEŞ

07/01/2016

153

51492

SELMA

GEMİCİ

07/01/2016
07/01/2016

154

49387

ERTAN

YALÇIN

155

48851

HATİCE SEDA

AYHAN

07/01/2016

156

35023

H.SİNAN

GÖKTEPE

07/01/2016

157

46413

MÜGE

AKYILDIZ

07/01/2016

158

45862

LEYLA

ULUKAYA

07/01/2016

159

45663

BURAK

SERTOĞLU

07/01/2016

160

49977

ONUR

ÖZBURAK

07/01/2016

161

49234

ÖMER

KATFAR

07/01/2016

162

50794

YUNUS

TUNÇ

14/01/2016
14/01/2016

163

50174

GAMZE

SEÇGİN

164

47411

AYŞEGÜL

GÜMÜŞBAŞ

14/01/2016

165

46418

AHMET

KINACI

14/01/2016

166

30068

AYŞE

GÜL YILMAZ

14/01/2016

167

45044

REŞİT CAN

KAVAS

14/01/2016

168

52946

UĞUR

KANBİR

14/01/2016

169

52844

MELTEM

TARLAN

14/01/2016

170

51363

HACI MURAT

ÖZTEPE

14/01/2016

171

48400

ÖZGE

ASLAN

14/01/2016

172

47949

AHMET

BAŞAT

14/01/2016

173

47546

ENES

BAĞCI

14/01/2016

174

52713

VEYSİ

OKTAY

14/01/2016

175

52441

FAİK

ÜNLÜ

14/01/2016

176

49459

YURDANUR

VARDAL

14/01/2016

177

48760

BURHAN

BAYEZİT

14/01/2016
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AYRILMALAR
Sıra No

Sicil No

Adı

Soyadı

Hareket Tarihi

178

48128

HİLAL ÜLKÜCAN

TEVETOĞLU

14/01/2016

179

47583

EMRULLAH

DURSUN

14/01/2016

180

52827

KÜBRA

DEMİR

14/01/2016

181

52046

NİHAT

KAYA

14/01/2016

182

50279

ENES

KUŞCU

14/01/2016

183

50104

YAVUZ

GÜLER

14/01/2016

184

50077

ESRA

KOZ

14/01/2016

185

49759

ÖZKAN

NAZLI

14/01/2016

186

48655

VASVİYE

CANER

14/01/2016

187

47110

ERKAN

ERSÖNMEZ

14/01/2016

188

48528

AKIN

DEMİR

14/01/2016

189

14112

YILMAZ

BAYDOĞAN

14/01/2016

190

52385

MUSTAFA

ÖZYURT

14/01/2016

191

52023

MEHMET

KAYA

14/01/2016

192

51981

ECEHAN

ARDIÇ

14/01/2016

193

51416

UĞUR

MİCAN

14/01/2016

194

50930

HARUN

KIRTAY

14/01/2016

195

49199

BERNA

DÖNMEZ

14/01/2016

196

48619

M. ALİ

ADAŞ

14/01/2016

197

52920

AYŞEGÜL

GEDİKOĞLU

14/01/2016
14/01/2016

198

48491

EKİN NUR

ÇETİNBAK

199
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